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La Fiesta del Cine llena las
salas de Tarragona
■ El público no ha dejado esca-
par la oportunidad que le brinda
la Fiesta del Cine, que se celebra
desde el pasado lunes hasta hoy
miércoles en prácticamente to-
das las salas de España y duran-
te la cual las entradas cuestan só-
lo 2,90 euros.

Tarragona no ha sido una ex-
cepción en el éxito de las dos pri-
meras jornadas de la convocato-
ria, y tanto las salas Yelmo Cines
de Parc Central como las de Oci-
ne en Les Gavarres registraron
tanto el lunes como anoche más
público del habitual, e incluso al-
gunas colas en momentos deter-
minados. Esta sexta edición de
la Fiesta aún puede disfrutarse
hoy miércoles.

A nivel de toda España, ayer
se hicieron públicos los datos de
la primera jornada, la del lunes,

y las cifras confirman el éxito: la
Fiesta del Cine vendió 436.000
entradas en su primer día, un au-
mento del 366 % respecto al lunes
de la semana pasada, según indi-
có Rentrak en Twitter.

Las cifras no sólo suponen una
mejoría respecto a la que regis-
tran las salas en época ordinaria,
sino que también se ha detecta-
do un claro aumento respecto a
anteriores ediciones de la Fies-
ta. En concreto, los asistentes de
la primera jornada han aumen-
tado un 20 por ciento respecto al
primer día de la anterior convo-
catoria, celebrada en octubre.

Un 99% de adheridos
A la iniciativa de la Fiesta del Ci-
ne se han unido el 99 por ciento
de las salas de toda España y en
esta sexta edición, como nove-

dad y para evitar las largas colas,
quienes desean beneficiarse de
este descuento pueden comprar
las entradas sin esperar para ac-
ceder a la taquilla, sino que bas-
ta con adquirir las entradas a tra-

vés de los cajeros que hay en los
propios cines o bien a través de
Internet.

La Fiesta del Cine está organi-
zada por FAPAE, FEDICINE, FE-
CE, y el Instituto de la Cinema-

tografía y de las Artes Audiovi-
suales (ICAA) y con ella se preten-
de fomentar la asistencia de pú-
blico a las salas cinematográfi-
cas españolas mediante la rebaja
sustancial de los precios.

Las salas de cine de Tarragona han visto cómo aumentaban esta semana sus espectadores. FOTO: PERE FERRÉ
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El Teatre Metropol acull aquest
cap de setmana una de les cinc
grans tragèdies escrites per Wi-
lliam Shakesperare: Juli Cèsar.
De la mà de la companyia Fabu-
lae Tarraconenses, la rama tea-
tral de Thaleila Grup de Recons-
truccióHistòrica,ideldirectorreu-
senc expert en obres de l’escriptor
anglès, Miquel Àngel Fernández,
la posada en escena de la conspi-
ració contra el dictador romà ar-
riba després de molts anys a Tar-
ragona. La posada en escena no és
casual, ja que s’ha fet coincidir
amb el 450 aniversari del naixe-
ment del dramaturg anglès i de
la celebració del bimil·lenari d’Au-
gust, successor de Cèsar al cap
davant de l’Imperi Romà.

«William Shakespeare és un
autor atemporal, adequat a qual-
sevol època i cultura», assegura
Miquel Àngel Fernández. «És una
obra que teníem pensada des de
feia temps, però per diverses ra-
ons no s’ha pogut programar fins
aquest abril», afegeix Merche Tu-
billa, presidenta de l’entitat.

El fet és que el desembre pas-
sat, un cop el director teatral va
quedar alliberat de l’últim com-
promís, Fabulae Tarraconenses
va demanar a la Regidoria de Cul-
tura poder incloure Juli Cèsar a
la temporada de primavera. Des
de l’Ajuntament van acceptar el

projecte i es va fixar data per als
dies 5 i 6 d’abril en dues sessions.
«La veritat sigui dita, a mi m’agra-
da treballar amb una platea pe-
tita i un escenari gran, i el Metro-
pol és un lloc perfecte per actu-
ar», apunta Fernández.

Desde fa dos mesos, 21 actors
amateurs tarragonins suen de va-
lent molts dies a última hora de
la tarda i els caps de setmana per

interpretar el seu paper. El direc-
tor és qui ha assignat cadascun
dels personatges, que si fos l’obra
exacta de Shakespeare doblaria
el nombre dels que sortiran da-
munt de l’escenari. «Quan escur-
ces una obra has d’anar amb mol-
ta cura. Nosaltres traiem dues
escenes, però ho cobrim amb una
composició estètica i poètica a
l’escenari que permeten seguir

l’obra sense cap buit argumen-
tal», afegeix el director.

Jesús Calvo, actor amateur ex-
perimentat, farà un dels papers
principals de la tragèdia: Juli Cè-
sar. «Interpretar personatges de
Shakespeare no és broma. És un
paper important i ara que estem
a pocs dies de l’estrena els dià-
legs ja són gola avall», diu. Tot i
així, Calvo admet que la traduc-

ció al català de l’obra de Shakes-
peare i les exigències del direc-
tor en què la mètrica sigui exac-
ta «no permet cap llibertat al di-
àleg i s’ha d’estar molt concentrat
perquè tot surti bé».

Roger Solé, de 23 anys, també
surt a l’obra. Ell és el criat de Bru-
tus, l’altre gran personatge. «Tot
i que les meus diàlegs són pocs, es-
tic molt content de poder sortir
en una obra com aquesta», afir-
ma.

Els actors han assajat tots els
dies en un local del carrer Fer-
rers. Esperen amb ganes posar-se
les cuirasses dels Armats de la
Sang, brandar les espases cedi-
des per l’arqueòleg César Pozi-
ña i disfrutar dies més tard de
l’obra, que la gravarà Digivisión.
«Sense les col·laboracions d’altres
entitats i amics seria difícil po-
der sortir a l’escenari del Metro-
pol. A tots ells, gràcies avança-
des per la complicitat», clou la
presidenta de Thaleia Grup de
Reconstrucció Històrica.

FITXA TÈCNICA
Títol: ‘Juli Cèsar’
Autor: William Shakespeare
Direcció: Miquel À. Fernández
Lloc: Teatre Metropol
Dates: Divendres 5, a les 21.30 h, i
dissabte 6, a les 18.30 h
Durada: Més de dues hores
Preus: 14 euros general, 12 euros
menors de 25 o majors de 65 anys

Fabula Tarraconenses posa en escena aquest cap de setmana una de les gran tragèdies escrites per
William Shakespeare, el dramaturg del qual enguany se celebra el 450 aniversari del seu naixement

CULTURA | Dirigida per Miquel Àngel Fernández, l’obra clàssica compta amb la participació de 21 actors amateurs de la ciutat

‘Juli Cèsar’ mor al Metropol

Els actors han assajat als vespres i els caps de setmana dels darrers dos mesos en un local del carrer Ferrers. FOTO: P. FERRÉ


