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Els amants adolescents també s’enamoren a La Seca

na de Romeu i Julieta l’element que 
predomina és l’aire, que es transfor-
ma en cant i que també té presèn-
cia en un espai despullat, en una 
proposta molt “essencial”. “És la 
metàfora per explicar l’amor entre 
dos adolescents”, diu Chornet. L’al-
tra aposta escènica ha sigut situar 
els dos amants en un lloc naturalis-
ta però, en canvi, capgirar els gène-
res en la resta de la companyia, de 
manera que el clan Montesco és 

eminentment femení i el Capulet és 
masculí; és a dir, Mercutio, Benvo-
lio, el Príncep i Fra Llorenç aquí els 
interpreten dones (Rosa Serra, 
Neus Pàmies, Roser Tapias, Alba 
José) i personatges com ara la Dida 
els interpreten homes (Toni Guille-
mat, Jordi Llordella, Martí Salvat). 
“Això fa que l’actor vagi a l’essència 
del personatge i respectem la mira-
da de Shakespeare; bé, som més sa-
hakespearians que Shakespeare”, 
observa Chornet. 

Romeu i Julieta és un nou espec-
tacle del Projecte Injenu, una inici-
ativa que ja té més de tres anys i ac-
tualment té residència a la fàbrica 
de creació Nau Ivanow. El seu ob-
jectiu és anar més enllà del format 
de companyia que produeix espec-
tacles: treballen per obrir noves vi-
es de contacte amb el públic i nous 
camps de recerca escènica. Per ai-
xò han entrat al projecte europeu 
Creative Lenses, per compartir ex-
periències, ampliar el mercat i 
aprendre a fer viables activitats cul-
turals sense comprometre’n la inte-
gritat artística.e

Carlos Cuevas 
és Romeu i 
Clàudia Benito 
és Julieta en la 
nova posada en 
escena de Marc 
Chornet. LA SECA

TEATRE

“Volíem fer una cosa dura, treure’n 
la capa de vernís d’història romàn-
tica. És una història d’amor que no 
va poder ser i, per tant, és un fracàs 
social –diu sobre Romeu i Julieta el 
director Marc Chornet–. En temps 
de crisi em sembla pertinent abor-
dar-ho des d’aquí. ¿El món d’avui 
permet créixer i desenvolupar-se 
com una persona íntegra?” Aquest 
és el plantejament del Romeu i Ju-
lieta que es pot veure a La Seca fins 
al 12 de juny. “No és un pastelito 
–constata l’actriu Clàudia Benito, 
que interpreta Julieta i és qui va 
proposar-los, al director i al Romeu 
Carlos Cuevas, atacar de nou el clàs-
sic de Shakespeare–. L’odi entre les 
dues famílies no sabem d’on ve, i no 
importa: ve del passat i és un odi in-
útil, que fa que un amor tan ingenu 
i tan primari no tingui lloc”.  

Després de posar en escena a la 
Sala Atrium un Hamlet basat en 
l’element aigua, a la posada en esce-
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Romeu i Julieta, 
els danys col·laterals 
d’una lluita de clans

maltractat perquè s’ha confós la fra-
gilitat amb la feblesa”, subratlla 
Boussard. El director també assegu-
ra que la profunditat teatral de la 
peça és “enorme”. El seu objectiu va 
ser crear “un pont” entre l’època de 
l’obra –que va ser estrenada l’any 
1830– i l’actualitat.  

Vestits de Christian Lacroix  
La composició d’I Capuleti e i Mon-
tecchi va ser accidentada. La Feni-
ce va fer un encàrrec a Bellini i al lli-
bretista Felice Romani per al Car-
naval amb poc temps, i els autors 
van haver d’aprofitar treballs ante-
riors i simplificar el repartiment. 
Una de les peculiaritats és que el pa-
per de Romeu està compost per a 
una mezzosoprano. A Barcelona es-
tava previst que l’interpretés Elīna 
Garanča, però la cantant va haver 
cancel·lar les actuacions per motius 
personals i l’ha substituïda la 
mezzosoprano nord-americana  
Joyce DiDonato.  

“Agraeixo molt a Bellini que l’es-
crigués per una  mezzo, perquè Ro-
meu és un dels grans papers i un 
dels més difícils. A més, crec que el 
duet amb Julieta de l’acte primer 
perdria molt amb la veu d’un tenor 
perquè les dues veus femenines 

s’entrellacen i a vegades no saps 
quina de les dues està cantant –afir-
ma DiDonato–. Mostra una gran 
tendresa, que sembla d’un altre 
món”. La cantant també té la seva 
visió de l’obra: “És molt eloqüent 
que Bellini titulés l’obra I Capuleti e 
i Montecchi i no Romeu i Julieta. Ells 
dos estan constantment en conflic-
te, sempre s’estan barallant. L’únic 
moment en què no hi ha conflicte és 
quan accepten que ja moren”. Per a 

Patrizia Ciofi i 
Joyce 
DiDonato, 
vestides de 
Lacroix, en un 
assaig al Liceu. 
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la cantant que interpreta Julieta, la 
soprano italiana Patrizia Ciofi, el 
que més defineix el personatge és el 
seu “coratge” i, alhora, “la por”.  

La cantant fa un paral·lelisme en-
tre el seu vestuari, del modista fran-
cès Christian Lacroix, i l’ànima del 
personatge: “La seva roba és molt 
tendra, molt dolça, però és asimètri-
ca, i està estripada”. DiDonato dei-
xa anar que ella va “molt sexi per in-
terpretar un home”.e

El Liceu estrena ‘I Capuleti e i Montecchi’ 
amb Joyce DiDonato en el paper de Romeu

ÒPERA

L’òpera de Vincenzo Bellini I Capu-
leti e i Montecchi fa pensar indefec-
tiblement en l’amor impossible de 
Romeu i Julieta i en l’enfrontament 
de les dues nissagues a què perta-
nyen als joves. No obstant, el direc-
tor d’escena de la producció que 
s’estrena avui al Liceu –on s’estarà 
fins a l’1 de juny–, Vincent Bous-
sard, l’ha analitzat profundament 
per treure’n matisos menys obvis. 
“Quan he de dirigir una obra, el pri-
mer que faig és estudiar molt la mú-
sica. En aquest cas, et trobes amb 
Shakespeare, però després esbrines 
que Bellini no el va llegir mai, així 
que fora Shakespeare!”, explica 
Boussard. Bellini, a més, no va voler 
escenificar la guerra i per això el di-
rector va seguir buscant on eren els 
conflictes dels personatges i els va 
trobar “en les seves ànimes”. 

Vicent Boussard defineix el mun-
tatge d’I Capuleti e i Montecchi com 
a “realista” i “poc cinematogràfic” 
perquè ha volgut eliminar els filtres 
entre l’ànima dels personatges i el 
públic. “El llibret és fràgil, però això 
no vol dir que sigui feble. Se l’ha 
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