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Mallol adapta 'Els bandits' de Schiller per a Parking
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La sala d'exposicions del Centre Cívic Parc Sandaru esdevé a partir d'aquest dilluns un doble
escenari: a banda d'acollir la mostra God is a women in love, un projecte de Claire James Dupain,
es transforma també en un particular escenari teatral per acollir les representacions de Les males
persones, l'edició 2016 del Teatre d'Hivern' o Teatre sota teulada' que els Parking Shakespeare
porten ja a la seva quarta edició.

En el seu afany per dur el teatre a espais inhabituals -"trencarem normes sempre que volguem",
assenyala l'actor i director artístic d'aquest muntatge, Pep Garcia-Pascual- la sala d'exposicions
compaginarà art plàstic i arts escèniques durant els dies de representació. Per a la temporada,
podríem dir-ho així, invernal, els Parking han canviat d'autor i de gènere: de les comèdies de
Shakespeare que acostumen a fer al parc de l'estació del Nord durant l'estiu, han passat a
representar un text de Schiller adaptat i versionat pel director escollit, Carles Mallol. Així, Els
bandits es transforma en Les males persones, un espectacle quina trama lliga amb el moment
actual: Schiller dibuixa un món on els homes es revolucionen davant un entorn que no els obre
prou les portes. A Els bandits, dos germans s'enfronten per l'atenció d'un pare i per afirmar-se
davant la societat. Un d'ells escull la rebel·lió com a fòrmula d'expressió però se'n desdiu, en
adonar-se que no vol ser realment un rebel. Segons el director, en aquesta peça "tots els
personatges estan fent coses que no volen". Tots estan en crisi.

"Com passa sempre en els clàssics", el personatge d'Amèlia, l'única dona que hi apareix, "acaba
movent els sentiments de tots", assenyala mallol, i reclama a Karl, el fill pròdig, que es comprometi
amb algú, amb alguna cosa. I com a tantes altres tragèdies, molts personatges acaben pagant
amb la vida les accions que han fet. La posada en escena, una mena de passadís emmoquetat
entre quadres, obliga' a deixar tots aquests cadàvers a la vista. Tot i que hi ha entrades i sortides
de personatges. I boscos, i una mansió, malgrat que non hi hagi un escenari formal.

Conviure amb quadres

Director i companyia admeten les dificultats de compaginar les representacions amb l'exposició:
van intentar volgudament que els quadres dialoguessin amb el text, amb les accions. Finalment,
les figures femenines de Claire James Dupain estan representades de tal forma que podríen fer
pensar en els boscos als quals tantes vegades es fa referència al text. Un text, que d'altra banda,
ha estat modificat per Mallol amb escenes pròpies. "He aconseguit fer-me meu Schiller", assenyala
l'autor. I els actors han posat molta naturalitat en dir un text que aparentment no podria ser fàcil,
tenint en compte que es va escriure el 1781. Finalment, han posat en escena un espectacle
perquè el teatre arribi al màxim nombre de persones. I que un centre cívic els aculli respon a la
filosofia de la companyia de que "el dret a la cultura és per a tothom".

Com sempre en les representacions de Parking Shakespeare, l'entrada és gratuïta, i al final de la
funció es demanarà al públic que faci l'aportació econòmica que cregui convenient. Per
assegurar-se el lloc, no oblideu fer la reserva a parkingdhivern@gmail.com. Hi haurà funcions
cada dia a les vuit fins al 6 de febrer. El director artístic, Pep Garcia-Pascual, adverteix els
espectadors que no s'adormin a l'hora de reservar: "El Sandaru és un centre cívic amb molta vida"
i després tot són lamentacions si no hi ha places, unes 80 per funció.




