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Sang, esforç, suor i llàgrimes. Marc
Martínez ha instruït la seva com-
panyia amb la prèdica que va fer
Churchill abans de la Guerra Mun-
dial: Julieta & Romeo estan a punt
per al combat de demà al Coliseum.

LAURA SERRA
FOTOS: IVAN MORENO

BARCELONA. És el primer dia que
els onze actors que protagonitzen
Julieta & Romeo trepitgen l’escena-
ri majestuós del Coliseum, i l’exi-
gent director Marc Martínez ja re-
muga perquè passen vint minuts de
les 3 de la tarda i no tothom és al seu
lloc. Els joves s’han llançat a fer
guerra d’espases –amb un deix en-
tre Matrix i el Zorro– i els veterans
Manel Barceló i Carles Martínez,
que comparteixen camerino, s’en-
tretenen fent tertúlia. Arriba el mú-
sic Lluís Cartes i se situa al seu racó,
envoltat d’instruments de corda i
percussió, i arrenca una jornada
maratoniana que no s’aturarà fins
a passades les 10 del vespre.

Fa quatre mesos que assagen
–“és patètic assajar un mes i mig, és
com voler educar el teu fill el dissab-
te a la tarda”, pontifica Martínez,
fent gala d’una contundència i un
compromís gairebé exagerats– i
l’última setmana toca cosir les cos-
tures del muntatge, que durarà unes
tres hores. Hauria sigut impossible,
innecessari i alguns dirien fins i tot
pecaminós esporgar un dels clàssics
més alabats del món. Amb Shakes-
peare a ningú li fa por omplir-se la
boca d’elogis, si fins i tot Harold
Bloom l’ha col·locat a la cúspide d’El
cànon occidental. La convenció és
universal, com el mite dels dos
amants de Verona: Romeu i Julieta
és la millor de les històries d’amor.

“S’ha convertit en el súmmum de
l’amor romàntic, però això no m’in-
teressava –diu categòric Martínez–.
Aquest amor, si no està emmarcat
en un context d’odi, violència, ran-
cor, rivalitat, de merda, si no con-
trasta aquesta emoció tan positiva
en un context d’emocions negati-
ves, no té sentit, perquè no és
l’obra”. Aquesta discussió que ence-
ta Martínez ha estat una de les que
han debatut tots els estudiosos que
s’han dedicat a analitzar punts i co-
mes de l’obra de Shakespeare.
L’amor no és el motor de l’obra, ni
tampoc l’odi entre les famílies en-
frontades, sinó que és el xoc entre
l’ideal i la realitat que es troben els
joves, una societat vulgar, violenta
i mediocre.

Adolescents indignats
En això es posen d’acord des de
Bloom fins a l’expert traductor Sal-
vador Oliva passant pel decàleg dels
literats MacLeish i Unwin, segons
recull el professor Francesc Pina. I
també Martínez: “Són uns putos
adolescents irracionals indignats
per passar pel tub. Els adolescents
beuen, es droguen, lluiten, no dor-
men, es masturben; avui també.
L’obra té més a veure amb el món
dels vampirs que amb aquests mun-
tatges supermariques que s’han fet.
Darrere del lirisme hi ha d’haver
una èpica de sang”. Ell hi ha posat
espases, acció, suor, odi, prenent de
referent la versió gitana i flamenca
de Los Tarantos de Rovira-Beleta.

Julieta
Ni romàntic, ni naïf.

Marc Martínez porta
al Coliseum un

Shakespeare salvatge
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Romeu i Julieta és una “tragèdia
de l’aprenentatge” com ho és Juli
Cèsar, segons les famoses categori-
es de Bloom. Oliva la descriu com
una “tragèdia de passió”, pel xoc en-
tre Montagú i Capulet a l’estil de
Troilus i Cressida i Antoni i Cleopa-
tra –ja ho diu Martínez que sobre
Shakespeare s’ha escrit tot, només
cal informar-se–. La diferència és
que els tràgics, aquí, no són herois ni
reis, sinó dos adolescents que en
tres dies i només cinc trobades fur-
tives passen de ser nens innocents
dominats per la seva família i la
manca de voluntat a adults amb cri-
teri, valor i el cor accelerat.

La festa de l’oxitocina
Cupido no hi té res a pelar. No és
una obra d’amor cortès. Segons
Marc Martínez, l’escena del balcó és
“la festa de l’oxitocina, una droga
orgànica, natural, que fa que Romeu
la vegi a ella i hi quedi enganxat”. La
trama de la història no deixa de ser
el clàssic noi coneix noia –Shakes-
peare no s’hi va esprémer el cervell,
en això; ja era tòpic el 1594– però el
que la converteix en “memorable i
transcendent”, com la defineix el
crític Jonathan Bate, és la força
d’uns personatges magistralment
construïts i les seves paraules –Sha-
kespeare va introduir 3.000 mots
nous al lèxic anglès.

Hi ha hagut centenars d’adapta-
cions –la prova és que a Barcelona hi
ha en cartell un Romeu + Julieta al
TGB en clau hip-hop– però Martí-
nez combrega amb un cert cànon:
“Hem respectat el vers, però no en
som esclaus. Neruda té una versió
meravellosa de Romeu i Julieta i se’l
passa pel forro. Hi ha coses que sob-
taran i que són atrevides –com ara
un final letal–, però no són bouta-
des, tenen una arrel”. La seva apos-
ta estètica és un espai atemporal de
blancs i negres contrastats –igual
com tota l’obra és un joc d’oposats:
amor-odi, nit-dia, vida-mort– i la
decisió ètica és posar Julieta com a
motor del muntatge, fins i tot per
davant “del xitxarel·lo de Romeu” al
títol: Julieta & Romeo –en castellà,
perquè després de fer temporada a
partir de demà al Coliseum, marxa-
rà al Teatro Español de Madrid–.
“L’obra és com un desaigüe: es va
omplint de merda i quan arriba a
dalt, es precipita tot en un dia”.❋

La generació
més precoç de
MONTAGÚ i

CAPULET

CARLOTA OLCINA (1983)
és Julieta. Amb 28 anys
acabats de fer encara el seu
primer Shakespeare: “Per
molt que no vulguis tenir la
responsabilitat absurda,
imposa, és un clàssic, és un
pes”. L’obra suposa el re-
torn a Barcelona de l’ado-
lescent d’El cor de la ciutat
(on va treballar cinc anys)
després de l’exitós parènte-
si madrileny de la sèrie
Amar en tiempos revueltos
(TVE). Al teatre havia tre-
ballat sobretot amb Carme
Portaceli a la FEI.

POL LÓPEZ (1984) és Ti-
bald, el cosí de Julieta. “La
seva especialitat són les
lluites. És violent perquè
l’han ofès, li han trencat el
codi”, diu López, que s’ha
aficionat a l’esgrima. És qui
té menys experiència pro-
fessional de l’equip –tot i
que va treure el nas al cine
a Lo mejor que le puede pa-
sar a un cruasán (2003)–,
però és sens dubte l’última
revelació teatral, una perla
que va descobrir Julio
Manrique en un càsting per
a American Buffalo.

IVÁN MORALES (1979) és
Paris, el pretendent de Ju-
lieta. “Sempre se l’ha vist
com un pringat i, si llegei-
xes el text, no ho és, i menys
si emmarques la història en
la lluita de classes”. Mora-
les és el més veterà dels jo-
ves i un altre talent forjat
en sèries com Poblenou, El
joc de viure i El cor de la ciu-
tat. Al teatre, però, va debu-
tar als 12 anys amb Caríci-
es. Va ser alumne de Marc
Martínez i ha treballat en
totes les seves obres, com
Albet i Borràs. Ha actuat en
una dotzena de títols de ci-
ne i s’ha llançat també a
l’autoria i direcció de teatre
i cinema.

MARCEL BORRÀS (1989)
és Romeu. Amb Albet for-
men un tàndem que ha es-
trenat quatre obres gamber-
res al Teatre Lliure. Fins i
tot confessa que tenen escrit
un musical sobre Romeu i
Julieta. Martínez el va clis-
sar a Democràcia i li va ofe-
rir un personatge tan gran
que creu que encara no el té
assolit: “La gent diu que
d’aquí dos anys el rellegiré i
l’entendré de veritat”. En ci-
ne té mitja dotzena de títols
(53 días de invierno, Tres me-
tros sobre el cielo), al teatre
va triomfar a Germanes i a la
tele a Polseres vermelles.

NAO ALBET (1990) és
Mercucio, el millor amic de
Romeu al teatre i a la reali-
tat. Va debutar a Full Mon-
ty de la mà de Mario Gas i
amb 12 anys ja feia un Sha-
kespeare, el Juli Cèsar de
Rigola –també ha interpre-
tat Conte d’hivern–. Va pas-
sar la joventut a Ventdelplà
i amb 17 anys ja creava es-
pectacles per als Radicals.

BERNAT QUINTANA
(1986) és Benvolio, el cosí
de Romeu, “el més asse-
nyat, simpàtic i bona perso-
na dels Montagú, l’únic de
l’obra que no acaba mort”.
No és el primer Shakespea-
re d’aquest actor –enguany
ha interpretat Molt soroll
per res– que encara no te-
nia 10 anys i ja campava per
platós de cine (La ciudad de
los prodigios, 1999) i televi-
sió (Laura i El cor de la ciu-
tat). Deu ser el primer nen
gai que es van inventar els
guionistes de TV3. Ha co-
mençat a estudiar a l’Insti-
tut del Teatre, però la feina
li ha fet aparcar. L’han diri-
git últimament al teatre
Pau Miró i Manel Dueso.

Romàntic
“No
m’interessava
l’amor si no és
en un context
d’odi, rancor,
violència, de
merda”

Passió
És una de les
tragèdies de
Shakespeare,
però les
víctimes no
són reis, sinó
adolescents


