
1 0 . 0 5 . 2 0 1 3

26
M

é
s 

B
C

N
DANSA MERCÈ MIRALLES

La Compañía Nacional de
Danza porta el seu últim
muntatge, ‘Romeo y Julieta’,
a Catalunya. Sant Cugat és
la ciutat escollida i única
plaça catalana en què es
podrà veure el nou
espectacle de la companyia.
Les funcions d’aquesta
peça, dirigida per Goyo
Montero, es fan el cap de
setmana del 18 i 19 de
maig al Teatre-Auditori

Romeu i Julieta,
els eterns enamorats

esulta difícil atrevir-se a conce-
bre una versió personal d’una
de las històries d’amor i de mort

més universals i representada en totes les
disciplines artístiques. És, està clar, la més
cèlebre història d’amor estroncat, amor im-
possible, d’odi i rivalitats ancestrals. La te-
màtica és contemporània i per això desper-
tarà sempre la nostra fascinació.” Són pa-
raules de Goyo Montero, responsable de la
direcció i la coreografia de Romeo y Julieta,
de la Compañía Nacional de Danza (CND).
Aquesta setmana, el director artístic de la
CND, José Carlos Martínez, i el ballarí que
interpreta el personatge de Romeu, el català
Aleix Mañé, han estat a Barcelona per pre-
sentar el que serà la seva única aparició a

“R l’escena catalana: les dues funcions que es
faran el cap de setmana del 18 i 19 de maig al
Teatre-Auditori Sant Cugat (www.teatre-
auditori.santcugat.cat). Sant Cugat serà la
quarta plaça en què es presenta, després de
l’estrena al Teatro Real, a Madrid, al mes
d’abril, i el seu pas per Valladolid i Sevilla
aquest maig mateix. Les bones crítiques pre-
cedeixen l’espectacle. A Sant Cugat es faran
les dues actuacions i, a més a més, un assaig
obert dissabte, 18 de maig, a les sis de la tar-
da, i una classe magistral, a càrrec del direc-
tor de la companyia, el diumenge 19 al matí,
a les dotze. Fa anys, a Sant Cugat ja hi va ha-
ver l’oportunitat de veure una versió de Ro-
meo y Julieta feta per la CND. Ara es podrà
gaudir d’una altra lectura.

INTEMPORAL
‘Romeo y Julieta’
Direcció: Goyo
Montero
Intèrprets: Aleix
Mañé (Romeu);
Julieta (Marina
Jiménez)
Gènere: Dansa
Data i lloc: 18 i 19
de maig,
Teatre-Auditori Sant
Cugat
Web:
www.teatre-auditori
.santcugat.cat

La mort
Els personatges

centrals de la
història, no per

coneguda menys
emocionant:

Romeu, encarnat
per Aleix Mañé, i

Julieta,
representada per
Marina Jiménez
JESÚS VALLINAS
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projecte, com explica José Carlos Martí-
nez, que és director de la CND des de finals
de 2011: “Volíem que la companyia tin-
gués peces completes. Volíem explicar una
història sencera, perquè els espectadors
entressin a dins, s’oblidessin de tot... Ro-
meo y Julieta, amb la música de Prokófiev,
les emocions, transmet tant...” Goyo Mon-
tero ha fet una relectura clàssica en la cons-
trucció de la peça, però contemporània en
el seu text. Una peça narrativa amb voca-
bulari contemporani. Diu Martínez: “El
paper de la mort té molt de pes, és qui fa de
narrador de la història. Els personatges no
tenen elecció i caminen cap a aquest resul-
tat final... Julieta mor perquè ha de morir,
ho accepta i dóna la mà a la mort... Sempre
està present, encara que a vegades no se la
veu, perquè és un muntatge amb una il·lu-
minació sòbria, fosca. De fet, desapareix
tot allò que és accessori, no hi ha espai per a
la pantomima.” Des del punt de vista de la
coreografia, es tracta d’una dansa molt físi-
ca, molt atlètica, sense possibilitats de mit-
ges tintes. L’estrena al Teatro Real ha estat
precedida de tres mesos d’assajos intensos,
al cent per cent. Segueix Martínez: “Les ba-
ralles són autèntiques! I s’ha calculat molt,
perquè hi havia el perill de les lesions... És
molt visual.”

Al fil del paper de la mort, segons Goyo
Montero, el director, aquest espectacle, en
definitiva, “parla sobretot del temps i per
emfasitzar-ho he potenciat la presència
d’un personatge que Shakespeare intro-
dueix en el famós monòleg de Mercutio:
Mab. En la meva versió de Romeu i Julieta,
Mab es converteix en narrador, actuant i
testimoni del drama. Pot ser la mort, el
destí o, simplement, el temps. Els eixos
d’aquesta història estan representats per
Romeu, evidentment, però sobretot per
Julieta, l’únic personatge que controla en
tot moment la situació en què es troba i
que, d’alguna manera, determina i deci-
deix el seu propi destí”.

La CND no s’aturarà en aquest Romeo y
Julieta, tot i que ara el primer objectiu és gi-
rar la peça i que el públic la pugui veure. La
idea és tornar a estrenar una peça, clàssica,
la temporada 2014-2015. “Tothom espera
un clàssic... Però el primer que cal és prepa-
rar el cos de ball perquè tingui el nivell que
ha de mostrar la CND.” Després de passar
per Catalunya, Romeo y Julieta es podrà
veure a Bilbao, Santander, Oviedo i Grana-
da.

Per al Teatre-Auditori Sant Cugat és una
fita important ser seu d’aquesta estada de
la CND. Pep Tugues, el director de l’equi-
pament, comenta: “Ens vam posar en con-
tacte amb la CND al mes de febrer i la pro-
posta de fer Romeo y Julieta ens va encan-
tar. Estem satisfets que facin l’estrena cata-
lana a Sant Cugat. I són generosos, ja que
podrem tenir una classe magistral i també
un assaig obert en què, qui vulgui, podrà
fer un tast... Ens agrada treballar amb artis-
tes que donen alguna cosa més que l’espec-
tacle que porten.” ❋

Romeu
El català Aleix
Mañé interpreta
Romeu. Té 27 anys
i està a la CND des
del 2006. “Aquest
ballet, físicament,
és molt dur.
Requereix fons i
resistència per
mantenir el nivell
tècnic. He pogut,
però, compensar
l’esforç amb la part
d’interpretació.”

Nou art
La peça que porta
la CND forma part
del projecte que
lidera José Carlos
Martínez. Sense
deixar de banda la
dansa
contemporània i
d’avantguarda, hi
ha molt interès a
incloure al
repertori peces
d’estils clàssic i
neoclàssic.

Viure una primavera i estiu
paleontològics a Sabadell

’Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont bull d’activitat. Per als dies 8 i 9 de juny
s’ha organitzat el curs Gairebé humans, la recerca
sobre els hominoïdeus fòssils de Catalunya. Aquest
curs s’ha muntat en col·laboració amb la Institució
Catalana d’Història Natural i l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, i en el marc dels Cursos
Naturalistes de la Institució. L’Institut Català de
Paleontologia (ICP) donarà a conèixer les troballes
destacades d’homínids fòssils al nostre país.
Durant el curs es podrà visitar el jaciment de Can
Mata, als Hostalets de Pierola, així com també el
Museu de l’ICP, a Sabadell. A l’ICP, a banda de
poder veure l’exposició Gairebé humans, es visitarà
el nou aparell de tomografia computada i el
laboratori de preparació, restauració i conservació
de fòssils. El nou aparell TC de què disposa l’ICP és
notícia especialment. L’ICP l’ha volgut inaugurar
amb un fòssil emblemàtic: la Mandíbula de
Banyoles. Ara es disposa d’imatges d’alta resolució
que permetran generar un model en tres
dimensions de l’interior i exterior de la mandíbula.
Aquesta aportació ha de facilitar desvetllar algunes
incògnites que planen sobre la peça, com ara
l’espècie a què pertany. La Mandíbula de Banyoles
va ser descoberta l’any 1887 pel farmacèutic de
Banyoles Pere Alsius, que la va extreure d’un bloc
de travertí tallat en una pedrera propera a Mata i
en va fer els primers estudis. Tot i que és un fòssil
que ha estat molt estudiat, encara hi ha algunes
incògnites que no s’han pogut respondre, com la
seva antiguitat. Alguns mètodes de datació li
atribueixen uns 45.000 anys, mentre que d’altres
càlculs apunten que té una antiguitat d’uns 66.000
anys.

No s’acaben aquí les activitats previstes. Entre
altres, El museu de l’ICP ha planejat una nova
proposta d’activitats d’estiu. Entre els dies 25 i 28
de juny l’ICP ha muntat un casal per a nens. Així
mateix, es faran tallers puntuals per a grups de
casals durant tot el mes de juliol. Des del
Departament d’Activitats Didàctiques i
Divulgatives i en col·laboració amb l’empresa
NUSOS s’ha fet un programa destinat que la
canalla coneguin els dinosaures i els primats, i
també altres animals com els dents de sabre o els
elefants que van habitar Catalunya.

CURS “GAIREBÉ HUMANS...”
Hostalets de Pierola i Sabadell, 8 i 9 de juny
Web: www.icp.cat
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I CONFERÈNCIA
DE L’AULA
JOAQUIM MOLAS
Catalanística
A partir d’un llegat:
La catalanística en
l’acadèmia global.
Aquest és el títol de
la I Conferència de
l’Aula Joaquim
Molas de la
Biblioteca Museu
Balaguer, a Vilanova
i la Geltrú. Es fa el
17 de maig. És la
primera activitat
relacionada amb la
recerca i la donació
que ha fet Molas de
la seva biblioteca i
arxiu personals.

La seu de l’ICP,  en una imatge d’arxiu. JUANMA RAMOS


