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Dues representacions, dissabte i diumenge, tancaran el 125è aniversari del descobriment

Ventall Teatre adapta el ‘Juli Cèsar’ 
de Shakespeare per al Temple Romà
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Els actors de ‘Cèsar al Temple’, dimarts passat amb el director de l’obra i l’adaptador del text, davant del Temple Romà

Vic

Jordi Vilarrodà

El Temple Romà de Vic i la 
seva escalinata es converti-
ran en el Capitoli de Roma, 
davant del qual –una vegada 
més– es reviurà l’històric 
moment en què Brutus 
apunyalarà Cèsar. Serà en 
aquest escenari on dissabte 
i diumenge Ventall Teatre 
estrenarà Cèsar al Temple, 
un muntatge basat en el Juli 
Cèsar de Shakespeare que 
tancarà els actes del 125è ani-
versari del descobriment del 
Temple Romà. 

El grup teatral de Vic 
va acceptar l’encàrrec del 
Patronat d’Estudis Osonencs 
després d’haver fet un altre 
Shakespeare, Molt soroll 
per a no res, i també en un 
altre espai singular de la 
ciutat, el claustre de l’Escola 
d’Art. “Aquesta proposta 
lligava amb el projecte que 
vam iniciar fa un any i mig”, 
explica Xevi Font, president 
de Ventall Teatre. Satisfets 

de poder “descobrir nous 
espais teatrals”, han treba-
llat sota la direcció de Jordi 
Arqués una dramatúrgia 
que utilitza tot el conjunt 
arquitectònic: començarà 

amb tres escenes a l’entorn 
del Temple Romà, que el 
públic seguirà caminant amb 
els actors, i continuarà amb 
la resta de l’obra represen-
tada des de l’atri. El públic 

la veurà assegut en grades, 
des del carrer del Pare Xifré. 
“És una gran experiència 
per als actors”, explica Pep 
Simon, que encarnarà Juli 
Cèsar. Al seu costat, Jacob 

Valltramunt serà Brutus, 
Albert Freixer donarà vida 
a Marc Antoni i Albert Solé 
encarnarà Càssius, quatre 
dels personatges principals 
d’un repartiment d’11 actors. 
El filòleg i professor Pere Tió 
ha estat responsable de la 
tria dels fragments de l’obra, 
que l’escurça tot mantenint 

la trama. “He donat prioritat 
als grans discursos, que a més 
són actuals, perquè toquen 
temes com la justificació de 
la violència pel bé de l’Estat 
o la manipulació de masses”, 
explica. Les entrades (70 
localitats) són gratuïtes, però 
cal fer reserva a l’IMAC.

Vic

Premi Nacional
El Patronat d’Estudis Oso-
nencs rebrà dissabte, dia 
de l’estrena de Cèsar al 
Temple, el Premi Nacional 
de Cultura, en l’àmbit de 
Patrimoni Cultural. En el 
mateix acte, que tindrà 
lloc al Teatre Kursaal de 
Manresa, el ballarí i gestor 
cultural Cesc Casadesús, 
de l’Esquirol, rebrà el Pre-
mi Nacional de Dansa. 

‘Cèsar al Temple’. 
Dissabte 25, 7 tarda i 10 
nit i diumenge 26, 7 tarda. 
Temple Romà de Vic. 

L’Institut del Teatre obre curs 
a Vic amb més de 100 alumnes
Vic

J.V.

La delegació d’Osona de 
l’Institut del Teatre obrirà 
oficialment el curs aquest 
dissabte, amb un centenar 
d’alumnes matriculats en 
els cursos d’iniciació –que 
van començar el passat dia 
4 d’octubre– i 25 estudiants 
més en el postgrau de Teatre 
i Educació –que comença les 
classes la setmana vinent. 
La inauguració del curs 
començarà a les 11 del matí 
de dissabte amb una visita 
al centre, ubicat al Seminari 
Vell, i la representació de 
l’espectacle Rosita, història 
d’una florista, que protago-
nitza la popular actriu Rosa 

Gàmiz, i que ha dirigit Oriol 
Broggi. Al vestíbul es podran 
veure fotografies dels tallers 
de teatre del curs passat i del 
cicle de les Nits del Lloro, 
que va tenir lloc al juliol.

A part dels cursos d’inicia-
ció, per a nens i joves a partir 
dels 6 anys, la gran aposta 
de l’Institut del Teatre con-
tinua essent el postgrau de 
Teatre i Educació. En el seu 
tercer curs, aquesta titulació 
pròpia d’estudis superiors 
gira entorn de “Teatre amb 
adolescents”. El director 
teatral Frederic Roda s’ha 
incorporat a la direcció 
d’aquest postgrau després de 
la jubilació de Joan Anguera 
(més informació a l’edició de 
dilluns d’EL 9 NOU).

Surt el llibre sobre la 
Canònica de Manlleu
Manlleu Aquest divendres 
a 2/4 de 8 del vespre es pre-
senta a l’Auditori de Caixa 
Manlleu de Manlleu el llibre 
La Canònica de Santa Maria 
de Manlleu, de l’historiador 
Antoni Pladevall. El llibre 
relata la història d’aquesta 
església des dels seus orí-
gens, l’any 906, fins a l’actu-
alitat. 

Segon número dels 
‘Quaderns del Museu’
Vic Aquest divendres es pre-
senta el segon número de la 
revista Quaderns del Museu 
Episcopal de Vic, dedicat a 
les col·leccions de tèxtil i 
d’indumentària. La presenta-
ció tindrà lloc a 2/4 de 8 del 
vespre, a la sala d’acte del 
Museu, amb Rosa M. Martín, 
directora del Museu Tèxtil 
de Barcelona. 


