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CULTURES

Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert en una escena de l’obra de teatre

IMATGE PROMOCIONAL

La companyia Parking Shakes-
peare serà l’encarregada d’obrir
la temporada d’El Maldà amb la re-
estrena de l’obra Les males perso-
nes, versió lliure que firma Carles
Mallol del clàssic de F. Schiller Els
bandits. Després de l’èxit del gener
passat, en què van exhaurir loca-
litats en 3 de les 4 setmanes que va
estar en cartell, Karl i els seus se-
quaços tornen a l’atac del 9 al 29 de
setembre (de dimecres a diumen-

ge). Les males persones es va es-
trenar a la sala d’exposicions del
Centre Cívic Parc Sandaru amb
molt bona acollida de públic i
premsa. L’èxit es va traduir, primer,
en pròrroga al mateix Sandaru, i
ara, en reposició a El Maldà. 

Les males persones té la pre-
sència en escena dels manresans
Carles Gilabert i Pep Garcia-Pacual.
Segons Mallol, a «Els bandits, Schi-
ller dibuixa un món on els homes
es revolucionen davant d’un en-
torn que no els obre prou les por-
tes. I, en aquest retrat, l’autor pas-
sa clarament per diversos univer-
sos: la família, les lleis, la religió i les
passions humanes. A Les males
persones, la versió que n’hem fet
amb els Parking Shakespeare, els

personatges, sobretot, es revolten
contra ells mateixos». Mallol va de-
cidir no conservar el títol de Schi-
ller per la impossibilitat de replicar
les quatre hores de l’original.

Parking Shakespeare es rein-
corpora a la feina després d’haver
triomfat, un estiu més, al parc de
l’Estació del Nord amb Les alegres
casades de Windsor, amb 7.000
espectadors. Ara recupera Les ma-
les persones, que va suposar la
consolidació del projecte Parking
d’Hivern: quan arriba el fred, la
companyia deixa les comèdies de
Shakespeare i es fixa en drames
d’altres autors. Acompanyen Gila-
bert i Garcia-Pascual, Òscar Bosch,
Ester Cort, Pau Ferran, José Pedro
García Balada i Santi Monreal.
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Amb els manresans
Carles Gilabert i Pep Garcia-
Pascual, la companyia
reestrena a Barcelona



Parking Shakespeare obre temporada
al Maldà amb «Les males persones»

La fabricació de pneumàtics de
Pirelli va ser des de la inauguració
de la fàbrica, el 1925, i fins al seu
convuls tancament, el 2009, un
dels motors industrials més im-
portants del Bages, amb un miler
de treballadors directes. Actual-
ment és un hub logístic on treba-
llen unes 150 persones en activi-
tats de qualitat i valoració de pneu-
màtics. El recinte, de quasi 200.000
metres quadrats entre Manresa i
Sant Joan, conté quatre edificis
protegits d’arquitectura industrial,
un d’ells anterior a la producció de
pneumàtics. Amb l’objectiu d’en-
senyar aquestes instal·lacions fa-
brils, Pirelli s’incorpora per primer
cop a les Jornades Europees de Pa-
trimoni i ho fa en un format origi-
nal: en bicicleta, un vehicle «ade-
quat per fer-se una idea del recin-
te», explica Josep Tomàs, de la co-
operativa MBICI, promotors de
la iniciativa amb l’Ajuntament de
Manresa i la mateixa empresa. El
punt de trobada serà divendres 16
de setembre, a 2/4 de 6 de la tar-
da, a la plaça de Sant Domènec.

Els visitants podran veure la
nau Banbury (un edifici protegit de
22 metres d'alçada); l’antiga fàbri-
ca de barrets (anterior a la Pirelli,
del 1890); els magatzems actuals;
la presa pel canal del riu Cardener
que movia les turbines de gene-
ració elèctrica; l’edifici d’oficines i
Museu; les instal·lacions de com-
provació de pneumàtics; i la zona
de valoració de pneumàtics. Es
preveu que la durada de la visita,
gratuïta, sigui de dues hores. Per
participar-hi, cal enviar un correu
abans del 14 de setembre a mbi-
ci@mbici.cat amb el nom, el nú-
mero de DNI i especificant si fa fal-
ta bicicleta. Per a més informació,
cal trucar al 629 32 17 60.
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Exterior de la fàbrica Pirelli en una imatge del 2013. La visita en bici es farà el 16 de setembre
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Recórrer la Pirelli en dues rodes
Una visita en bicicleta a les instal·lacions fabrils s’incorpora per primera vegada a les Jornades

Europees de Patrimoni de Manresa, que se celebraran la setmana que ve, del 15 al 18 de setembre


▶Recordem com era el Balç?
Conferència a càrrec de la histo-
riadora Raquel Valdenebro i l’ar-
quitecte Josep Maria Esquius (15
de setembre, 19 h, al carrer del
Balç). ▶Portes obertes al carrer
del Balç i a l’exposició fotogràfica
retrospectiva, per descobrir com
era el carrer del Balç i el seu entorn
abans de la restauració. Visita al
centre d’interpretació, preu habi-
tual: 5 € tarifa general, 4€ reduïda
i gratuït menors de 8 anys (17 de se-
tembre, de 17 a 20 h).
▶M’exalta el nou i m’enamora el
vell. Espectacle poètic a l’entorn
del món industrial a càrrec de
Teatre Essela (16 de setembre, 19 h,
Sala d’actes del Casino).
▶La Masia de la Culla, de les ar-

rels a la copa.Visita de descober-
ta de la història de la casa de la Cu-
lla, i l’elaboració del seu producte
principal, el vi. Copa de vi del Pla
de Bages. Inscripció prèvia a ca-
saculla@parcdelasequia.cat o al
telèfon 93 877 22 31 (16 de setem-
bre, 20 h, Casa de la Culla).
▶Dosrius. El patrimoni excep-
cional de l’aiguabarreig del riu
Llobregat i Cardener (Sant Vi-
cenç de Castellet - Castellgalí).
Proposta d’excursionisme, natura,
geologia, història, patrimoni i gas-
tronomia. De 9.30-10.30h - Jorna-
da d’estudis a l’Auditori de l’Espai
Ateneu. Plaça Clavé de Sant Vice-
nç de Castellet; de 10.30-13h - Iti-
nerari als Dosrius, guiat i comen-
tat (anada i tornada, més tast).

Distància: 4 km aproximadament
(17 de setembre, de 9.30 a 13 h).
▶Visions inèdites de la Seu: des
del blanc i negre al dron. Pre-
sentació d’imatges de l’interior de
la Seu gravades amb dron, i re-
corregut en imatges per la història
i el patrimoni de la basílica. A
continuació es farà una visita a l’in-
terior de la Seu (17 de setembre,
19.45 h, a la sala gòtica de la Seu). 
▶Portes obertes al Museu Co-
marcal de Manresa (18 de setem-
bre, de 10 a 14 h, a la via de Sant Ig-
nasi, 40); al Museu de la Tècnica de
Manresa (18 de setembre, de 10 a 14
h, a la carretera de Santpedor, 55);
al Museu de Geologia Valentí Ma-
sachs (18 de setembre, d’11 a 14 h,
al carrer Bernat de Cabrera, s/n).

Cinc propostes més i portes obertes als museus
L’escriptor escocès Ian Rankin

(1960) va guanyar ahir a Barcelo-
na la desena edició del Premi In-
ternacional RBA de Novel·la Negra,
dotat amb 125.000 euros, amb l’o-
bra Perros salvajes, on tornen a
aparèixer junts els dos policies
protagonistes de l’autor, John Re-
bus i Malcolm Fox. L’escriptor es-
cocès s’havia presentat al prestigiós
premi sota el pseudònim d’Edward
Thompson. Rankin (guanyador,
entre altres premis, del Pepe Car-
valho), és un dels autors de gène-
re negre més llegits del món, i és
conegut especialment per la seva
sèrie protagonitzada per l’inspec-
tor John Rebus. Perros salvajes,
editada fa gairebé un any al Reg-
ne Unit, serà publicada per RBA el
mes d’octubre vinent.
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L’obra «Perros salvajes»
s’editarà a l’octubre i reuneix
els seus dos protagonistes
policies, Rebus i Fox



L’escriptor
escocès Ian
Rankin guanya
el X Premi RBA
de novel·la negra 

Ian Rankin, ahir, a Barcelona
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