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DISSABTE
30 DE JULIOL DEL 2005 57el Periódicoespectaclesexit 
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Cèsar conquista el Maresme
El Lliure ofereix
a Santa Susanna
l’última funció
de l’obra de
Shakespeare

Crònica

33 Pere Arquillué (esquerra) i David Cruspinera, a l’obra.

ROS RIBAS

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
SANTA SUSANNA

L’última funció del mun-
tatge de la Companyia Tea-

tre Lliure del Juli Cèsar de Shakespea-
re va estar precedida per una mena
d’oració fúnebre que, sens dubte,
hauria complagut el Bard. La va pro-
nunciar el director Àlex Rigola i es-
tava dedicada a l’actor Franco Di
Francescantonio, que va morir un
dia abans. No va tenir la ressonàn-
cia èpica del discurs que Shakespea-
re va posar en boca de Marc Antoni
davant la tomba de Cèsar, però sí
una càrrega emotiva idèntica.

La companyia del Lliure va tancar
dijous a la nit les representacions
de Juli Cèsar, i ho va fer en un marc
idoni: la tercera edició del Festival
Shakespeare de Santa Susanna (Ma-
resme). La mostra, dirigida per Paco
Azorín, es desenvolupa a Can Ratés i
els seus bellíssims jardins, entre el
22 de juliol i el 7 d’agost, i acull tea-
tre, cine i música, companyies nacio-
nals i estrangeres, sempre amb el
Bard com a eix central.

Gairebé tres anys després de ser
estrenat al Lliure de Gràcia, el Juli
Cèsar de Rigola va viure el seu co-

miat amb honors d’estrena. Va ser
una representació carregada d’emo-
ció, feta a l’escalinata de pedra, se-
micircular i amb 15 esglaons, que
dóna accés a la vella masia. En
aquest temps el Lliure ha portat
l’obra de Shakespeare a 54 teatres
d’Espanya, França, Itàlia, Veneçuela
i Rússia. Però mai fins ara l’espai ha-
via obligat a una modificació tan
substancial de moviments i posi-
cions. Santa Susanna va viure aques-
ta última funció, que va omplir les
més de 700 localitats, amb algunes
novetats respecte al seu periple ante-
rior: projeccions inèdites sobre la pa-
ret de la masia, una nova il.lumina-

ció i l’execució en directe de la ban-
da sonora per un actor convertit en
discjòquei.

q LLARGA OVACIÓ
Moments abans d’iniciar-se la repre-
sentació, Àlex Rigola va aparèixer en
escena i amb paraules emotives i sin-
ceres va recordar la figura de Franco
di Francescantonio, un professional
molt vinculat a Barcelona. A ell li va
dedicar una funció que, protagonit-
zada per Pere Arquillué, va ser segui-
da amb gran atenció per part del
públic i va acabar amb una forta i

prolongada ovació. El director del
Lliure també va voler recordar que
la primera representació d’aquesta
obra la va dedicar a Josep Mon-
tanyès, el seu antecessor al capda-
vant del teatre, mort poc abans
d’aquella estrena.

Azorín, director del Festival Sha-
kespeare, va voler destacar la bona
relació que aquesta mostra ha en-
taulat amb el públic, la majoria del
qual, va assenyalar, «és dels voltants
de Santa Susanna, del Maresme en
general, on hi ha molt bons aficio-
nats al teatre». El festival oferirà
avui la segona funció de Rosencrantz
i Guildenstern són morts, de Tom Stop-
pard, amb direcció d’Oriol Broggi.
Diumenge s’estrenarà Romeu i Julie-
ta, pel Nou Ballet Espanyol, amb co-
reografia de Carlos Rodríguez.<

Dedicatòria
RIGOLA VA
RECORDAR L’ACTOR
DESAPAREGUT FRANCO
DI FRANCESCANTONIO

JOAN CASTRO

Peralada q Els Prínceps d’Astúries van disfrutar ahir a la nit a l’audi-
tori del castell de Peralada de la gala lírica oferta per la soprano Ma-
ria Guleghina, el tenor Jaume Aragall i el baríton Joan Pons. Abans
de la vetllada, a la qual també van assistir l’expresident de la Genera-
litat Jordi Pujol (amb americana clara) i el conseller Joaquim Nadal
(dreta), van sopar amb algunes personalitats catalanes.
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