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TEXTES CASTING

MARCUS EL MISSATGER

MARCUS

.-Si, m’envia el meu amo  per fer-li saber que amb els diners que els va deixar va contractar

un conductor perquè participés en nom seu i ha quedat classificat per anar a grècia. Així que

el felicito senyor. Es campió de les olimpiades d’aquest any.

...

MARCUS

(seriós)

.-El meu amo, m’atraveixo a aventurar per altres vegades que m’ho ha explicat. Li farà arribar

el premi i la quantia dels diners amb la propera legió que passi.Quan vaig marxar de Barcino

ja estàvem preparant-ne una. Segurament demà ja seràn aquí. Un legionari li farà entrega

del cofre que haurà custodiat durant el viatge i seguirà la seva ruta per fer els pagaments

que li hagin encomanat. Que jo sabés abans de marxar, havia de fer parada a Iluro i Gerunda

i entremig estava casa seva.
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CLÀUDIA FILLA PROPIETARI

CLÀUDIA

.-Veus la meva lúnula? . Simbolitza una font que brolla aigua, per això porta el nom

d’Arethusa, la meva mare, és el nom de la ninfa grega perseguida per  Alfeu,el  déu del riu

que se’n va enamorar i en el qual ella es banyava .Demanà ajuda a Artemis la deessa de la

naturalesa i protectora de les amazones, que la transformà en una font per amagar-la.

la meva mare és una dona forta, amb empenta, té molta vida, com el riu que per allà on

passa l’aigua, hi ha vida. La meva mare és així, transforma el seu entorn i pren vida. Jo no sé

que faria si no conegués a la meva mare....

(hi ha un SILENCI)

Si arribo a Roma, t’ajudaré i buscaré el teu pare.
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LUCIUS PROPIETARI

LUCIUS

.- Un cop de sort?. Fa quatre anys que entreno gladiadors, ja era hora que donessin fruit. Ho

veus com tenia raó?. Al igual que el teu vi, cal esperar la bona collita. I és ara!, Ara és el

nostre any!.

No era una despesa innecessària! . Ho veus ara?. Era una inversió, Un estatus nou pel bon

nom de la familia. Lucius i els seus gladiadors (estira la mà per marcar el títol) que et

sembla? , Hem de construir una Arena més gran, una llotja més ampla, vindran gladiadors de

tot arreu, farem escola...
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ARETHUSA DONA PROPIETARI

ARETHUSA
(parlant amb emoció)

.-He imaginat el nostre fundus (finca)més gran que mai, he vist  plantacions d’oliveres fins a

la vora de la maresma, he vist fer créixer la masia i ara és el moment de  fundar la vila, farem

una reestructuració dels camps, obrirem cases pels esclaus, ampliarem les terres dels

pagesos, farem un magatzem principal i col·locarem les sitges que calguin.

ARETHUSA
(en èxtasi)

.-Necessitarem un forn ceràmic. Vull que el meu vi porti àmfores de producció pròpia. Can

Cua no quedarà en l’oblit, (aixeca un dit a l’aire) farem el millor vi de Laietània i

l’exportarem!.

.-Aquest vi l’exportarem amb el nom de Lorelei.(L’Arquitecte mou el cap) Surt de les vinyes

que tenim més al sud però estarà regat pel fons de les aigües del nostre riu, un cop hagis

acabat la construcció del nostre aqüeducte.
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