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Capas fa referència a les
màscares que tothom por-
ta a sobre per protegir-se
de l’altre. Els artistes de la
companyia Eia van prepa-
rar l’espectacle convidant-
se a casa dels pares de ca-
dascú. Volien veure’s com
era cadascú en el paper
d’amfitrió. L’espectacle,
estrenat al Festival Trape-
zi de Reus 2011, signa la
primera estada estable a
Barcelona. Eia fa d’amfi-
trió en aquesta breu tem-
porada fins diumenge al
Mercat de les Flors. El di-

rector artístic, Francesc
Casadesús, està conven-
çut que Capas té explota-
ció per estar-se mesos en
un teatre comercial. El seu
circ és àgil, dinàmic i obert
a tot tipus de públic.

És un muntatge en què
es fusiona l’acrobàcia amb
la música en directe i una
empatia notable. A l’esce-
na, pràcticament, no hi ha
elements, a excepció de
l’armari que es va des-
membrant a mesura que
els personatges van mos-
trant-se amb més sinceri-
tat. És un circ contempo-
rani que juga amb l’artesa-
nia, que s’allunya del “més
difícil encara” clàssic i
també de la bellesa del Cir-
que du Soleil. Capas no
narra una història, si no
que desgrana actituds

dels personatges amb una
música interpretada pels
artistes, que té una arrel
folk i s’allunya de les parti-
tures marcials.

Capas, sense tenir qua-
si oportunitat d’ensenyar-
ho al públic català, s’ha en-
dut distincions com el Ciu-
tat de Barcelona 2011, el
Zikòlika al millor especta-
cle de sala del 2011 i el pre-
mi Emilio Zapatero del
Festival TAC de Valladolid.
Calculen que prop del 80%
de les funcions són per
Europa. De fet, ara són a
punt de fer les maletes
cap al nord d’Europa (han
hagut de construir un al-
tre armari per fer compa-
tibles les funcions de Bar-
celona i Suècia). Esperen
tenir en repertori l’obra
dos anys més encara. ■
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Eia presenta, fins
diumenge, ‘Capas’,
un treball de circ
sobre l’hospitalitat

Amfitrions del Mercat de les Flors

Un detall de ‘Capas’, de la companyia Eia ■ MANEL SALA / ULLS

La companyia Parking
Shakespeare creix engen-
drant un germà bessó. Si
durant aquests primers
quatre anys ha presentat
comèdies de Shakespeare
a l’aire lliure, al Parc del
Nord, amb la implicació
dels espectadors, que des-
prés espontàniament pa-
guen el que consideren
oportú, des d’aquest di-
lluns neix el projecte Par-
king Hivern: es farà en un
local tancat (per ara cen-
trat en la Fabra i Coats),
presentaran un drama
d’un autor contemporani i
s’han permès incorporar-
hi la llum i l’espai sonor a
més de trencar amb l’es-
pectacle amb un gir de 360
graus. El canvi d’univers,
del pastoral de Shakes-
peare al cru d’un món sen-
se escrúpols, obliga a ad-
vertir que només està re-
comanat a públic adult.

Antonio Calvo dirigeix
Pell de mercuri, de Philip
Ridley, una peça postapo-
calíptica, traduïda per
Marc Rosich, que il·lustra

un món deshumanitzat en
què els postciutadans es
nodreixen d’unes càpsu-
les, les butterfly, que els
eliminen records perso-
nals i globals.

L’obra es representarà
només de l’11 al 23 de fe-
brer (amb l’excepció de di-
vendres 15, que està anul-

lada). Hi ha un aforament
limitat de 120 localitats i,
encara que sigui d’entrada
gratuïta, es permet fer re-
serves. Assumeixen el risc
de canvi de temàtica i, so-
bretot, de tancar-se en un
espai no convencional que
no es visita habitualment,
com pot ser un parc al juliol.

Però confien en la fidelitat
del seu públic, que implica-
ran a través de les xarxes
socials i de la premsa. És la
fórmula que han trobat per
poder créixer com a com-
panyia amb un tipus d’es-
pectacle que els venia de
gust i que fos compatible
amb els freds de l’hivern.

És una obra gens conci-
liadora amb la humanitat.
Quin sentit té la relació de
les persones quan se’ls
anul·len els records co-
muns, se’ls manipula la
memòria? El llenguatge,
tot i que no queda pertor-
bat per aquesta droga de
disseny, es revela inútil,
perquè no hi ha garanties
que allò que s’està expli-
cant es fixi en la memòria
uns instants després. La ci-
ta, ja en si mateixa, és ma-
cabra, perquè es prepara
una festa a un convidat en
què el regal és la possibili-
tat d’abusar d’un menor. A
cap dels seus companys li
sembla immoral, sembla
que ningú s’hi rebel·li.

Parking Shakespeare
tornarà al Parc del Nord
amb una comèdia al juliol.
Abans, hi ha prevista una
gira de Treballs d’amor
perduts (l’espectacle que
es va estrenar l’any passat
amb direcció i dramatúr-
gia de Marilia Samper) ar-
reu de Catalunya i, molt
possiblement, dins del re-
cuperat Festival Shakes-
peare al voltant de la Bi-
blioteca de Catalunya. ■
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La companyia de comèdies al parc, Parking Shakespeare, obra l’aventura de
Parking Hivern amb ‘Pell de mercuri’, un drama contemporani, a la Fabra i Coats

Un detall del muntatge, que s’estrena dilluns a la Fabra i Coats ■ ISAÍAS FANLO

El grup d’actors
que fins ara feia
comèdies de
Shakespeare als
parcs es passa al
drama més cruel


