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Redacció

Arriba a Tarragona un dels grans 
clàssics de la literatura, Romeu 
i Julieta, de les mans del direc-
tor tarragoní Marc Chornet i a 
l’escenari del Teatre Tarragona. 
L’obra es podrà veure dissabte 
a les nou del vespre i diumenge 
a les sis, funció que culminarà 
amb una conversa entre la com-
panyia i el públic.

Es tracta d’una reinterpretació 
feta per la companyia Projecte 
Ingenu, que compta amb un gran 
planter d’actors joves, però de ta-
lent demostrat. Els protagonistes 
seran Carlos Cuevas i Clàudia 
Benito, acompanyats pel grup 
coral d’actors, format per Alba 
José, Neus Pàmies, Roser Tàpies, 
Rosa Serra, Clara de Ramon, Xa-
vier Torra, Toni Guillemat, Jordi i 
Martí Salvat.

Chornet va destacar, ahir du-
rant la presentació, la importàn-
cia d’estrenar una obra d’aques-
tes característiques a Tarragona. 
Deia que és una activitat de fo-
ment de la indústria cultural del 
territori, seguint el projecte 
d’Arts Escèniques, i una bona 

manera de «descentralitzar» la 
producció teatral. Així mateix, el 
regidor de Cultura, Josep Maria 
Prats, va fer referència a l’oportu-
nitat de programar professional-
ment produccions com aquesta, 
i va destacar també Sartine, que 
s’estrenarà pròximament dins la 

mateixa temporada de Teatres.
El director no és novell en les 

adaptacions shakespearianes, ja 
que fa un any també va dirigir la 
tragèdia Hamlet. Chornet va dir 
que aquest altre Shakespeare no 
deixarà ningú indiferent, ja que 
«tot i la seva essència i puresa en 

el tractament del text i la posada 
en escena, s’aprofundirà en la 
cruesa de la història» i va posar 
èmfasi en la importància del pú-
blic jove per fer-los veure que, tot 
i uns segles més tard, «la incom-
prensió d’aquests joves té molta 
vigència».

CULTURA

Marc Chornet reinventa ‘Romeu i 
Julieta’ al Teatre Tarragona
L’adaptació de Shakespeare comptarà amb un planter d’actors molt joves però reconeguts

CRISTINA AGUILAR

Carlos Cuevas i Clàudia Benito, Romeu i Julieta respectivament.

EDUCACIÓ
CEDIDA

Tres representants de les entitats involucrades en el TRiCS

El fòrum TRiCS celebra el desè 
aniversari amb més públic
La desena edició del Fòrum 
TRiCS, de treballs de recerca i 
crèdits de síntesi, reunirà, des 
de demà a divendres, més de 
1.600 alumnes. La xifra dupli-
ca la de l’any passat, ja que hi 
van assistir vora 800 persones. 
Durant la presentació d’ahir a 
la seu de l’Associació Empre-
sarial Química de Tarragona es 
va desvelar que s’ha ampliat el 
ventall de modalitats de bat-
xillerat, augmentant els de la 
branca d’Humanitats, Ciències 
Socials i Art. Així, s’han equi-
parat a la família d’estudis de 
ciències, que ins ara formava 
el nucli del Fòrum.

El dijous, en la primera de les 
dues jornades,  es concentraran 

771 alumnes de les noves mo-
dalitats; mentre que el diven-
dres, el dia de les ciències, se’n 
reuniran 856. El total de centres 
implicats en aquesta desena 
edició és de 36.

Una altra de les novetats és la 
col·laboració amb la URV, que 
oferirà tallers cientíics durant 
les dues jornades. Finalment, 
també es va presentar el TRiCS 
Talk, un premi que atorgarà 
l’AEQT i que pretén apropar el 
Fòrum TRiCS a les noves tecno-
logies i la xarxa. Aquest premi, 
buscarà el vídeo de la presen-
tació d’un alumne més votada 
a internet, a través d’un portal 
especíic que es posarà en mar-
xa a partir de la setmana vinent.


