
¿S e’n recorden quan la 
televisió no podia en-
trar als judicis? No fa 

tants anys. El recurs era el dibuix, 
un retratista que amb un estil 
neutre realitzava un esbós dels 
implicats: el jutge, la víctima, 
l’acusat... Ignoro si avui existei-
xen encara artistes de jutjat a Es-
panya, o si és una altra d’aquelles 
professions desaparegudes. Pel 
que sé, als EUA segueixen pre-
sents i fa uns mesos hi va haver un 
cas curiós. El jugador de futbol 
americà Tom Brady, ídol esportiu 
i casat amb la model Gisele 
Bündchen, era jutjat per trampes 
amb unes pilotes sense aire du-
rant la final de la NFL. L’artista 
que seguia el cas, Jane Rosen-
berg, el va dibuixar durant el judi-
ci, però el resultat va ser un ma-
marratxo, una mena de zombi de-
macrat que no feia justícia a 
Brady. Les xarxes socials es van 
acarnissar amb l’artista i va haver 
de sortir a demanar disculpes. Les 
excuses –falta de temps, pressió 
social– s’assemblaven a les que va 
donar al seu dia la senyora Cecilia, 
autora de la restauració de l’ecce-

homo de Borja.
 ¿Quan es va torçar l’art del re-
trat? ¿Qui és el culpable de la dis-
torsió de la realitat? Fa un parell 
d’anys, l’expresident George W. 
Bush va presentar una sèrie de 
retrats de personatges que havia 
conegut, del dalai-lama a Putin o 
Berlusconi, i, bé, diguem que no 
era pitjor com a president. El re-
trat és un art esquiu i en decadèn-
cia. Una passejada per la Rambla 
ens permet entendre que hi ha 
dos tipus de retratistes: els que sa-
ben captar l’essència del model 
amb quatre trets físics (del mini-
malisme a la caricatura) i els que 
intenten reproduir fidelment el 
que veuen els seus ulls. La sem-
blança pot ser tan raonable com 
grotesca, igual que passa amb les 
estàtues del Museu de Cera, a l’al-
tre costat del carrer.
 Potser el problema té a veure 
amb la mirada sobre la realitat. 
Abans coneixíem la nostra cara 
al veure’ns al mirall o per fotos 
alienes. Ara ens basem en selfies 
fets sense perspectiva, captats a la 
distància del braç o del famós pal 
de selfie, i la distorsió s’accentua: 
ulls sortints, nassos grans, pò-
muls brillants, cares de gran asi-
metria... Som eccehomos de no-
saltres mateixos, i ens agrada. H
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Fresc ‘Romeu i Julieta’ a La Seca
CRÒNICA L’obra de Marc Chornet, amb una gran Clàudia Benito, atrapa pel seu dinamisme

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

E
l Romeu i Julieta que ha estre-
nat La Seca Espai Brossa 
desprèn, des del primer 
moment, una virtut inne-

gable: la frescor i la dedicació absolu-
ta del seu jove elenc. No n’hi hauria 
prou, però, si no estigués acompa-
nyat de bones dosis d’enginy en la di-
recció i posada en escena de Marc 
Chornet. Ja les va perseguir, sense 
tant d’èxit, en el Hamlet que va pre-
sentar a la Sala Atrium, també amb 
el col·lectiu Projecte Ingenu. Però 
aquí arriba a cotes brillants dins 
d’una proposta molt recomanable. 
Aquesta versió mai oculta, a més, la 
seva lloable intenció de convocar el 
públic més jove.
 L’economia de mitjans acostuma 
a ser tant necessitat, per la falta de re-
cursos, com trampolí per a idees atre-
vides. A Romeu i Julieta passa així en 
un espai gairebé buit, en el qual els 
set intèrprets es mouen sense parar, 
canten (composicions de l’època del 
bard), juguen i manipulen objectes 
quotidians. Així, uns bastons de fusta 
seran espases per a la batalla de les ir-
reconciliables famílies dels Capulet i 
els Montagut.
 Chornet rebla encara més el clau 
al travestisme propi de Shakespe-
are, excepte en el cas dels protago-
nistes, un detall més per realçar un 
amor pur que intenta, sense èxit, es-

tar al marge de l’odi entre les famíli-
es. Els Capulet estan interpretats per 
homes i els Montagut, per dones. El 
codi funciona, encara que pot des-
pistar. Però el canvi de rols i sexes 
té moments de gran hilaritat en el 
personatge de la nodrissa de Julieta, 
que Toni Guillemat broda amb ex-
traordinari registre còmic.
 La versió viatja sempre a bona ve-
locitat, tot i que agafa més vol en la 

 Si el primer està a l’alçada amb la 
seva presència, tot i que li costa po-
sar l’accent que demana l’implaca-
ble vers de Shakespeare, ella mai ti-
tubeja davant aquest repte, una pro-
va de foc per a un actor, sigui jove 
o veterà. Però Benito, filla del gran 
Andreu, du el teatre als gens i deixa 
una altra empremta del seu enorme 
present i futur. ¿Estem davant la mi-
llor actriu jove del teatre català? H

seva segona meitat –malgrat un epí-
leg una mica dilatat– amb grans so-
lucions escèniques per al combat 
dels dos bàndols o l’opressió del pa-
re de Julieta perquè ella accepti un 
altre marit. Tot en una obra que ad-
voca més per la coralitat que no pas 
per aprofundir en la passió dels jo-
ves amants, malgrat el ganxo del te-
levisiu Carlos Cuevas i de la impara-
ble Clàudia Benito.

33 Clàudia Benito i Carlos Cuevas (centre), en una imatge promocional de l’obra a La Seca Espai Brossa.


