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La companyia D’Block representa al TGB el 
muntatge ‘Romeo+Julieta’ a ritme de dansa urbana 

Un Shakespeare 
en clau hip-hop

E
xpliquen l’amor impos-
sible de Romeu i Julieta 
sense dir ni una parau-
la. Amb prou feines una 
breu introducció i un in-

tercanvi de SMS entre els amants 
que arriben al públic amb veus en 
off. Després de 415 anys i infinites 
adaptacions de la tragèdia de Sha-
kespeare en cine, teatre i ballet clàs-
sic i contemporani, la companyia 
catalana D’Block fa un pas més i pre-
senta la seva versió dels fets a tra-
vés del llenguatge de la dansa ur-
bana. El clàssic baixa al carrer amb 
Romeo+Julieta, que es representa al 
Teatre Gaudí Barcelona els dissabtes 
i diumenges (18.00 hores) fins al 4 
d’octubre. «Som pioners a 
Espanya a adaptar aques-
ta obra a la 
cultura ur-
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bana i també és la primera vegada 
que una companyia d’aquest estil 
es manté dos mesos en una sala», ex-
plica Aina Lanas, la Julieta d’aques-
ta versió que utilitza el hip-hop més 
innovador  (new style) per traslladar 
als nostres temps la rivalitat entre 
els Capuleto i els Montesco. «Aquí 
són dues bandes urbanes, a l’estil 
de West Side Story, que lluiten per do-
minar una zona. Vam triar aques-
ta obra perquè aborda sentiments 
atemporals i universals: odi, amor, 
ambició... i vam voler expressar-los 
amb el ball i la música d’avui».

 Sobre una escenografia que re-
crea una ciutat qualsevol, els 11 
membres de D’Block interpreten la 
parella d’enamorats, els seus amics 
respectius i un capellà. «A diferèn-
cia d’altres coreografies més abstrac-
tes, aquesta s’entén perfectament, 
és una versió molt realista amb re-
ferències a la nostra cultura. Romeu 
és un somiador que escriu rap, que 
és la poesia moderna», sosté Lanas. 
 Una variada partitura apuntala 
els diferents moments dramàtics de 
l’obra. Des del rap –que inclou una 
cançó, Ella, creada per al muntatge 
per Efrén González, del grup Almar-
gen–, fins al pop de Madonna pas-
sant per peces instrumentals de jazz 
i soul. Hi ha també una cantant en 
directe i un rèquiem operístic amb 

base electrònica per a la mort de 
Julieta. 

 «És un muntatge amb mol-
ta vitalitat i energia 

que agrada a tots 
els públics, no 
solament als jo-
ves», assegura 

Mario Jiménez 
(Mercutio), que considera que 

la cultura urbana comença a gua-
nyar territori entre bastidors. «Al-
guns dels ballarins procedim de 

la dansa clàssica, però és un gè-
nere que s’ha estancat molt, 
mentre que el hip-hop és més 
actual i encara queda molt per 
explorar», opina Lanas. Resi-
dents a Mataró, on tenen l’es-
cola On Stage, aquesta compa-

nyia participa col·lectivament 
en la creació dels muntatges. 
«Tots som directors, coreò-
grafs... Hem traslladat l’ar-
got hip-hoper al nostre tre-
ball. Som una crew, com una 
minifamília». H

33 La companyia D’Block, que ha portat el clàssic al carrer. 

TGB

33 Els 
Capuleto i 
els Montesco 
són en el 
muntatge 
bandes 
urbanes.

ÍTEMS

Un bateria de 19 
anys tocarà amb els 
Smashing Pumpkins
MÚSICA 3 Els Smashing Pumpkins 
han contractat un bateria de només 
19 anys, Mike Byrne, com a relleu 
de Jimmy Chamberlin, que va dei-
xar el grup. El jove de Portland va 
ser seleccionat per Billy Corgan des-
prés d’una prova a Los Angeles per a 
la qual uns mil candidats van enviar 
material al líder de la banda de Chi-
cago. Byrne debutarà en el nou disc 
d’estudi dels Smashing Pumpkins i 
viurà el seu debut en directe en una 
gira per Califòrnia. «Mike té aquest 
factor X, una gran barreja de força, 
velocitat i gràcia», va dir Corgan.

La soprano alemanya 
Hildegard Behrens 
mor en una gira
MÚSICA 3 Hildegard Behrens, de 72 
anys, va ser ingressada a Tòquio diu-
menge al trobar-se malament poc 
després d’arribar al Japó, on havia 
d’actuar avui al festival de Kusat-
su, al nord-oest de la capital. La so-
prano va morir ahir durant una in-
tervenció per un aneurisma a l’aor-
ta. Behrens es va fer famosa per la 
interpretació de les heroïnes wag-
nerianes, i va treballar amb grans 
directors com Leonard Bernstein i 
Herbert von Karajan, que la va invi-
tar el 1977 al festival de Salzburg, es-
cenari del seu primer gran èxit.

Trobada una pintura 
de Murillo perduda 
en un museu belga
ART 3 Una pintura de l’artista bar-
roc espanyol Bartolomé Esteban Mu-
rillo ha estat descoberta entre les 
obres del fons del museu de la ciu-
tat belga de Lier, al nord de Brussel-
les, segons va anunciar ahir el cen-
tre. L’obra, titulada Verge amb nen, 
ja ha estat restaurada i s’exhibirà al 
públic a partir de l’1 de setembre. 
«La pintura estava amagada des de 
fa temps entre els fons del museu», 
va afirmar Simon Laevers, de l’Insti-
tut Reial del Patrimoni Artístic, que 
no va precisar les circumstàncies en 
què es va trobar el quadro.


