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X FESTIVAL SHAKESPEARE

Fins al 12/6. Lloc:Biblioteca deCata-
lunya.Hospital, 56. Barcelona.d Liceu
(L3).(932171770.
Web:www.festivalshakespeare.com.

sopars

Lírics
7Portesal

14 de juny

21:00 h

45 €

Tercer plat
Garrí desossat al forn
amb carbassó i flor
Vi negre Vilarnau Cabernet
Sauvignon 2012
(D.O. Penedès)

Postres
Sopa freda de préssec, brownie
de xocolata i granissat de menta
Cava Vilarnau Reserva 2010
Brut Nature

Aperitiu
Bunyols d’espinacs a la catalana
Broqueta de pollastre amb
salsa de cacauet
Vichysoisse amb caviar
d’arengada
Cava Vilarnau Reserva 2010
Brut Nature

Primer plat
Coca prima d’escalivada
amb formatge i olivada
Vi blanc Vilarnau Xarel·lo 2010
(D.O. Penedès)

Segon plat
Rap a l’all cremat amb patates
Vi blanc Vilarnau Xarel·lo 2010
(D.O. Penedès)

Baix

Juan Carlos Esteve

Pianista

Josep Buforn

Direcció i presentació
artística

Roger Alier
Col·laboren:

Més informació a:
RESTAURANT 7 PORTES
www.7portes.com
www.facebook.com/7portes

Reserves
i compra de tiquets
al 93 319 30 33

L’actuació es representarà després del sopar

El repertori i el currículum
dels músics es pot trobar
a www.7portes.com

CÈSAR HA DE MORIR
EL FESTIVAL SHAKESPEARE I PACO AZORÍN ENS FAN
PRESENCIAR EL MAGNICIDI MÉS CÈLEBRE DE LA HISTÒRIA

Potser l’admirem. Potser fins i

tot l’estimem. Potser hemcom-

partit amb ell grans batalles que

nohauríemguanyat sense la

seva genialitat coma estrateg

militar. I potser les seves idees

sobre compreservar la grande-

sa deRoma ens han seduïtmolts

cops. Però,malgrat tot això, i per

fer servir el títol de lamolt nota-

ble i recent pel·lícula dels ger-

mansTaviani en què un grupde

presos escenifica l’obra que ara

estemapunt de veure,Cesare

devemorire. No queda altre re-

mei, permolt dolorós que això

ens pugui resultar. I qui pot sen-

tirmés aquest dolor és Brutus, el

fill adoptiu deCèsar que també

acabarà formant part de la cons-

piració. A ell adreçaCèsar el dar-

rer retret abans d’expirar, aquell

cèlebre “Tu també, Brutus?”,

que, des de llavors, s’ha convertit

en paradigmade la perplexitat

que causa la traïciómés terrible,

aquella que prové dels que es

trobenmés a prop teu, aquells de

quimenys esperes un acte així.

Però per què ha demorir aquest

Juli Cèsar que tantsmoments de

glòria ha portat aRoma?Doncs

perquè també ell està a punt de

trair la República romana que

tant ha defensat, adquirint uns

poders comadictador vitalici

que van camí de transformar-lo

en unnou emperador. Per això

els senadors que han conspirat

DeWilliamShakespeare.Dir.:Paco
Azorín. Int.:MarioGas, Sergio Peris
Mencheta, TristánUlloa.Data:11 i
12/6. Lloc: Teatre Romea.Hospital, 51.
d Liceu (L3).(933015504.dDe24
a30euros.C20.30h.

JULIO CÉSAR

TREBALLSD’AMORPERDUTS (8/6.

Patide laBiblioteca.€Aportació

voluntària.C18h.)

A l’aire lliure iambentradade

franc:aixíacostumenasersem-

preelsmuntatgessobreobres

deShakespeareque lacompa-

nyiaPàrquingShakespeareestre-

nacadaestiualsparcspúblicsde

Barcelona.A labrillantcomèdia

quedirigeixMariliaSamper,ens

esperaunreideNavarra tanestu-

diósquehadecidit renunciardel

tota l’amor. Idesprésdeveuresi

esmanté fermono,ensesperaal

finalde lacomèdiauncol·loqui

ambl’AssociacióCatalanadeSha-

kespeare.

contra ell han decidit que aques-

tamort s’ha de produir dins del

mateix recinte del Senat, perquè

la significació política de l’acte

quedi ben palesa: això no és pas

un assassinat, sinó un acte en de-

fensa de laRepública.

A L’OMBRA DEL GRAN OBELISC

MarioGas, el Cèsar d’aquest

muntatge ambquèPacoAzorín

recupera un vell projecte que va

estar a punt d’arribar a l’anterior

etapa del Festival Shakespeare,

hauria de cuidar-se de les idus de

març, tal com l’adverteixen els

pitonissos. Però sabemqueno

ho farà. I que amb la sevamort

donarà origen a aquesta obra

mestra de lamanipulació políti-

ca de lesmasses que és el discurs

que deixa anarMarcAntoni da-

vant el cadàver deCèsar. I, en el

cas delmuntatge d’Azorín, sota

un obeliscmonumental conver-

tit en gran símbol escenogràfic,

tant del poder comde la facilitat

ambquè canvia demans aquest

poder, encara que això costi tota

una guerra civil. Tornant almí-

tic discurs: Azorín vol remarcar

precisament comel llenguatge

directe i planer de l’obra no fa

altra cosa que assenyalar la força

provocadora que poden tenir

les paraules. RO
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