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CULTURES 

a s’han estrenat a
Manresa i, com s’havia
augurat, la proposta
de Parking Shakes-

peare, en què hi ha implicats qua-
tre veïns de la ciutat, va generar in-
terès i, en acabat, va recollir aplau-
diments. Després de quatre mun-
tatges, la companyia, dirigida pel
manresà Pep Garcia-Pascual, ha
demostrat que és viable fer teatre
d’una manera que retorna als orí-
gens: representació a l’aire lliure,
sense escenografia ni micròfons i
amb el text i la interpretació dels
actors com a únics suports.

Parking Shakespeare, amb la
quota manresana dels actors Mi-
reia Cirera, Carles Gilabert i Gar-
cia-Pascual i la productora Eli Gu-
asch, es va presentar a Manresa
amb Treballs d’amor perduts, una
comèdia de Shakespeare que té
com a tema central la guerra de se-

xes. La trobada entre els homes de
la cort del rei de Navarra, que ju-
ren dedicar-se a l’estudi renunciant
als plaers de la vida, i les dames de
la princesa de França, esdevé un
joc de seducció en què tothom es
disfressa d’allò que no és. L’amor és

considerat un joc de consum fàcil
(«Oh, girls, just wanna have fun»,
canten elles) i, amb un panorama
com aquest, trobar la mitja taron-
ja esdevé un somni inabastable.

Treballs d’amor perduts es pre-
sentava en el marc de la progra-
mació del teatre Kursaal, que tan-
cava la temporada.  Era la prime-
ra vegada que el Kursaal progra-
mava una obra teatral fora de l’e-
quipament del Passeig, i el lloc es-
collit per acollir Parking Shakes-
peare ha estat el claustre de Sant Ig-
nasi. Es van disposar 150 cadires en
forma de semicercle cap a una de
les cantonades i no n’hi va haver
prou. Tot i que la fresca d’ahir no
convidava a passar gaire estona a
l’aire lliure (i que va fer patir als ac-
tors i actrius, especialment elles,
que anaven amb vestits de tirants),
es van posar draps perquè espec-
tadors poguessin seure a terra a
primera fila. Però molts altres es
van quedar drets. Al final, es van
aplegar més de 200 persones. Amb
l’entrada (5 euros) hi anava inclòs
un refrigeri: aigua o cervesa.

J
PEPA MAÑÉ | MANRESA

Crònica

El somni de la mitja taronja
Els «Treballs d’amor perduts» de la companyia Parking Shakespeare

apleguen més de 200 persones al claustre de Sant Ignasi de Manresa


Escena dels homes de la cort del rei de Navarra, que són els que han jurat dedicar-se en exclusiva a l’estudi
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AJ. NAVÀS

Els balls de gegants, nans, casca-
vells i bastoners de Navàs han estat
interpretats per alumnes i professors
de l’escola de música i enregistrats
en un CD, que també inclou una tria
de sardanes i composicions de refe-
rències navassenques dels mestres
Josep M. Castella, Jaume Conangla i
Josep Sensada. En el treball també
hi ha col·laborat la Coral Nova. El
concert de presentació del CD va
omplir dissabte el Casal Sant Genís.



Navàs fa un concert per
presentar el CD de música
dels balls tradicionals
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L’església de Sant Martí de Palafrugell va acollir ahir el funeral anglicà per
l’escriptor britànic Tom Sharpe, mort dijous passat a casa seva al nucli de
Llafranc. A la foto, al costat del fèretre, la metgessa de Sharpe, Montserrat
Verdaguer, les filles de l’autor, Grace, Jemima i Melanie, i la seva viuda, Nancy.



Palafrugell acull el comiat de l’escriptor Tom Sharpe

Elías Querejeta, una de les figu-
res més determinants del cinema
espanyol, va morir ahir als 78 anys
a Madrid, segons va informar la Fe-
deració d’Associacions de Pro-
ductors Audiovisuals Espanyols. El
productor i guionista va col·labo-
rar en mig centenar de pel·lícules,
entre les quals hi ha títols clau com
La caza, de Carlos Saura, la pre-
miada El espíritu de la colmena, de
Víctor Erice; i la més recent col·la-
boració amb Fernando León a
Los lunes al sol.

«Se n’ha anat Elías Querejeta
productor i també l’Elías Querejeta
el meu pare», va declarar ahir
afectada la seva filla, la directora
Gracia Querejeta, que havia dedi-
cat al seu pare la seva última pel·lí-
cula Quince años y un día, en la
qual l’històric productor ja no ha-
via pogut treballar. Al costat de la
seva família, nombroses perso-
nalitats de la cultura i la política van
lamentar ahir la pèrdua del ci-
neasta basc, que deixa un llegat
marcat pel compromís i la profes-
sionalitat i sense el qual és im-
possible entendre el procés de
modernització del cinema espa-
nyol i la revolució del cinema d’au-

tor. El productor i director Gerar-
do Herrero diu que va aprendre l’o-
fici de productor de Querejeta,
així com la necessitat de «cuidar»
les pel·lícules, com a «producte in-
dustrial i artístic» alhora, ja que
considerava que la seva feina no es
reduïa a «buscar diners», sinó a as-
solir «la qualitat de pel·lícules que
tenien històries que explicar».

L’arriscada manera de mostrar
el món d’Elías Querejeta (Herna-
ni, 1934) va fer que molts titllessin
els seus projectes de bogeries,
però va aconseguir els guardons
més prestigiosos: La prima Angé-
lica (1973), de Carlos Saura, va ser
premi al millor director al Festival
de Canes; Cría cuervos (1976),
també de Saura, va ser Gran Pre-
mi del Jurat de Canes; i Pascual
Duarte (1976), de Ricardo Franco,
va ser el film amb el qual José Luis
Gómez va obtenir a Canes el pre-
mi al millor actor. Van ser títols que
van aconseguir portar el cinema
espanyol més enllà de les fronte-
res després de la censura fran-
quista. Els seus darrers treballs
com a productor van ser Siete me-
sas de billar francés (2007) i el do-
cumental Cerca de tus ojos (2009)
sobre la vulneració dels drets hu-
mans, que va suposar el seu debut
com a director cinematogràfic.

La quarta edició del Clam, el
Festival de Cinema Solidari de
Navarcles, el 2007, va homenatjar
Querejeta com a productor de ci-
nema compromès amb la societat.
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El productor i guionista va
ser homenatjat al festival
Clam de Navarcles pel seu
compromís amb la societat 



Elías Querejeta, creador
de pel·lícules clau del cine
espanyol, mor als 78 anys

Elías Querejeta va visitar Navarcles en l’edició del Clam de l’any 2007
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«La nit de reis», cinquena obra 
al parc de l’Estació del Nord

La companyia Parking Shakes-
peare ja ha fet públic el títol de

la comèdia del dramaturg anglès que
representarà enguany al parc de l’Es-
tació del Nord de Barcelona. Es tracta
de La nit de reis, que arrenca quan
dos germans bessons, en Sebastià i
la Viola, queden separats per un
naufragi davant la costa d'Il·líria.
L’encarregat de dirigir el cinquè mun-
tatge estival de Parking Shakespeare
és Iban Beltran. Es representarà cada
dia (excepte els dimecres)  durant les
tres setmanes del 15 de juliol al 4
d’agost, a les 7 de la tarda.



EL PROPER REPTE


