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Escenarisd’Entrada

La companyia Parking Shakes-
peare tanca la temporada teatral
del Kursaal amb la representació
de la comèdia Treballs d’amor per-
dut, aquest diumenge al claustre de
l’edifici de l’antiga escola Sant Ig-
nasi que avui en dia acull les de-
pendències del Museu Comar-
carl, l’Arxiu i l’Oficina de Turisme.
La funció tindrà lloc a l’aire lliure i
significarà la primera actuació del
grup, que té quatre manresans en
el seu equip, a la capital del Bages.

Parking va iniciar l’any 2009
l’escenificació en un espai desco-
bert del Parc de l’Estació del Nord
de Barcelona de muntatges basats
en la producció del dramaturg an-
glès. Una iniciativa que també s’ha
vist en altres indrets com el Festi-
val Shakespeare, primer a la seu de
Mataró i demà, dissabte, en la re-
presa del certamen al barri del
Raval de Barcelona. Tot i que la ses-
sió d’aquest dissabte (18 h) estava
prevista al pati de la Biblioteca de

Catalunya, finalment es durà a
terme a la contígua plaça de Sant
Agustí, a tocar del teatre Romea.

El darrer espectacle realitzat
fins al moment pel grup que diri-
geix el manresà Pep Garcia-Pascual
és Treballs d’amor perdut, una co-
mèdia de Shakespeare de final del

segle XVI que planteja la guerra
dels sexes a partir de la trobada en-
tre els homes de la cort del rei na-
varrès Ferran –dedicats en exclu-
siva a l’estudi– i el seguici femení
de la princesa de França. Tot i les
prevencions, la flama de l’enamo-
rament entre uns i altres no triga a

sorgir, fet que provoca l’inevitable
conflicte i una rivalitat de gènere.

Parking Shakespeare convida
cada any un director diferent a
posar dempeus l’obra, essent en
aquesta ocasió Marília Samper
l’encarregada. En el repartiment, hi
figuren els actors manresans Car-

les Gilabert, Mireia Cirera i Pep
Garcia-Pascual, als quals se suma
en clau local la productora Eli
Guasch. Respecte de l’elenc que va
celebrar les funcions al parc bar-
celoní el juliol del 2012 hi ha el can-
vi de Laia Piró per Mireia Piferrer,
ocupada amb la gira de El nom.

La representació d’aquest diu-
menge serà la primera de gènere
teatral que, inclosa a la progra-
mació del Kursaal, es faci fora de les
seves instal·lacions. La filosofia
de Parking Shakespeare és actuar
a l’aire lliure, sense escenografia ni
il·luminació, i dóna tot el protago-
nisme al text i els actors. Des del
seu escenari habitual de cada ju-
liol a Barcelona s’han fet un nom
i són centenars els espectadors
que s’apropen a veure’ls de forma
gratuïta –tot i que al final es passa
el barret– malgrat que, aparent-
ment, les condicions poden sem-
blar hostils, amb els sorolls propis
d’un espai sense sostre ni parets.
Després de quatre posades en es-
cena –la cinquena s’anunciarà
demà al festival Shakespeare–,
Parking ja ha superat tots els obs-
tacles i ha consolidat una manera
de fer poc habitual en el panorama
català del país. Una filosofia que,
per primera vegada, es podrà gau-
dir a la ciutat de Manresa.
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L’etern embolic entre homes i dones
Parking Shakespeare, amb els manresans Pep Garcia-Pascual, Carles Gilabert i Mireia Cirera, tanca el curs del Kursaal

L’ESPECTACLE

Lloc: claustre de Sant Ignasi. Via de Sant
Ignasi, 40. Manresa. Dia: diumenge, a les
18 h. Entrades: 5 euros. Venda a taquilles,
93 87236 36 i www.kursaal.cat.

Treballs d’amor perdut

� LLOC: sala El Sindicat. Balsareny. 
�DIA: diumenge, a les 19 h. � ENTRA-
DES: 6 euros (4 euros, socis del cicle).
El cicle SonaB viurà aquest diumenge

l’actuació de Mr. Groovy & The Blue He-
ads, una formació gaditana erigida en un
referent del rythm and blues del panora-
ma estatal. El blues en les seves múlti-
ples variants és l’essència d’un grup que
va presentar el seu darrer treball, Jauja,
l’any passat, amb una combinació de te-
mes que van del blues més clàssic al
funk i el r&b. REDACCIÓ

� LLOC: El Vermell. Carrer de les Pi-
ques, 3. Manresa. �DIA: dissabte, a les
19 h. � ENTRADES: 5 euros. El Ver-
mell reobert programa un nou concert, en
aquesta ocasió amb Sénior i el Cor Brutal
com a protagonista. El grup valencià de
pop liderat per Micalet Landete interpre-
tarà les cançons del seu darrer disc, Va-
lència. Califòrnia, que va sortir al carrer fa
un parell de mesos. Una de les veus més
interessants de l’actual panorama del lle-
vant mediterrani. REDACCIÓ

SÉNIOR I EL COR
BRUTAL TOCA
AL VERMELL

BLUES ESPANYOL
EN EL CICLE SONA B
DE BALSARENY

� LLOC: sala Els Carlins. Carrer de la Sabateria, 3-5. Manresa. �DIA: diumenge, a
les 18.30 h. � ENTRADES:gratuït. � GRUPS: L’Hereu Escampa i The Destroyed
Room. Música independent a la sala Els Carlins aquest diumenge en una nova ses-
sió de concerts organitzats per la revista 1234! D’una banda, el rock del duet L’Hereu
Escampa; de l’altra, el pop-rock del quartet barceloní The Destroyed Room. Els man-
lleuencs Carles Generó (guitarra i veus) i Guillem Colomer (bateria i veus) presentaran
el disc Llamp de déu, la carta de presentació amb què L’Hereu Escampa s’està conver-
tint en una veu prometedora de l’escena catalana. Entre l’emo i el rock, la dupla ja ha
realitzat actuacions rellevants, en escenaris com el festival britànic The Great Escape
celebrat el passat mes de maig. L’altra banda de la vetllada serà The Destroyed Room,
una formació barcelonina amb el rock en estat pur com a bandera. Als Carlins s’escol-
taran els temes del seu primer llarga durada, The magic indian scene. REDACCIÓ

ELS CARLINS ESCOLTA L’HEREU
ESCAMPA I THE DESTROYED ROOM
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� LLOC: basílica de la Seu. Manresa.
�DIA: dissabte, a les 19.45 h. 
� ENTRADA: gratuïta. El cor de
l’Orfeó Manresà compartirà demà pro-
tagonisme amb el Henry M. Gunn
High School Choir de Califòrnia en el
Concert de Primavera que tindrà lloc
a la basílica de la Seu, sota la direcció
dels mestres William Liberatore i Lluís
Arguijo. El repertori serà integrat per
peces de música sacra, espiritual i
contemporània, amb autors com Laszl
Halmos, Gyorhy Orban, Leonard
Bernstein, Ernani Aguilar, Albert Gui-
novart i John Rutter en el programa.
William Liberatore i Rosa M. Ortega
faran l’acompanyament musical de la
vetllada. REDACCIÓ

� LLOC: teatre L’Ateneu. Carrer de
Sant Pau, 9. Igualada. �DIA: avui, a
les 23 h. �ENTRADES: 10 euros El
cicle de Músiques de Butxaca presen-
ta avui ÒrbitesSpriu, en què Verdcel
homenatja Espriu a través del seu
darrer treball, Petjades. REDACCIÓ

VERDCEL RET
TRIBUT A ESPRIU A
L’ATENEU IGUALADÍ

CONCERT DE
PRIMAVERA DE
L’ORFEÓ MANRESÀ

Treballs d’amor perdut
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Pep Garcia-Pascual (a l’esquerra) i Carles Gilabert, dos dels intèrprets de «Treballs d’amor perdut»
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