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L’amfiteatre va 
ser construït al 
segle I, 50 anys 
abans que el 
de Roma, per 
a les lluites de 
gladiadors

Entre l’‘Aïda’ de la
Fura i Shakespeare

U
na intensa i embria-
gadora olor de ges-
samí embolcalla el 
passeig per les zones 
pròximes a les places 

i jardins públics de l’atractiu cen-
tre històric de Verona. La romàn-
tica ciutat sembla haver-se perfu-
mat amb l’explosió de l’estiu i la ce-
lebració del centenari del festival 
de l’Arena, el colossal amfiteatre 
romà que, des del 1913, acull entre 
el juny i el setembre un ampli pro-
grama d’òperes i concerts amb les 
principals estrelles del món de la 
clàssica i la lírica. Plácido Domingo 
és el director honorífic d’aquesta 
edició en què tindrà una activa par-
ticipació com a artista, a més de 
presentar el concurs Operalia, des 
del qual han saltat a la fama grans 
cantants.
 La mostra d’aquest any és molt 
especial perquè està centrada en 
la celebració del bicentenari del 
naixement de Verdi i, encara que 
aquest compositor és sempre l’eix 
de les seves temporades, la posada 
en escena de dos diferents muntat-
ges d’Aïda i altres com La traviata, Il 
trovatore, Rigoletto, el Rèquiem i una 
gala dedicada a l’autor, fan que 
l’aposta verdiana sigui molt més 
potent. Les excepcions de l’obligada 
Romeu i Julieta de Gounod dedicada 

Unes vistes 
sobre la ciutat de 
Verona. A dalt, el 
balcó de la casa 
de Julieta, edifici 
del segle XII 
restaurat 
el 1905.

a la llegenda dels nobles amants que 
va immortalitzar Shakespeare i la 
d’un recital de record als 200 anys de 
Wagner protagonitzat el 15 d’agost, 
entre altres, per Domingo incremen-
ten l’interès d’una escapada a aques-
ta urbs de prop de 300.000 habitants 
i atractiu turístic.

Tecnologia i futurisme

Un revolucionari muntatge de La 
Fura, respectuós amb l’estètica fa-
raònica però de concepció tecno-
lògica i futurista, va obrir el 14 de 
juny els fastos del centenari. El ma-
croespectacle, ple d’enginys mecà-
nics, fuig dels anquilosats decorats 
de temples i columnes, que són subs-
tituïts pel poder de la llum i el sol, les 
dunes del desert, amb haima inclo-
sa, i la construcció in situ d’una cen-
tral d’energia solar elaborada amb 
el botí del general Radamés, amant 
de l’esclava Aïda. No falta l’aigua del 
Nil il·luminat per la lluna, ni vaixell, 
ni cocodrils que fugen dels humans. 
Al festival es freguen les mans per-
què l’aplaudida aposta seguirà fins 
al 2 d’agost i es quedarà com a mun-
tatge de repertori per al futur. A fi-
nals de la mostra arribarà una altra 
versió amb els decorats del 1913.
 És molt difícil resistir-se a l’opor-
tunitat de disfrutar dels grans espec-
tacles nocturns programats en un 
recinte construït al segle I, 50 anys 
abans que el del coliseu de Roma, 
per donar cabuda als combats de gla-
diadors. Al llarg de la seva història 
ha tingut usos molt diversos, i ha es-
tat fortalesa en l’edat mitjana o lloc 
per celebrar duels amb armes. La se-



La ciutat de Romeu i Julieta   
celebra els 100 anys del festival de 
l’amfiteatre romà, consagrat aquest 
any al bicentenari de Verdi. Plácido 
Domingo és el director honorífic 
d’una mostra en què va obrir foc 
l’‘Aïda’ de La Fura.
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va forma és el·líptica i té un escenari 
central envoltat per galeries concèn-
triques que sostenen les grades amb 
un total de 72 arcs. La capacitat és de 
15.000 espectadors.
 Durant el dia, el millor és aven-
turar-se pels carrers i places del bu-
lliciós i emmurallat centre històric 
d’una ciutat plena a vessar d’edificis 
ben conservats i amb restaurants ani-
mats. Partint de la Piazza Bra, on es-
tà ubicat l’amfiteatre i agafant el car-
rer de vianants Via Mazzini, s’arriba 
a l’animada Piazza Erbe, amb el seu 
mercat al carrer i nombroses terras-
ses. Molt a prop d’allà, a la Via Cap-
pello, hi ha la Casa de Julieta, un 
edifici del segle XII que manté la se-
va estructura original encara que 
l’Ajuntament de Verona el va res-
taurar el 1905 per recrear al seu in-
terior l’ambient d’una rica casa del 
segle XIV. Els turistes es fotografien 
al costat de l’estàtua de bronze de 
l’heroïna i pugen al balcó per emular 
la seva abraçada amb Romeu.
 Tot està molt a prop d’aquest nu-
cli central, començant per la Piaz-
za dei Signori, la que va ser eix po-
lític de la ciutat medieval. A poca 
distància hi ha la veïna església de 
Santa Anastàsia, reconstruïda pels 
Dominics, i el Duomo. La Catedral 
de Verona és en realitat un conjunt 
de temples que s’han anat reedifi-
cant amb el pas dels segles, però hi 
ha moltes esglésies a la ciutat tan 
o més interessants que aquesta, 
com la de Sant Zenó, basílica d’estil 
romànic dedicada al bisbe que va 
viure al segle IV i que es va conver-
tir en patró de la ciutat. El Castelvec-
chio, mig residència i mig caserna 

archivio provincia di verona/ thilo weimar 

en altres temps, és actualment un 
museu dels molts que es poden visi-
tar a l’urbs. Aquest estiu és aconse-
llable acostar-se a l’Arena Muse Ope-
ra, on a més a més d’oferir una exhi-
bició exhaustiva de la història de la 
lírica al coliseu, destina un ampli es-
pai expositiu a la vida de Luciano Pa-
varotti, amb documentals, entrevis-
tes gravades, notes, records i vestua-
ri del gran tenor.

A una hora de Venècia

Des de la Torre dei Lamberti es pot 
disfrutar d’una meravellosa vista de 
Verona. Igual que des del castell de 
San Pietro, en un paisatge de bonics 
xiprers, al qual es pot arribar traves-
sant el cabalós riu Adige pel Ponte 
Pietra, el més antic dels que uneixen 
el centre amb l’altre costat del riu. A 
sota del turó hi ha el Teatre Romà. 
Aquest estiu s’ofereix un gran pro-
grama artístic dominat per Shakes-
peare amb obres com El mercader de 
Venècia o Ricard III interpretat per 
Massimo Ranieri.
 Tot plegat fa que la visita a Vero-
na, situada a una hora de tren de 
Venècia, sigui gairebé imprescin-
dible. Cal saber endinsar-se en una 
 urbs en què cada casa, cada palau i 
cada pedra expliquen, si se’ls sap es-
coltar, les línies generals d’una his-
tòria que es va iniciar en la seva ac-
tual ubicació 5.000 anys abans de 
Crist. La vila, Patrimoni de la Huma-
nitat, va ser posteriorment un en-
clavament de primera magnitud de 
l’Imperi Romà i ha evolucionat cap a 
la modernitat sempre en diàleg amb 
el seu passat. H
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Per menjar 
Casa Mazzanti. Piazza delle Erbe, 32. 
Tel. 39045 8003217
www.casamazzanticacaffe.it.
Antica Bottega del Vino. Vicolo Scu-
do di Francia, 3. Tel. 390458004535
www.bottegavini.it

Per dormir
Hotel Due Torri. Piazza S. Anastasia, 
4. Tel. 39 045 595044

racons
www.hotelduetorrihotels.com
Hotel San Luca
Vicolo Volto San Luca, 8
Tel. 39 045591333
www.sanlucahotel.com

Més informació  
www.tourism.verano.it
www.veronabooking.com
www.arena.it
www.veronabedandbrekfast.it


