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La companyia Parking Shakespeare vol homenatjar a Christopher Marlowe, considerat un dels
escriptors que més va influir en Shakespeare, enguany que se celebra el 450 aniversari del
naixement dels dos dramaturgs.
"Això és el que jo vull, i això tindré". Eduard II és una de les poques obres de l’època que
tracta la relació amorosa i eròtica entre dos homes. Una obra sobre el poder, l’amor i la
guerra on desapareix l’ètica i preval l’opció individual del rei Eduard II.
El proper 19 de desembre s’estrena a la sala BAIXOS22 del Tantarantana l’obra Eduard II de Cristopher
Marlowe, de la mà de la companyia Parking Shakespeare, i dirigida per Roberto Romei.
Parking Shakespeare és una companyia que cada estiu ofereix una comèdia de Shakespeare a l’aire
lliure i amb entrada gratuïta i que des del 2012 fa el Parking d‘Hivern, on passa de la comèdia al drama
i s'obre a representar obres d’altres autors.
La companyia vol fer aquest hivern un homenatge a l'altre gran autor elisabetià del qual es celebren els
450 anys del naixement, Cristopher Marlowe, posant en escena Eduard II, una obra que només s’ha
vist a Catalunya a partir de l’adaptació que en va fer Bertolt Brecht. Ara arriba, per primera vegada, la
versió de l’original de Marlowe, traduït per Marc Rosich, que utilitza el pentàmetre iàmbic per
traslladar al català el vers de l’obra, donant-nos l’oportunitat de tastar un gairebé desconegut Marlowe
amb tota la seva vitalitat, ritme i sonoritat.
Eduard II és l'obra del teatre elisabetià més representada i també la més moderna, a banda de les de
Shakespeare. Sorprenen encara avui la seva vigència, els seus matisos i els temes que tracta: el poder,
l’ambició, l’orgull, el desig, la venjança, l’amor i la justícia. Conceptes resolts amb una habilitat poc
habitual en la història de la literatura, tot i la seva grandesa històrica i dramàtica. En aquest text,
Christopher Marlowe recrea el regnat d’Eduard II, que va viure la revolta dels seus nobles a causa de la
seva relació amb Piers Gaveston i dels privilegis que li va atorgar. És una de les poques obres de l’època
que tracta la relació amorosa i eròtica entre dos homes. Però a banda d’això, Eduard II és una obra
sobre el poder. Assistim a una lluita cega, bàrbara i estúpida pel poder, tant per aconseguir-lo com per
conservar-lo.
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SOBRE L’AUTOR
Nascut només uns mesos abans que William Shakespeare, el poeta, traductor i dramaturg Christopher
Marlowe va ser un “bad boy” de l’època elisabetiana. Ateu, heretge, homosexual, espia de la corona,
afeccionat a les ciències ocultes, llibertí… són algunes de les acusacions que va rebre durant la seva
vida. Fidel a la fama, sembla que va morir en una baralla quan només tenia 29 anys, però les
circumstàncies de la seva mort mai van ser del tot aclarides. Això ha portat alguns a defensar la teoria
segons la qual Marlowe va simular la seva mort i va continuar escrivint sota el nom de William
Shakespeare. Sigui com sigui, Shakespeare deu molt a Marlowe, tant pel que fa al material d’algunes
de les seves obres com per l’ús del vers blanc (mètrica regular però sense rima) en el seu teatre.
Marlowe va demostrar la força i l’expressivitat del vers blanc en les poques obres dramàtiques que va
tenir temps d’escriure i que van ser representades amb molt d’èxit.
Aquest any se celebra el 450 aniversari del naixement de William Shakespeare, però també és el de
Marlowe, i la companyia Parking Shakespeare vol homenatjar a qui es considera un dels escriptors que
més va influir en el genial dramaturg anglès. Ho fa posant en escena la seva obra Eduard II, una obra
que només s’ha vist a Catalunya a partir de l’adaptació que en va fer Bertolt Brecht. Ara arriba, per
primera vegada, la versió de l’original de Marlowe, traduït per Marc Rosich, que utilitza el pentàmetre
iàmbic per traslladar al català el vers de l’obra, donant-nos l’oportunitat de tastar un gairebé
desconegut Marlowe amb tota la seva vitalitat, ritme i sonoritat.
SOBRE L’OBRA
Eduard II és l'obra del teatre elisabetià més representada i també la més moderna, a banda de les de
Shakespeare. En aquest text, Christopher Marlowe recrea el regnat d’Eduard II, que va viure la revolta
dels seus nobles a causa de la seva relació amb Piers Gaveston i dels privilegis que li va atorgar. És una
de les poques obres de l’època que tracta la relació amorosa i eròtica entre dos homes. Però a banda
d’això, Eduard II és una obra sobre el poder. S’assisteix a una lluita cega, bàrbara i estúpida pel poder,
tant per aconseguir-lo com per conservar-lo.
Per una banda, hi ha un rei, el detentor del poder, el cap del govern; i per l’altra, la cort, els
representants dels poders fàctics de la societat, el financer, l'eclesiàstic i el militar. L'equilibri entre ells
es troba en el pacte tàcit segon el qual els segons deixen governar el primer mentre aquest no faci res
que els damnifiqui. Però quan el rei passa per damunt d'ells i posa al seu costat el seu amant, es declara
la guerra. Una guerra sense sentit ja que al darrere no hi ha cap projecte, cap ideal, només la defensa
d’uns privilegis. El que busquen aquests personatges, com els polítics d'avui, és només el poder pel
poder, la sensació de sentir-se poderosos, en definitiva, un poder sense ideals. Així aquests
personatges, com els d'avui, fan pensar en uns nens que es barallen només per demostrar la seva força,
per sentir-se importants, per ocupar un territori amb l'únic objectiu de poder dir que és seu. I així els
debats polítics s'assemblen cada vegada més a les baralles de pati d'escola; la violència té la mateixa
crueltat estúpida i els arguments la mateixa falta de sentit. Unes baralles que són predominantment
masculines, com també el nostre model de poder, on l'única dona es mou com pot: o entra en les
baralles o intenta només sobreviure. La reina, en aquesta obra, sembla ser l'única que es mou encara
per amor i no per afany de poder, per desig de ser estimada pel seu marit primer i per protegir el seu
fill després. Potser només des d'aquí podrem tornar a començar, des de l'amor. Un amor pràctic, gens
romàntic, per les coses i les persones potser és l'únic instrument que podrà generar un nou sistema, on
l'objectiu no sigui el poder, sinó el benestar comú.
Roberto Romei
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PARKING SHAKESPEARE
Parking Shakespeare és una companyia que cada estiu ofereix una comèdia de Shakespeare a l’aire
lliure i amb entrada gratuïta.
Creada el 2009, es forma amb la idea anglosaxona de representar les obres de William Shakespeare en
parcs públics. Es tracta d’una proposta que no requereix escenografia, ni equipaments de so i llums i
que tot el protagonisme recau en el text i en els actors.
L’últim espectacle de la companyia, Molt Soroll per res, dirigida per Israel Solà es va estrenar el juliol de
2014 al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona. Anteriorment i en el decurs d’aquests cinc anys hem
fet els muntatges següents, sempre a l’Espiral dels til·lers al Parc de l’estació del Nord de Barcelona:
L’amansiment de la fúria, dirigida per Pep Garcia-Pascual (2009) , La comèdia dels errors, dirigida per
Miquel Àngel Ripeu (2010), El somni d’una nit d’estiu, dirigida per Joan Maria Segura (2011), Treballs
d’amor perduts, dirigida per Marilia Samper (2012), Nit de Reis, dirigida per Iban Beltran (2013) i Molt
soroll per res, dirigida per Israel Solà.
L’abril del 2012, la companyia va ser convidada al Sonnet Sunday, organitzat al Shakespeare’s Globe de
Londres. Parking Shakespeare va representar la llengua catalana.
Els trets característics que defineixen la nostra proposta són un espai no teatral i circular, mínima
utilleria i absència d’escenografia i equip tècnic. El director del muntatge és escollit per la companyia
cada any. El públic fa una aportació econòmica voluntària al final de l’obra.
PARKING D’HIVERN
Donada la bona acollida durant aquests anys i com que la companyia tenia ganes de continuar
treballant junts, vàrem voler donar un pas més. Seguint la mateixa idiosincràsia a la qual hem estat
fidels a l’aire lliure, vàrem realitzar un Parking Shakespeare a l’hivern: un Parking d’Hivern.
Parking d’Hivern es caracteritza per fer obres dramàtiques, en espais teatrals (o no) i amb entrada
gratuïta a l’hivern.
El condicionant del clima va fer que la companyia decidís representar textos dramàtics, fent un
paral·lelisme amb el fred, el recolliment, la foscor dels dies curts i les condicions climàtiques més dures.
Aquestes condicions més incòmodes no les trobem en una sala convencional sinó en espais no teatrals
que també sumin a la proposta escènica, aprofitant els elements intrínsecs de l’espai per a que ens
proporcionin l’escenografia.
Tenim ganes d’apropar la cultura a tothom i de la mateixa manera que la nostra proposta és singular en
el fer, també ho és en el com. Tenint en compte la situació actual de crisi econòmica, l’entrada és
gratuïta i només si el públic vol, pot col·laborar en el projecte fent una aportació voluntària un cop
acabat l’espectacle.
L’hivern del 2012 va haver-hi la primera edició de Parking d’Hivern amb l’obra Pell de Mercuri de Phillip
Ridley, dirigida per Antonio Calvo a l’espai per a la Creació Fabra i Coats amb gran èxit de crítica i de
públic, i va continuar l’hivern passat amb Woyzeck, de Georg Büchner, dirigida per Marc Rosich dins
l’espai fabril de Palo Alto.
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Direcció: Roberto Romei
Traducció i dramatúrgia: Marc Rosich
Ajudant de direcció i dramatúrgia: Anna M. Ricart
Interpretació: Òscar Bosch, Ester Cort, Adrià Díaz, Pep Garcia-Pascual, José Pedro García
Balada, Carles Gilabert, Santi Monreal, Ricard Sadurní
Escenografia i il·luminació: Roger Orra
Vestuari: Laura Cabezas
Música: Òscar Castellà
Fotografia: Xavi Gil
Producció i comunicació: Irene Soler
Ajudant de direcció: Diana Segura
Espectacle en català
Durada: 80 minuts

CONTACTE PREMSA
LA COSTA COMUNICACIÓ
Neus Masferrer
premsa@tantarantana.com
T +34 933 103 888
T +34 601 345 809
www.lacosta.cat

MÉS INFO:
WEB
FACEBOOK

INFORMACIÓ
HORARIS I SESSIONS
Dimecres a dissabte 21h
Diumenge 19h
(dimecres 24 i 31 de desembre no hi ha funció)

PREUS
Dimecres a divendres 15€
Resta de dies 18€
MÉS INFORMACIÓ I VENDA D'ENTRADES A:
www.tantarantana.com
DIRECCIÓ:
TANTARANTANA TEATRE
C/ Les Flors, 22- 08001 Barcelona

Programació Temporada 2014 / 2015

Programació novembre / desembre / gener
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Fins al 23 de novembre
LA PULPE TEATRO
Absentee (Catalunya)
Del 26 de novembre al 14 de desembre
V CICLE COMPANYIES EN XARXA II
- Del 26 al 30 de novembre
CIA CAN DESBUC
La senyora (Mallorca) / Projecte Alcover
- De 4 al 7 de desembre
FUNDICION PRODUCCIONES
Adúlteros (Andalusia)
- 9 i 10 de desembre
LA MACANA
No title yet – Dansa (Galicia)
- De l´11 al 14 de desembre
TEATRO DE LA ESTACIÓN
Selección natural – (Aragó) i Teatro do
Noroeste (Galícia)

Del 19 de desembre a l’11 de gener
PARKING SHAKESPEARE (Catalunya)
Eduard II
Del 13 de gener a l’1de febrer
GLORIA LÓPEZ PRODUCCIONES (Andalusia)
Cena con amigos

ÀTIC22

D’octubre a maig (dilluns alternats, 21 h)
CÍA. CASA REAL / A LES GOLFES DE LA BOHEME
/ MELINDRA PREVIO
Assajar és de covards | 3ª Temporada
D’octubre a desembre (dilluns alternats, 21 h)
DIVERSES COMPANYIES
Los actores también pelean | 2ª Temporada
Fins l’11 de desembre (dijous, 19:30 h)
DIVERSES COMPANYIES
ADNI. 2ª Mostra de la Nova Dramatúrgia
Iberoamericana
Del 28 al 30 de novembre (divendres i dissabte,
20 h i diumenge, 18:30 h)
CHRISTINA SCHMUTZ + FRITHWIN WAGNER
Small Town Boy | Durant una hora sóc del tot
amb tu

