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01. 
VICTÒRIA
Una obra de Tennessee Williams 
ambientada al Raval i amb 
la  signatura de Pau Miró. No 
espereu focs artificials, sinó una 
lliçó de com es construeixen els 
personatges i com l’atmosfera 
podrida dels anys 50 els va 
rosegant. � TNC. De dc. a dg.

02. 
BROKEN HEART STORY
Mirem ben poc cap als països 
escandinaus i Saara Turunen ens 
demostra que el teatre que es 
fa allà ara mateix és innovador, 
punyent i molt atractiu.  
� Sala Atrium. De dc. a dg.

03. 
ELS CORS PURS
Una obra tremenda que ens torna 
al Broggi definitiu, del tot o res. 
Un drama sobre com els humans 
ens autodestruïm.  
� Teatre Romea. De dt. a dg.

04. 
LOS SANTOS
Circ i teatre d’objectes. Claudio 
Inferno i Eleazar Fanjul prometen 
humor absurd i velles tendències. 
� Antic Teatre. Dimarts.

05. 
EL SUÏCIDI DE L’ELEFANT 
HIPOTECAT
Daniela de Vecchi ha agafat textos 
curts de Sanchis Sinisterra i els 
ha fet volar d’una altra manera.  
� BARTS. Dimecres.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!Quina pena, aquests nois
Carlos Cuevas i Clàudia Benito protagonitzen un muntatge íntim 
de ‘Romeu i Julieta’ a La Seca. L’Andreu Gomila parla amb ella

Clàudia Benito vol fer de Julieta 
des dels 12 anys. I a la primera 
oportunitat que ha tingut de 
donar-li vida, ni s’ho ha pensat. 
De fet, va ser ella qui li va deixar 
caure al director Marc Chornet 
que, si algun dia s’hi posava, ella 
volia el paper. “Aquest text, 
aquest viatge... –suspira–. No 
l’he vist mai com un pastisset de 
maduixa, sinó com una història 
d’odi, en la qual Shakespeare 
mai no ens explica per què 
s’odien tant els Montagut i els 
Capulet”, rebla el clau.

Pels que hagin viscut en un 
forat fosc des que van néixer, els 
direm que Romeu i Julieta és 
l’obra més malmenada de 
Shakespeare. Sovint es veu com 
una gran història d’amor quan 
mor fins i tot l’apuntador. És tan 
bèstia com Hamlet, però amb un 
rerefons diferent, que l’anglès va 
extreure de la història de 
Francesca i Paolo de Rimini, 
situats a l’infern de la Divina 

comèdia de Dante. Un amor 
impossible enmig d’una lluita de 
clans. 

Benito ens explica que 
Chornet ha actualitzat la peça a 
través del vestuari. Els Montagut 
de Romeu són els burgesos 
moderns. I els Capulet de Julieta, 

els burgesos tradicionalistes. “Al 
principi vaig amb un vestidet de 
nena pija cristiana i després, 
quan em rebel·lo, em poso la 
jaqueta de cuir”, ens avança la 
jove actriu.

“Em toca la ingenuïtat que té. 
És el primer cop que estima, que 

odia... Té una gran admiració pel 
seu pare i això es trenca. Hi ha 
molta soledat en aquesta obra i 
Julieta lluita per sortir-se’n”. 
Benito admet que és una 
“romàntica” i que aquesta peça 
de Shakespeare no ha estat 
gaire ben valorada. Hi ha massa 
clixés que volen per sobre seu: 
“No es veu la complexitat de les 
paraules que s’hi arriben a dir!”. 
“Aquí hi ha la història d’amor, 
esclar, però ens preguntem per 
què hi ha aquest rebuig a la 
tendresa”, afegeix.

Chornet ha vestit la peça amb 
foscor, poca llum, una certa 
fredor i una poètica que Benito 
qualifica d’“atemporal”. Hi ha 
personatges transvestits, gent 
que se sent estranya en aquest 
món. Adolescents que queden 
atrapats en un lloc que no és el 
seu. Pobres nois.

Romeu i Julieta s’estimaran a 

Hi ha molta 
soledat en 
aquesta obra i 
Julieta lluita per 
sortir-se’n


