
ANGLÈS AMB ACCENT MANRESÀ El Festival Shakespeare, que es feia a Mataró, es va cancel·lar el 2011 per manca de pressupost. Ara s’ha
reactivat amb la implicació de la productora La Perla 29, que l’ha acollit al Raval barceloní. Pàrking Shakespeare, companyia dirigida pel manresà
Pep Garcia-Pascual, ja havia participat en el certamen en l’estada a Mataró. En la nova etapa, oferirà la comèdia «Treballs d’amor perduts»
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La companyia Pàrking Shakes-
peare, que dirigeix el manresà
Pep Garcia-Pascual, representarà
l’espectacle Treballs d’amor perduts
al pati de la Biblioteca de Catalu-
nya, a Barcelona, la tarda del dis-
sabte 8 de juny, en el marc de la de-
sena edició del renascut Festival
Shakespeare. El certamen veu la
llum al barri del Raval gràcies a l’in-
terès de la productora La Perla 29
per recuperar una iniciativa nas-
cuda el 2003 a Santa Susanna,
que es va traslladar al cap de sis
anys a Mataró, i que el 2011 l’A-
juntament de la capital del Ma-
resme va cancel·lar per motius
pressupostaris. Montse Vellvehí,
amb Sandra Monclús d’ajudant,
continua al capdavant d’un pro-
jecte al qual se sumen Oriol Brog-
gi i Julio Manrique i que parteix
d’un pressupost de 40.000 euros.
Treballs d’amor perduts va ser

l’estiu passat la quarta producció
de Pàrking Shakespeare, que re-
torna a un festival en el qual ja ha-
via participat durant el periple
mataroní. La filosofia de la com-
panyia és portar el teatre als espais
urbans a l’aire lliure i accessibles
gratuïtament per al públic. Res-
pectant aquests principis, el festi-
val ha inclòs Pàrking a la seva
programació amb una funció al
pati de l’antic Hospital de la San-
ta Creu, un imponent conjunt d’o-
rigen medieval, en una de les
naus gòtiques del qual escenifica
els seus espectacles La Perla 29,
amb el director Oriol Broggi al
capdavant. El responsable de pe-
ces com el Cyrano de Bergerac
protagonizat per Pere Arquillué fi-

gura com a col·laborador artístic
del certamen juntament amb Ju-
lio Manrique, director del teatre
Romea.

Comèdia sobre l’amor
Pàrking Shakespeare ocupa cada
any, durant la segona quinzena del
mes de juliol, un racó del parc de
l’Estació del Nord amb una obra
del dramaturg anglès, la darrera de
les quals va ser, l’estiu passat, Tre-
balls d’amor perduts. En aquesta

comèdia sobre l’amor i les rela-
cions de parella, que dirigeix Ma-
rilia Samper, hi participen els ac-
tors manresans Carles Gilabert i
Mireia Cirera, a més de Garcia-Pas-
cual. Després de la funció del 8 de
juny –l’entrada és lliure tot i que la
companyia sempre passa el barret
per a qui vulgui fer una col·labo-
ració monetària–, es realitzarà un
col·loqui amb l’Associació Catala-
na de Shakespeare per parlar del
muntatge.

Aquest mateix muntatge de Pàr-
king Shakespeare sobre aquesta
obra primerenca de l’autor an-
glès es podrà veure a Manresa
l’endemà  a la tarda (18 h), al
claustre de Sant Ignasi, en el marc
de la programació del teatre Kur-

saal. En aquest cas, es cobrarà en-
trada al preu de 5 euros.

El Festival Shakespeare reneix al
Raval barceloní implicant dife-
rents entitats del barri i amb la vo-
luntat, expressada ahir sense em-
buts en la presentació del pro-
grama, de consolidar-se en pro-
peres edicions com un punt de tro-
bada de referència internacional.

De moment, però, s’ha limitat
l’activitat a una setmana, del 6 al 12
de juny, amb vuit obres de teatre
i altres propostes en espais com la
Filmoteca de Catalunya (amb la
projecció de les pel·lícules Gamlet
(Hamlet), de Grigori Kozintsev, i
Rosenkrantz and Guildenstern are
dead, de Tom Stoppard), el Centre
de Cultura Contemporània (on es

faran xerrades sobre Shakespeare)
i el bar Horiginal, que acollirà un
recital poètic.

Titelles de l’Anoia
La primera proposta del festival
tindrà protagonisme anoienc, a
càrrec de Miquel Gallardo, que el
divendres 7 de juny a la tarda re-
presentarà l’espectacle de titelles
de mida natural Diagnòstic Ham-
let, de la Cia. Pelmànec. Un mun-
tatge que s’ha representat arreu del
país però que els organitzadors van
comentar ahir que encara no ha
trepitjat cap escenari barceloní. 

El mateix dia, al vespre, i també
a la nau gòtica de la Biblioteca de
Catalunya, Jordi Oriol representa-
rà La Caiguda d’Amlet (o La Cai-
guda de l’Hac). L’endemà, des-
prés de Treballs d’amor perduts, es
viurà l’estrena de Big Will Shakes-
peare, de Quim Lecina. El di-
umenge dia 9, i per al públic fa-
miliar, es representarà per primer
cop La Julieta, amb direcció d’O-
riol Broggi i interpretació de Rosa
Gámiz. L’espectacle Sonets enca-
denats de Will Shakespeare, amb
Lluís Soler, i l’estrena del muntat-
ge (H) Works, de la companyia de
dansa Moreno Bernardi, tanca-
ran l’últim dia de funcions teatrals
a la Biblioteca de Catalunya.

L’activitat es traslladarà els dies
11 i 12 de juny al teatre Romea amb
dues sessions del Julio Césardiri-
git per Paco Azorín, amb Mario
Gas, Sergio Peris-Mencheta i Tris-
tán Ulloa en els papers de Cèsar,
Marc Antoni i Brutus. La infor-
mació del festival es pot consultar
al web i a les xarxes socials que ges-
tiona el manresà David Pintó.
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Funció de «Treballs d’amor perduts» de Pàrking Shakespeare, l’estiu passat al parc de l’Estació del Nord 

El cicle Nou indie nord-americà,
que organitza Raons de Pes, amb
el patrocini de Guineu, a l’espai de
música i gastronomia D’Arrel de
Manresa, ofereix avui (21 h) el se-
gon concert programat, a càrrec
d’Arborea, una banda de l’estat
de Maine, als Estats Units, que
torna a actuar a Europa després de
l’èxit de Red Planet (designat entre
els millors treballs del 2011 per re-

vistes com Mojo, Rolling Stone o
Un cut), amb un nou disc, Fortress
of the sun, que va veure la llum la
setmana passada, editat pel mític
segell ESP-Disk (Sun Ra, Alert Ay-
ler, Pearls Before Swine).

El concert a Manresa és un dels
primers en els quals es podran es-
coltar les noves cançons. El ma-
trimoni format per Shanti i Buck
Curran presenta temes propers a
Mazzy Star (banda alternativa de

pop-rock) però amb un punt més
folk, ambiental, que busca con-
nectar amb l’interior de cadascú.

El cicle Nou indie nord-ameri-
cà al D’Arrel es va iniciar amb èxit
amb l’actuació de Lac La Bell i es
tancarà aquest diumenge amb la
banda A hawk and a hacksaw. Els
tres concerts programats són mi-
rades complementàries sobre com
els artistes projecten la seva cultura
popular al segle XXI.
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Arborea, indie de Maine, avui al D’arrel

Arborea és integrat pel matrimoni format per Shanti i Buck Curran
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Pàrking Shakespeare se suma al renascut festival
del dramaturg anglès amb una funció al Raval

La companyia dirigida pel manresà Pep Garcia-Pascual portarà «Treballs d'amor perduts» al pati de la Biblioteca de Catalunya
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A més de Garcia-Pascual, en el
muntatge també hi participen
els actors manresans Carles
Gilabert i Mireia Cirera


