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CULTURES 

El dibuixant berguedà Jaume
Capdevila, conegut pel sobrenom
artístic de Kap, guiarà un itinera-
ri per Barcelona sobre els llibres
L’esquella de la Torratxa i Papitu
(1879-1939). 75è aniversari de l’a-
parició del darrer número i Cu-Cut!
1902-1912. Sàtira política en temps
trasbalsats, inclòs en el programa
de rutes literàries de la Setmana del
Llibre en Català. La cita és per al
diumenge dia 7 de setembre (11 h),
i les inscripcions es poden realit-
zar a través de la web www.laset-
mana.cat.

Editats pel segell Efadós, el dos
volums recorren amb un profús
desplegament gràfic la història
d’algunes de les revistes humorís-
tiques més destacades de la Bar-
celona de final del segle XIX i
principi del XX. Capdevila, col·la-

borador de Regió7, és un dels es-
pecialistes més notables del gè-
nere. La passejada, que porta per
títol La Barcelona satírica, recor-
rerà els indrets que conserven la
memòria d’aquelles publicacions,
en un espai que comprèn des del
carrer Pelai a la plaça Reial.

La Setmana proposa quinze iti-
neraris relacionats amb llibres que
tracten sobre Barcelona, amb no-
vel·les com 1714. Entre dos focs, de
Jordi Mata; El barri del sorral, de
Begoña García; i L’enigma Colom,
de Maria Carme Roca; fins a obres
de temàtiques diverses com La fe-
licitat en una croqueta, de Laura
Conde; Barkeno, Barcino, Barce-
lona, de Joan de Déu Prats per a l’e-
ditorial manresana Angle; Barce-
lona a cau d’orella, de Xavier The-
ros; i Barcelona en postguerra
1939-1945, de Francesc Vilanova.
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El berguedà Kap guiarà
una ruta per la Barcelona de
les publicacions satíriques 

El periodista i escriptor manre-
sà Genís Sinca signa el llibre de
memòries de Josep Lluís Vilaseca,
una figura clau de l’esport català de
les darreres dècades, que el segell
Proa publicarà el 16 d’octubre
amb el títol Que consti en acta. El
volum té un pròleg del santpedo-
renc Josep Guardiola, el qual va ser
jugador i entrenador del FC Bar-
celona i actualment dirigeix el
Bayern Munic.

Genís Sinca ha assolit notorie-
tat en els darrers temps gràcies a
l’obtenció del Premi Josep Pla de
narrativa del 2013 per la novel·la
Una família exemplar. Aquesta
història que enfronta una nissaga
tradicional de Tortosa amb una al-
tra de més moderna i gens con-
vencional de Manresa, ha donat
empenta a la trajectòria literària de
l’autor bagenc, que té previst treu-
re a la venda la segona part del que
ha de ser una trilogia durant el
primer quadrimestre de l’any vi-
nent.

La trajectòria com a escriptor de
Sinca, però, s’ha anat teixint l’últi-
ma dècada amb diverses mono-
grafies sobre personalitats de la
vida social, política, econòmica i
cultural del país. Fa deu anys, el pe-
riodista manresà va publicar Adéu
Espanya! (Columna), un llibre al

qual el temps ha atorgat una pàti-
na profètica amb quinze entrevis-
tes sobre la independència de Ca-
talunya a personatges com Jordi
Pujol, Lluís Llach i Joan Laporta.

Heribert Barrera, l’últim repu-
blicà (Columna, 2007), La provi-
dència es diu Paco (RBA, 2008),
una viscuda biografia de Paco
Candel, Vida secreta dels nostres
metges (Angle, 2009) i Memòries del
doctor Biodramina (Edicions 62,
2011) són els treballs anteriors
d’un autor amb vocació de plas-
mar la vida de figures rellevants de
l’esfera pública catalana.

Josep Lluís Vilaseca (Barcelona,
1930) ha estat durant la seva vida
professional lligat a l’esport. L’ad-
vocat va ser directiu del Barça,
primer secretari general de l’Esport
de la Generalitat i personalitat
destacada en l’obtenció dels Jocs
Olímpics del 1992 per a Barcelona.
En el llibre, Vilaseca parla de per-
sonatges com Samaranch.
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El periodista manresà ha
escrit els records d’una
figura clau de l’esport català
en les últimes dècades



Genís Sinca publicarà
l’octubre les memòries
de Josep Lluís Vilaseca

Genís Sinca

ARXIU/MIREIA ARSO

otser és una aclucada
d’ull de l’atzar, però si
de la flor del til·ler se’n
produeix la til·la sem-

bla fet expressament que Pàrking
Shakespeare hagi crescut any rere
any sota l’espessa i agraïda ombra
del generós conjunt d’exemplars
que encerclen una petita arena al
parc de l’Estació del Nord de Bar-
celona. La pacient tranquil·litat
d’esperit que proporciona la infu-
sió ha estat la recepta d’un èxit que
diumenge al vespre va assolir la
seva màxima dimensió. Gairebé un
miler de persones van aplaudir
dempeus la darrera funció de Molt
soroll per res, punt final d’una es-
tada de tres setmanes en un esce-
nari que la companyia –mig man-
resana amb dels actors Pep Garcia-
Pascual, Carles Gilabert i Mireia Ci-
rera i la productora Eli Guasch– ha
signat en el que ja és per mèrits
propis el seu espai. El públic així ho
ha decidit. I la gent, en aquestes co-
ses, és sobirana.

Parking Shakespeare es va donar
a conèixer el 2009 amb L’amansi-
ment de la fúria, primer projecte
d’un grup que cada estiu ofereix a
l’aire lliure –sempre al mateix es-
cenari– i de forma gratuïta –passen
el barret, això sí– una comèdia del

dramaturg anglès. La comèdia dels
errors, El somni d’una nit d’estiu,
Treballs d’amor perduts, Nit de
Reis i Molt soroll per res, cadascu-
na amb un director diferent, han
consolidat el prestigi de la com-
panyia i l’acceptació del grup, que
enguany ha ofert setze passis de
l’espectacle amb una assistència de
6.400 espectadors. Els dos darrers
anys, a més, han posat en marxa el
Pàrking d’Hivern en espais no con-
vencionals: Pell de mercuri, a l’an-
tic complex fabril Fabra i Coats de
Sant Andreu (Barcelona) i Woy-
zeck, en un recinte similar a Palo
Alto, també a la capital catalana.
Del ressò d’aquest darrer muntat-
ge n’és una mostra el fet que es po-
drà veure a partir del 17 de setem-
bre a la Sala Beckett.

Amb totes aquestes credencials
va arribar Molt soroll per res al
darrer cap de setmana, amenaçat
per unes previsions de pluja que
dissabte van obligar a la suspensió
de la funció prevista. Molta gent va
aguantar sota el paraigües esperant
la decisió que la companyia, que es
va haver de rendir mitja hora des-
prés per culpa d’una tempesta
d’estiu en tota regla. Per compen-
sar l’anul·lació, van decidir sumar
una segona sessió a la jornada de
diumenge, una representació a
les 5 de la tarda (la segona es va
mantenir a les 7) que van anunciar
a les xarxes socials i que va aplegar
un centenar d’espectadors.

L’apoteosi final, però, va superar
les expectatives. Les aventures,
desventures, amors i malentesos de
Beatriu, Benedicte, Claudio, Mar-
garida i companyia van atreure
prop d’un miler d’espectadors. A
pocs metres del Teatre Nacional de
Catalunya, la concurrència es va al-
çar al final de l’espectacle per
aplaudir amb afectuós entusiasme.

L’èxit de Parking Shakespeare
respon al que en podríem dir la
teoria de les tres bondats: el bon
temps, el bon rotllo i el bon fer. L’es-
tiu convida a gaudir de la cultura en
espais sense sostre ni parets, tot i
que sigui paradoxal esmentar el cli-
ma en un juliol i un inici d’agost in-
usualment plujosos. La compa-
nyia també es beneficia de les bo-
nes vibracions que desprèn la pro-
posta: cultura a l’aire lliure, paga-
ment voluntari, teatre sense rostres
televisius, un saludable aire d’out-
siders de l’escena –comparteixen
espai a la cartellera barcelonina
amb tot un Festival Grec que els
ignora cada any– i una aroma d’au-
tenticitat que el ciutadà agraeix en
una societat terriblement norma-
tivitzada i mancada d’espais per a
la transgressió del mercantilisme.

I el darrer dels aspectes és, al
capdavall, el principal: la qualitat
interpretativa. La crítica s’ha anat
rendint a Parking Shakespeare
amb uns muntatges corals sense
fissures que en menys d’una hora
i mitja compendien l’essència de
les comèdies de l’autor de Hamlet.
Sense escenografia, sense llums i
sense so. Només amb el gest i la pa-
raula, els Parking han demostrat
que no hi ha res més autèntic i pre-
uat que la sinceritat.
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Crònica

Pàrking Shakespeare i
la teoria de les tres bondats
La companyia, amb quatre manresans en

l’equip, va viure una multitudinària darrera
funció de «Molt soroll per res» a Barcelona



D’esquerra a dreta: Santi Monreal, Pep Garcia-Pascual, José Pedro García Balada, Òscar Bosch, Adrià Díaz,
Ariadna Matas, Carles Gilabert, Ferran Herrera, Mireia Cirera, Ricard Sadurní i Ester Cort
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