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Sobre lʼobra
Nit de Reis és la comèdia dels errors. És més agra que dolça, perquè els desitjos es
projecten en la persona equivocada i, tot i així, els personatges insisteixen a topar una i
altra volta contra el mateix mur de l’equivocació, l’aparença i el malentès.
Viola es disfressa d’home -ves a saber perquè-, passa a dir-se Cesari i entra al servei
del Duc d’Orsino, de qui s’enamora perdudament; però el Duc d’Orsino (que no es fixa en
Cesari perquè és un home) està enamorat perdudament d’Olívia, però Olívia ha perdut
pare i germà tant recentment que no vol saber-ne res, de l’amor. Fins que es troba amb
Cesari, i es deixa emportar per la passió d’un amor a primera vista. Però Cesari, en
realitat, està enamorat d’Orsino.
A casa d’Olívia hi viu l’Oncle Tobies, que enganya el seu amic Andreu fent-li creure que
podrà aconseguir l’amor d’Olívia. El majordom d’Olívia, Malvolio, que té un excés d’amor
propi, també és enganyat a la vegada per Maria, la serventa, l’Oncle Tobies, i l’idiota
Andreu: fan creure a Malvolio que la senyora Olívia l’estima.
Per si l’embolic era poc, Sebastià, el bessó d’Olívia, també arriba a Il·líria: un mariner
del vaixell, Antoni, l’ha salvat del naufragi i li ha donat tots els seus diners. Evidentment ho
ha fet perquè l’estima. Però Sebastià és una còpia exacta de Cesari, i resulta que Olívia
els confòn, i es casa amb Sebastià, creient que era Cesari, que en realitat no és més que
una dona disfressada d’home...
Sempre he imaginat que Il·líria és una illa, un correlat del que podria perfectament ser
el nostre món, i que ens serveix per observar detalladament els comportaments –caòtics i
sense lògica, la majoria de les vegades- dels seus habitants.
O el que és el mateix: poder veure’ns a nosaltres mateixos caient en un dels defectes
més pronunciats encara avui dia entre els homes i les dones: que ens costa d’acceptar
allò què som i el lloc que ens toca ocupar. Que preferim fingir el que no som.
Iban Beltran

Parking Shakespeare
Parking Shakespeare és una companyia que cada estiu ofereix un 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 d’escenografia, ni d’equipaments de so i llums i que tot el protagonisme
recau en el text i en els actors.
L’últim espectacle de la companyia, Treball d’amor perduts, es va estrenar el juliol de
2012 al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona i va formar part de la programació oficial
de Fira Tàrrega 2012, rebent una molt bona acollida per part de programadors, crítica i
públic.
L’abril del 2012, la companyia va ser convidada al Sonnet Sunday, organitzat al
Shakespeare’s Globe de Londres, el que va ser el teatre de Shakespeare. Va ser la primer
ocasió en què es va poder sentir el català.
El bon funcionament i l’entesa de la companyia ha fet que amplï l’activitat i fes un pas
endavant amb Parking d'Hivern. El projecte ofereix teatre amb entrada gratuïta més enllà
de l'estiu, presentant obres d'altres autors. De manera que Parking Shakespeare creix i es
fa gran. De l'estiu a l'hivern. De la calor al fred. De la comèdia al drama. D'un autor clàssic
a un de contemporani. Sempre seguint amb la nostra filosofia: les ganes d'apropar la
cultura a tothom. L’hivern de 2013, les columnes de Fabra i Coats van substituir els till·lers
de l’Estació del Nord.

El director
Iban Beltran Pallarés (Prat de Comte –Terra Alta- 1974)
Va formar part d’AREAtangent, plataforma de joves creadors
dedicats a la investigació i experimentació escènica, ha participat
en les Càpsules a 1€, peces teatrals basades en una breu durada,
producció zero, experimentació i risc. Ha dirigit les lectures
radiofòniques de textos teatrals per al programa AREA_TXT de
COMRàdio (2006 i 2007).
Ha dirigit Pep Talk (Axys Ballimun, Dublin, 2013), El Furgatori de Josep Pedrals (La
Seca, 2012), Espiadimonis de Ramon Gomis (CAER – Teatre Lliure, 2012), Per la de l’U Paella amb botifarra- (Fita Mediterrània de Manresa i Festival Lola 2011), Verbàlia 2.0 de
Màrius Serra (Barribrossa2011), els Premis Time Out Barcelona 2011, l’assaig obert Mit
Stalin spielen (Teatre Lliure 2008), l’Entremès dels dos estudiants, qu·es veu sun modo de
posseir y sun ingeni (Fira Mediterrània, 2008 i Festival LOLA 08) i Roses de Gos, llibret
d’Albert Roig i música de Francesc Capella / Henry Purcell (CAER – ENA – GamVilatel.
Teatre Bartrina, desembre 2007), entre altres.
És autor de la dramatúrgia de El jardí dels cinc arbres, sobre textos de Salvador Espriu,
Temporada Alta 2009 i TNC 2009, juntament amb Joan Ollé, amb qui ha colabora com
ajudant de direcció des de 2008.
També ha estat ajudant de direcció de Rosa Novell (Fi de partida, Festival GREC’05,
Vells Temps, de Harold Pinter, Grec’06 i El dia del profeta, TNC 2008), i Àngels Aymar, a
Trueta (Sala Talers TNC, T-6 2009).

Els intèrprets
Elies Barberà Format com actor a l’Institut del Teatre. Ha participat en La
torna de la Torna, text i dir. Albert Boadella. Entremès de dos estudiants, dir.
Iban Beltran. Músiques de l’Holocaust, amb el Brossa Quartet de Corda. El
casament d’en Terregada, dir. Joan Castells (TNC). Un altre Wittgenstein, si
us plau, text i dir. Albert Mestres. És membre de les companyies La Soga
(Tres Vint-i-Set, Seguretat, Stereo, Primaris i Tornem després de la publicitat) i Teatre de
l’Enjòlit (Corrüptia, Paella amb Botifarra i Si no ens paguen, no paguem! )
_______________________________________________________________________
Òscar Bosch Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona, amb beca Erasmus al Rose Bruford College de Londres, i
graduat en Tècnica Meisner amb Javier Galitó-Cava. Completa la seva
formació en interpretació a diferents escoles, formant-se també en cant i
!

dansa. En un dels seus darrers treballs, Quasi (Maine), va ser nominat com

a Millor Actor. És membre fundador de les cies. Dei Furbi* i Parking Shakespeare,
participant en tots els muntatges d’ambdues (Asufre* 1r premi al XIV Certamen de
Directores d’Escena d’Espanya / Hombres de Shakespeare* 3er premi a la XIII edició). A
televisió ha intervingut a KMM, Infidels, La Riera i El Cor de la Ciutat (TV3) i Pets&Pets
(K33), entre d’altres sèries, i al cinema a Chueca Town i a El Perfume.
L’any 2013 forma part del repertori de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.
_______________________________________________________________________
!

Mireia Cirera es va llicenciar en art dramàtic a l’Institut del Teatre de
Barcelona i ara és actriu, directora i professora de teatre. Sobre els
escenaris ha estat dirigida per Joan Maria Segura als espectacles Ciutat i
Sóc una bruixa. Ha participat a Blood Weedings, la versió anglesa de Bodas

de sangre que la Companyia Annexe Theatre ha portat de gira per Escòcia i Irlanda sota
la direcció de Paula Mcgee. Ha format part de la companyia Gog i Magog, i ha portat a
escena com a directora el monòleg Rom amb Vodka, que es va veure al teatre Artenbrut
de Barcelona. Es membre de Parking Shakespeare i ha participat als tots els muntatges
estrenats.

Ester Cort S’ha format com a actriu a L’Institut del Teatre de Barcelona en
l’especialitat de text. Ha fet cursos de formació amb Coralina Colom,
Salvador Oliva, Javier Daulte, Marc Fonts i Pawel Rouba entre d’altres.
!

Becada per l’Institut del Teatre per a participar en un curs internacional
sobre la commedia dell’arte a San Miniato amb Enrico Bonavera i Adriano

Iurisevic. És cofundadora de la Companyia de commedia dell’arte Dei Furbi i ha participat
en els seus tres primers espectacles: Scherzo, Divertimento! i Tocata i fuga, de la
Companyia Viuda de Iguana e Hijos on ha participat en El Projecte Alfa i Els Malvats de
Biel Perelló i dirigides per Jordi Frades i de la companyia Parking Shakespeare on ha
participat en El somni d'una nit d'estiu dirigida per Joan Maria Segura a L'Amansiment de
la fúria dirigida per Pep Garcia Pascual i a Treballs d’amor perduts dirigida per Marilia
Samper. Ha participat en els muntatges teatrals Gata sobre teulada de zinc calenta de T.
Williams dirigida per Àlex Rigola, a The End, escrita i dirigida per Àlex Rigola, a La parella
és... de Josep Pere Peyró dirigida pel mateix Peyró, a La història d’un soldat d’Stravinsky
dirigida per Toni Mira i a La més forta d’Strinberg dirigida per Francesc Cerro. A la televisió
participa a La Riera i ha participat en sèries com Nàufrags, Porca Misèria, Sabies que ..? i
El cor de la ciutat. Ha participat en la telemovie Pulso. Jugar a matar, de tele 5 i Fausto
Produccions i ha protagonitzat diferents curts. Ha estudiat piano al Conservatori de
Música de Reus.
L’any 2013 forma part del repertori de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern i és membre
de l’equip artístic.
_______________________________________________________________________
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Adrià Diaz Estudia interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona i al
Col·legi del Teatre. Com actor participa en les obres La Comèdia dels
errors ,El somni d’una nit d’estiu i Treballs d’amor perduts amb la
Companyia Parking Shakespeare. També participa en els bolos de
L’Amansiment de la Fúria. Participa en les lectures dramatitzades dels

cursos de dramatúrgia de la Sala Beckett dirigides per Gloria Balaña. Amb la Companyia

La Gata Borda, participa en els muntatges M’agraden les fruites del bosc, Petites
Ocupacions i M’agraden les fruites Tropicals.
L’any 2013 forma part del repertori de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.

Pep Garcia-Pascual Actor, director i productor, a més de ser el director
artístic de la companyia Parking Shakespeare, a més d’haver participat
com a actor a tots els projectes de la companyia. Va ser el director i
productor de L’Amansiment de la Fúria, primer projecte de Parking
!

Shakespeare, així com de l'espectacle El Pau i la Maria en Concert. Es va

diplomar en interpretació a l’Estudi Nancy Tuñón i va completar els seus estudis a la
Gaiety School of Acting de Dublín. Al teatre, ha participat com a actor entre altres a The
Comedy of errors de William Shakespeare, dirigida per Kristian Marken; La Tanca de
Josep-Pere Peyró; i Rom and Vodka de Conor McPherson, amb direcció de Mireia Cirera i
que va fer gira a Nova York i Dublín. Al cinema, ha actuat als llargmetratges La mujer del
anarquista de P. Sher i M. Noëlle, i Romasanta de Paco Plaza, i també ha dirigit i
protagonitzat els curtmetratges La Paperera, Curso de alemán i The Bench. Ha dirigit el
vídeoclip Petit Buda de Projecte Bu. Ha estat col•laborador del programa de ràdio El Món
a RAC1, ha fet d’ajudant de direcció de Pep Pla a Cyrano de Bergerac i a Kvetch
(neures).
També és l’actor del monòleg “Pep Talk” dirigit per Iban Beltran (Axys Ballimun, Dublin,
2013) i l’any 2013 forma part del repertori de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.
_______________________________________________________________________
José Pedro García Balada neix a Sant Carles de la Ràpita, Tarragona. Es
llicencia en Filología Hispànica on forma part del grup de teatre de la
universitat a càrrec del director i pedagog Ricerd Boluda (“Res a Pehuajó”
de J. Cortazar o “Savage Love” de T. Stoppard entre d'altres) Tot seguit es
llicencia en Art Dramàtic -interpretació- a l'Institut del Teatre de Barcelona.
!
És aquí on treballa amb directors com J.M. Mestres, M. Puyo o P.Anton Gómez. També es
forma en tècnica de cant amb D. Aldea, M. Carrero, X. Torres o M. Cobos i dansa amb A.
Aguelles, A. Guerra, M. Colomer o Carles Sales entre d'altres. Rep la beca de Sant
Miniato –Itàlia- que otorga l'Institut del Teatre per estudiar amb J. Sanchis Sinisterra.

Forma part de la cia. Carles Santos “El Compositor, la cantant, el cuiner i la
pecadora” (TNC), Els Comediants “Les 1001 nits” o La Cubana “Cómeme el coco, negro”.
També treballa amb directors com J. Prat i Coll “La festa” (Temporada Alta), C. Smuchtz
“Nòmades” (Festival Teatre Sitges), P. Pla “Cyrano de Bergerac” o L. Barba “Pedra de
Tartera”(TNC). Forma part de la cia. Pàrking Shakespeare on participa en totes les
produccions. En televisió treballa per TV3 presentant el programa pel canal 33 “Escena”, o
en les series “L'un per l'altre”, “Majoria Absoluta” o “la Riera” i per TV1 a “Águila Roja”. En
cinema intervé en pel·licules com “L'estació de l'Oblit” de Cristian Molina o “El silenci
abans de Bach” de P. Portabella. Actualment està cursant el Doctorat en Arts Escèniques
(UAB).
L’any 2013 forma part del repertori de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.
_______________________________________________________________________
Carles Gilabert, manresà de 41 anys, que després d’haver estudiat
Filologia Catalana, es va establir a Barcelona per començar la seva
trajectòria d’actor. Des de mitjan del 1996 ha anat combinant formació i
activitat professional. Ha passat per l’Estudi Nancy Tuñón i fet cursos amb
!

gent com Victoria Szpunberg, Marc Martínez, Ang Gey Pin, Esteban Labari,

Paco Zarzoso, Núria Candela… Ha passejat les seves dots interpretatives per tots els
mitjans: damunt d’un escenari en muntatges com “180º de cel”, “Julieta & Romeo”, “Entre
pocs i massa” i “4 bailes”; a la tele a “El cor de la ciutat”, “Los hombres de Paco” o
“Escenas de matrimonio”; i al cine en pel·lícules com “Lo mejor que le puede pasar a un
cruasán” i “Mala uva”. Com a membre de Parking Shakespeare ha treballat a
“L’amansiment de la fúria” , “La comèdia dels errors” i “Treballs d’amor perduts”. A més, ha
fet titelles i experimentat amb cavalls.
L’any 2013 forma part de l’equip de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.
_______________________________________________________________________
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Ariadna Matas Actriu, cantant i titellaire. Graduada a Nancy Tuñón, ha
completat la formació amb Ferran Madico, Konrad Zschiedrich i Roger
Bernat entre d’altres. En teatre ha fet temporada a Barcelona amb totes
les produccions de Parking Shakespeare, a la Biblioteca de Catalunya
amb Temps Mort de Joan Solana (Temporada Alta) i al Poliorama amb

Tanaka Teatre (Cia de la qual és cofundadora). En cinema, a la telemovie La otra ciudad
dirigida per Silvia Quer i el curt Diari de Càmera de Francesc Font. En televisió ha estat
actriu a la sèrie Ell@s d’Antena3; presentadora a 3.0 de TV3; i titellaire a Pol&Cia de
TV3. També ha actuat com a cantant en diferents Cafè Teatres.
L’any 2013 forma part del repertori de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.
_______________________________________________________________________
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Santi Monreal S’ha format a l’Institut del Teatre de Barcelona en
l’especialitat de text i a l’Escola de Teatre la Casona, Ha realitzat cursos
amb Fernando Piernas, Cesc Gay, Carol Rosenfeld, Coralina Colom,
Salvador Oliva, Peter Claught, Javier Daulte i Pawel Rouba entre d’altres.
Professionalment ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya amb

Dissabte, diumenge i dilluns i Primera Plana a les ordres de Sergi Belbel i al Cafè de la
marina dirigida per Rafel Duran; Amb Juan Carlos Martel a Atemptats contra la seva vida i
Push Up 1-3, És Fundador de la Cia. Viuda de Iguana e Hijos on sota la direcció de Jordi
Frades ha participat en els Malvats i al Projecte Alfa. És cofundador de la Companyia de
commedia dell’arte Dei Furbi i ha participat en els seus tres primers espectacles: Scherzo,
Divertimento! i Tocata i fuga. Ha fet cine (diario de una ninfomana i myway) televisió (el
cor de la ciutat, La Señora), ràdio, doblatge i ha participat en diversos curts entre els quals
destaquen Eròstrat i Buit.
Des de l’any 2012 és el director artístic de Parking d’Hivern.
_______________________________________________________________________
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Ricard Sadurní S’ha format a l’Institut del Teatre de Barcelona en
l’especialitat de text i al Col·legi del Teatre. Workshops a Holanda i Regne
Unit. Ha rebut classes de Coralina Colom, Joan Castells, Joan Ollé, Xavier
Albertí, Hermann Bonnín, Francesc Burrull, Ricard Pous, Montse Colomé,
entre d’altres. Al cinema ha treballat amb Jaume Balagueró i Angelo

Longoni. A televisió Gavilanes (A3), Cuéntame cómo pasó (tve), 13 anys i un dia (TVC),
Nàufrags (BTV), Porca Misèria (TVC), Pets and Pets (TVC), Majoria Absoluta (TVC), Plats
Bruts (TVC), Club Súper3(TVC). En teatre ha treballat amb Comediants, l'Avalot, en 9
edicions del Passatge Insòlit I en totes les edicions de Parking Shakespeare
L’any 2013 forma part de l’equip de Pell de Mercuri de Parking d’Hivern.

PRODUCCIÓ
Eli Guasch Fotògrafa graduada per l’Escola de Disseny i Arts Aplicades GROC de
Barcelona. Actualment està cursant el Grau d’Humanitats amb l’itinerari de Gesttió
Cultural a la Univestitat Oberta de Catalunya. Com a dissenyadora ha treballat amb Faustí
Llucià, Jordi Gibert, Ferran Cubo i Mercè Rial entre d’altres. Des de l’any 2008 porta la
gestió i producció de la companyia Teatre Mòbil i des de l’any 2012 és la responsable de
comunicació de la cantant fadista Névoa.
Des de Novembre del 2009, entra a formar part de Parking Shakespeare com a
productora i cap de comunicació.

L’equip de producció el completen:
Ricard Sadurní a la producció executiva de Pelevin SL i Pep Garcia-Pascual com a
director artístic del projecte.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Versió i direcció: Iban Beltran
Traducció: Salvador Oliva
De l’15 de juliol al 4 d’agost (Excepte els dimecres 17,24 i 31), a les 19h
Espiral dels Til·lers – Parc de l’Estació del Nord de Barcelona
Entrada gratuïta

AMB:
Elies Barberà: Fabià
Òscar Bosch: Orsino
Mireia Cirera: Maria
Ester Cort: Viola
Adrià Díaz: Sebastià
José Pedro García Balada: Festa
Pep Garcia-Pascual: Malvolio
Carles Gilabert: Antoni
Ariadna Matas: Olívia
Santi Monreal: Senyor Andreu Caraeixut
Ricard Sadurní: Senyor Tobies Rot
Ajudant de direcció: Carles Ollé
Música: Òscar Castellà
Vestuari: Parking Shakespeare
Disseny Gràfic: Edgar Riu
Producció i comunicació: Eli Guasch
Producció Executiva: Pelevin SL
Direcció artística: Pep Garcia-Pascual

AGRAÏMENTS:
Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Miriam Compte i tots i
totes els que d’una manera desinteressada heu col·laborat perquè Parking
Shakespeare continuï endavant!!!
COM ARRIBAR-HI:
Bus: 10, 40, 42, 54, 141, B25
TRAMbesòs: T4 Marina
Metro: L1 Arc de Triomf
Renfe: C1, C2, C4 Arc de Triomf

Contacta’ns:
parkingshakespeare@gmail.com
www.parkingshakespeare.com
www.facebook.com/parkingshakespeare
@parkshakespeare

Eli Guasch i Pep Garcia-Pascual
Per telèfon: 630067631 (Eli) 657086723 (Pep)
Per e-mail: parkingshakespeare@gmail.com

