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DANNY CAMINAL

PEP CRUZ ÉS UN 
‘TOP MODEL’ ATÍPIC 
AL POLIORAMA

Barcelona q Amb 90 bolos d’aval 
arriba al Poliorama (fins al dia 9) Top 
model, de la companyia Per-
versions que lidera Pep Cruz. En la 
comèdia de Sergi Pompermayer 
sobre l’obsessió pel físic, Cruz és un 

top infeliç que s’opera per variar la 
seva imatge. «És la venjança dels 
lletjos», va dir ahir l’actor (dreta), que 
va presentar al Club Natació 
Barcelona l’obra amb Anna Azcona i 
Jordi Coromina, els altres actors.

Juli Cèsar 
i Hamlet 
conquisten 
el Raval
3El muntatge amb Mario Gas com 
a emperador romà lidera el cartell 

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

E
l temps li ha donat la raó a 
William Shakespeare. 
L’obra capital del Bard –des 
dels dubtes existencials 

fins als estralls del poder– cobra avui 
una vigència que espanta. Comen-
çant per Julio César, l’espectacle més 
esperat del festival dedicat al drama-
turg que, del 6 al 12 de juny, ocupa-
rà el Raval barceloní. La mostra, sota 
la direcció de Montse Vellvehí, aco-
llirà les aventures de Cèsar, Hamlet 
–el gran protagonista amb la seva 
presència en cinc propostes–, Julieta 
i altres mítics personatges, en versi-
ons diverses. Del teatre de text a la 
dansa, passant pels titelles. Una im-
mersió total en l’univers del geni 
d’Avon. 
  La seu del festival és la Bibliote-
ca de Catalunya, encara que el Ro-
mea, de més aforament, acollirà els 

dies 11 i 12 l’aplaudit Julio César diri-
git per Paco Azorín. Un elenc de lu-
xe encapçalat per Mario Gas, Sergio 
Peris-Mencheta i Tristán Ulloa revi-
sitarà una història que, segons el di-
rector, és «molt actual i convenient». 
«Parla d’Obama, de Rajoy, de situa-
cions que veiem als noticiaris... De 
com s’enganya el poble amb el llen-
guatge; com es tergiversa tot a través 
de les paraules perquè la gent s’ho 
cregui», explica Azorín, fundador 
del festival i director de les seves pri-
meres quatre edicions. 
 
LA FORÇA DE LES PARAULES / Escenògraf 
de formació, Azorín ha despullat 
l’escenari perquè brillin el text i els 
actors. «Amb aquest repartiment i 
aquesta obra, vaig voler posar l’ac-
cent en la paraula, en la seva força 
poètica i evocadora».
 El festival apujarà el teló dijous 
amb La caiguda de l’H (versió muda), una 

LA 10a EDICIÓ DEL FESTIVAL SHAKESPEARE

versió acústica de l’obra de Jordi Ori-
ol, en què incorpora una formació de 
cambra en el seu particular viatge a 
la consciència de Hamlet. Miguel Ga-
llardo i els seus titelles també la visi-
taran a Diagnòstic Hamlet, mentre que 
Quim Lecina es traslladarà amb Big 
Will Shakespeare!! a la taverna Boar’s 
Head que freqüentava el dramaturg 
per interpretar alguns dels seus per-
sonatges. L’acompanyaran tres ac-
trius instrumentistes. 
 El festival rescatarà Sonets encade-

nats, amb l’enorme veu de Lluís So-
ler i la música de Quim Rabaseda, 
i la companyia Parking Shakespea-
re reprendrà Treballs d’amor perduts. 
El coreògraf Moreno Bernardi estre-
narà dues petites peces: el solo 7 dan-
ces for H. i Radiohamlet, en què conver-
teix el text en una partitura. Per al 
públic familiar, Oriol Broggi dirigi-
rà Rosa Gámiz a La Julieta. El CCCB, 
la Filmoteca i altres espais del Raval 
se sumaran amb altres activitats a la 
festa shakespeariana. H 

33 Mario Gas (centre, al costat de Sergio Peris-Mencheta) és Juli Cèsar en el muntatge que dirigeix Paco Azorín.

              

J Després del seu atribolat 
periple, el Festival Shakespeare, 
que va néixer a Santa Susanna 
(Maresme) el 2003 i es va 
traslladar a Mataró, estrena en la  
10a edició emplaçament a  
Barcelona. La complicitat de la 
productora La Perla 29, que 
capitaneja Oriol Broggi i té la 
seva seu a la Biblioteca de 
Catalunya, ha fet possible 
convertir el barri del Raval en la 
nova casa del dramaturg anglès.

DE MATARÓ A 
BARCELONA

EL TRASLLAT


