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En una nit d’estiu...
Pròleg

La nostra història comença fa molt i molt de temps, a
l’assolellada península grega, famosa en tot el món per
ser la pàtria d’herois coratjosos, grans

filòsofs i ar-

tistes excepcionals.
Els increïbles fets que s’hi narren tenen lloc a la ciutat
d’Atenes, que llavors governava un valent duc anomenat Teseu.
Durant els dies d’espera que precedeixen el seu matrimoni amb la bella i coratjosa

Hipòlita, reina de les

Amazones, s’encreuen els destins de diverses persones.
Dues parelles desgraciades es persegueixen per coronar el seu somni d’amor...
13
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Somni d’una nit d’estiu

actors vol posar en esce-

Una excèntrica companyia d’

na un espectacle com a regal de noces per als sobirans...
I el rei dels follets i la reina de les fades no paren de
barallar-se, i això, mal que els pesi, implica tots els altres.
En aquesta màgica nit d ’estiu, la realitat i el somni

es troben i donen vida a un seguit de fugides i equívocs
amb uns resultats imprevistos.

14
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ActeTitCapit
I - Escena I

Mentre als luxosos salons del palau d’Atenes
es respira un aire de festa per les imminents noces
de Teseu i Hipòlita, al duc de la ciutat
li plantegen el cas d’un amor desgraciat:
la dolça Hèrmia estima Lisandre,
però Egeu, el seu pare, la vol casar amb Demetri.

15
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L’hora de les nostres noces
s’acosta de pressa
Acte I - Escena I

En un càlid matí d’estiu, a la noble ciutat d’Atenes, el
sol resplendeix dalt del cel.
El valent duc

Teseu, caminant amb passes fermes,

entra a la sala d’audiències de palau acompanyat de la
bella Hipòlita.
Algun temps abans el governant GREC havia deixat
la seva terra per fer cap al Mar Negre, i d’allà en va
tornar amb la seva promesa.
Hipòlita no és solament una dona bellíssima, de llarga
cabellera negra i profunds ulls de cérvola, sinó també
la guerrera més forta i
gut mai.

valenta que Teseu hagi cone16
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L’hora de les nostres noces s’acosta...

La dona que al cap de pocs dies es convertirà en la
seva esposa és la reina de les Amazones, un poble
d’indòmites guerreres que combaten a cavall.
Teseu pensa en la meravellosa ciutat d’Atenes, en el seu
poble orgullós i savi, en la invencible flota ancorada al
port, i sent una gran confiança en el futur. La
seva felicitat és
completa.

estimada al

Té l’

costat i la seva presència li il·lumina
el rostre.
Mentre avancen
cap al centre de la
sala d’audiències,
el duc li estreny la
mà amb força.
Després s’asseuen,
l’un al costat de
l’altra, cadascú en
el seu tron.
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Somni d’una nit d’estiu

I és aquí on, amb el

COR ple d’amor de qui espera que

es compleixi un esdeveniment feliç, Teseu expressa a la
seva promesa el desig de casar-s’hi al més aviat possible.
TESEU: Oh, bella

Hipòlita,

l’hora de les nostres noces s’acosta de pressa:
aviat sorgirà al cel nocturn
la lluna nova.

Però amb quina lentitud
decreix la vella!
Endarrereix l’acompliment
deliciós
del meu desig, com un fruit
r
que triga massa a madura
i obliga a una llarga espera
-lo.
a qui es deleix per assaborir
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AviAt

seràs lA m
evA
esp
os
A

sí, teseu
!

...
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Somni d’una nit d’estiu

HIPÒLITA: El temps d’espera
s’acaba en una n it
i la nit passarà de pressa
entretinguda pels somnis.
Llavors, la lluna nova,
com un arc de plata tensat al cel,
resplendirà finalment
en les nostres

noces.

Animat per les paraules de la seva futura esposa, Teseu
dona ordres al mestre de cerimònies de la cort, Filostrat:
ha d’anunciar la notícia de les noces a tota la ciutat.

Tot h om h o ha de c el ebrar !

20
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