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LA IDENTITAT, L’ÚNIC AMOR VERTADER
ROMEU I JULIETA VIUEN LA SEVA PASSIÓ ADOLESCENT SOTA LA INFLUÈNCIA DE L’ESTIL PROPELLER

No, enaquest cas, i encaraque

rasqueu fort, sota elmaqui-

llatgede l’enamoradaJulieta

no s’amagael rostredecap

actor fentd’actriu.Enaquest

cas, els personatges femenins

–i adiferènciadel quepassa als

espectaclesde laPropeller– són

interpretatsperdones. Però, tret

d’aquestpunt, no tingueucap

dubteque lamanerade fer teatre

i d’interpretar i entendreShake-

speareque s’ha convertit en la

marcade fàbricade la sensacio-

nal companyiabritànica també

es faràdel tot present enel blanc

escenari delTeatreAkadèmia.

Un teatreque, vesper aon, ara

resultaque s’assemblad’allòmés

almític teatreTheGlobeenquè

Shakespeare estrenava les seves

obresquanencara eraviu. I qui

hadetectat aquesta semblança

aparentmentpocvisibleha sigut

DugaldBruce-Lockhart, actor i

director associat que formapart

de la companyiaPropellerdes

queaquesta vanéixer faquinze

anys.De fet, el seunomapareixia

fapocsdies a lafitxaartística

del sensacionalSomnid’unanit

d’estiuque laPropeller acabade

presentar alTemporadaAlta i

queenshadeixat amb lesmans

adoloridesperunesquantes

setmanesde tant aplaudir.Va ser

precisament ambmotiud’una

visita anteriorde la companyia

(fados anys, ambHenryV) que

Dugald, conegut tambéper la

seva activitat pedagògica, va

ser convidatper l’Akadèmia

a impartir un taller enel seu

local. I comque resultaqueel

taller incloïadiverses escenesde

Romeu i Julieta,Dugaldva caure

en l’evidènciaque l’espai enquè

es trobava, tanblanc, tannu, tan

obert i tandiàfan, eraunespai

ideal per representar-hi el drama

delnoidelsMontesco i lanoia

delsCapulleto i recuperar-ne la

senzillesa essencial.

ADDICTES L’UN A L’ALTRE

Vaser també llavorsquanDu-

galdva trobarqueaquestamena

degranbalconadasuperiorque

constitueix l’elementarquitectò-

nicméssingularde l’Akadèmia

mostravamoltes similitudsamb

ladel reconstruïtTheGlobeque

s’aixecadesde faunsanysal

costatmateixde laTateModern

deLondres. I ja sabeu totsvosal-

tres la importànciaqueunbalcó

acabaadquirint en lahistòria

d’amorentreRomeu iJulieta.

Perdó,deixeu-merectificar:

perDugald (i això, segurqueno

ushoesperàveu)el tràgic idil·li

d’aquests jovesamantsnoésen

realitatunaobra sobre l’amor.En

tot cas, segons la sevavisió, aquest

noseriael temacentraldel text.

Dougveu l’obramésaviat comun

text sobre l’obsessió i la identitat,

enquèRomeu iJulietaactuen

comaveritablesaddictesatacats

d’una fortacodependència. I,

naturalment, i compassaamb

qualsevol addicció, separar-seni

quesiguiunmomentd’allòaquè

s’ésaddicteportaa sentir-secom

si s’haguésperdut lapròpiaessèn-

cia.En tot cas, i posats adiscutir

l’argumentacióaMr.Dugald,

benbépodríemdirquequalsevol

amorapassionatquehosiguide

debòresponaaquestesmateixes

característiquesaddictives.Però,

enqualsevol cas, el queresulta

indiscutibleésque, tal comdiu

tambéBruce-Lockhart, l’únic

camíperconstruir lapròpia iden-

titatpassapernocaureen l’odi

quehacontaminat igualmentels

Montesco i elsCapulleto. R.O.


