
La companyia Parking Shakes-
peare trasllada Els dos cavallers de
Verona a la Itàlia de Fellini, al parc
de l’Estació del Nord de Barcelo-
na, on torna per novè any conse-
cutiu per oferir teatre gratuït per a
tots els públics. Parking Shakes-
peare, amb l’actriu manresana
Mireia Cirera i amb Pep Garcia-
Pascual a la direcció artística de la
companyia i en l’elenc actoral (en-
guany sense el també manresà
Carles Gilabert, que ha estrenat al
Grec), fa nou estius que represen-
ta obres del gran dramaturg an-
glès en aquest espai, sense esce-
nografia, sense equipaments de
so ni llum, de manera que tot el
protagonisme recau en els actors. 

L’objectiu de la companyia,
nascuda el 2009, és acostar la cul-
tura a tots els públics; per això,
cada estiu s’instal·len al parc de
l’Estació del Nord, a l’Espai dels
Til·lers, i passen la gorra després
de la representació. «D’entrada,
l'actuació és gratuïta, només pa-
gues si vols i pots», explicava ahir
Garcia-Pascual. La companyia
iniciarà les representacions el 20
de juliol i les acabarà el 6 d’agost.
Els dos cavallers de Verona es po-
drà veure de dilluns a diumenge,
excepe els dimecres, a les 19 h.

Aquest any, Parking Shakes-
peare ha escollit l’obra Els dos ca-
vallers de Verona ,amb Jordi Cen-
telles (Barcelona, 1977) com a di-
rector convidat, que també n’ha
fet l’adaptació. Centelles, actor, di-
rector, dramaturg i cofundador i
codirector amb Laia Alsina de la
companyia de teatre La Reial, su-
bratllava ahir que havia decidit
traslladar l’obra de Shakespeare a
la Itàlia de Fellini pels punts de
connexió que havia trobat entre

aquesta comèdia escrita a final
del segle XVI i pel·lícules dels anys
seixanta com 8 1/2 i La dolce vita.
«En els dos casos, els protagonis-
tes són joves de classe alta preo-
cupats per defensar el seu estatus
i protegir la seva imatge», remar-
cava Centelles. 

Els dos cavallers de Verona,
amb una durada de 90 minuts,
aproximadament, és una de les
primeres comèdies de Shakes-
peare i narra la història de dos
amics (Valentí i Proteu) que viat-
gen a Milà i s’enamoren de la ma-
teixa dona (Sílvia). En les seves
aventures, els dos amics entren en
contacte amb bandits que Jordi
Centelles ha transformat en «ma-
fiosos de poca volada» i amb
membres de la noblesa milanesa

que en la versió de Parking Sha-
kespeare són militars de l’exèrcit
de Mussolini. L’elenc que posarà
en escena l’obra el formen Laia Al-
sina Riera, Òscar Bosch, Oriol Ca-
sals, Mireia Cirera, Ester Cort,
Adrià Díaz, José Pedro García Ba-
lada, Pep Garcia-Pascual, Ariadna
Matas i Santi Monreal. La música,
que interpreten en directe els ma-
teixos actors, són temes italians
d’autors com Renato Carosone.

Com en totes les obres d’aques-
ta companyia, Els dos cavallers de
Verona subratlla els aspectes cò-
mics de la peça de Shakespeare
«per mantenir l’atenció del públic
en un espai com el parc, on és més
difícil la concentració i el públic és
més heterogeni que en una sala»,
segons Centelles. 

EFE/REDACCIÓ BARCELONA

Parking Shakespeare trasllada a la Itàlia
de Fellini «Els dos cavallers de Verona»
La companyia, amb els manresans Pep Garcia-Pascual i Mireia Cirera, torna al parc de l’Estació del Nord

 L’Anoia Folk va congregar, dissabte, al castell de Claramunt, unes 400 perso-
nes per escoltar Joan Miquel Oliver, ahir al Grec de Barcelona, amb les cançons
del seu darrer disc, Atlantis. Abans, 2princesesbarbudes van captivar el públic
familiar, i la sorpresa de la nit la va protagonitzar Helena Casas (de la compan-
yia de teatre infantil), que va pujar a l’escenari convidada per Oliver.

Oliver reuneix 400 persones a l’Anoia Folk

BERNAT RAMONEDA

 El cineasta Costa-Gavras va recollir ahir el 29è Premi Internacional Catalunya
per la seva mirada crítica i pel compromís social i polític del seu cinema. Per al
director, «l’única sortida» a l’absència de voluntat i la indiferència dels dirigents
polítics europeus és la revolta, que va definir com «l’excepció cultural». El ci-
neasta va revelar que el 23-F va impedir-li rodar Missing a Barcelona.

Costa-Gavras recull el premi Catalunya

ACN/GUILLEM ROSET

Diversos grups manresans, for-
mats per joves músics i artistes de
la Catalunya Central, participaran
avui en un concert solidari a favor
de les persones refugiades, que
tindrà lloc a partir de les 6 de la tar-
da a la plaça de Sant Domènec de
Manresa. L’acte, que s’allargarà
fins a les 10 de la nit, inclourà les
actuacions del duet Jofre Fité i
Marta Viñeta, el trio Toquem Fus-
ta, el cor En Clau de Bages i els
conjunts Entre d’Altres i Arlet. La
iniciativa està impulsada pel Co-
mitè permanent sobre Drets Hu-
mans i Pau de l’Associació d’Estu-
diants de Ciències de la Salut, i
servirà per recaptar fons per al
projecte «Ens movem», gràcies al
qual una dotzena d’estudiants de
diversos graus universitaris viat-
jaran aquest estiu fins a Grècia per
treballar en un camp de refugiats
d’Atenes autogestionat per volun-
taris. Els diners recaptats serviran
per finançar el projecte, i perme-
tran comprar el material necessa-
ri per portar-lo fins al camp de re-
fugiats.
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Manresa acull avui un
concert solidari pels
refugiats impulsat pel
projecte «Ens movem»

L’Orquestrina Trama , nascuda
a principi del 2014 entre la Cer-
danya i l’Alt Urgell i integrada per
joves vinculats a la música i la cul-
tura tradicional del Pirineu, és
una de les quatre formacions fi-
nalistes de la desena edició del
Concurs Sons de la Mediterrània.
L’Orquestrina Trama s’inspira en
les músiques de ball que antiga-
ment sonaven a les places dels po-
bles, de la mà d’acordionistes i
violinistes, amb un repertori del
Pirineu català que s’obre també a
les cultures veïnes del País Basc,
Occitània i l’Aragó. La formació
competirà amb Balkan Paradise
Orchestra (creada a principi del
2015 a Barcelona, que reuneix ins-
trumentistes de vent-metall, vent-
fusta i percussió); Catfolkin (ban-
da de la Roca del Vallès que pro-
posa un repertori de cançons im-
pregnades del més pur folk taver-
nari irlandès barrejat amb cultura
popular catalana) i Els Jóvens (for-
mació d’un any de vida que prové
de Sant Vicent del Raspeig, a l’Ala-
cantí, i que posa una base de so-
noritats tradicionals valencianes
per crear noves cançons amb un
esperit irreverent). Els quatre
grups, triats pel jurat d’entre les 39
propostes inscrites, actuaran a la
final, el 5 d’octubre, a la Fira Me-
diterrània de Manresa.
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L’Orquestrina
Trama competirà
a la final del desè
Concurs Sons de
la Mediterrània

PARKING SHAKESPEARE

Parking Shakespeare representarà l’obra del 20 de juliol al 6 d’agost, amb entrada gratuïta

LA CLAU
Teatre des de fa vuit anys
Des del 2009, Parking Sha-
kespeare ha representat, a l’es-
tiu,L’amansiment de la fúria (di-
rigida per Pep Garcia-Pascual);
La comèdia dels errors (Miquel
Àngel Ripeu); El somni d’una nit
d’estiu (Joan Maria Segura); Tre-
balls d’amor perduts (Marilia
Samper); Nit de reis (Iban Bel-
tran); Molt soroll per no res (Is-
rael Solà); Al vostre gust (Llàtzer
Garcia) i Les alegres casades de
Windsor (Marc Rosich)

CULTURES

Regió7DIMARTS, 18 DE JULIOL DEL 201734

comunicacio@firamediterrania.cat - 18/07/2017 08:41 - 80.58.154.126


