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Quim Gutiérrez en una escena del ‘Romeu i Julieta’ que es representa a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure
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El fracàs del príncep
S

hakespeare devia escriure
Romeu i Julieta entre els anys
1594 i el 1595. Havia de ser
abans de la mort del seu fill,
l’any 1596, i no sembla gens
probable que es posés a fer

la seva primera tragèdia entre 1592 i el
1594, quan els teatres estaven tancats
a causa de la pesta. Potser l’assassinat
estúpid de Marlowe, l’any 1593, el va
empènyer a barrejar en una obra la
inconsistència de certs comporta-
ments amb la mort i el sexe. També és
el moment de la major part dels seus
Sonets –una forma poètica aleshores
molt en voga– i de l’inici de la relació
amb Henry Wriothsley, comte de
Southampton, que possiblement és el
jove de què Shakespeare ens parla en
aquells poemes. En tot cas hi ha una
primera edició de l’obra l’any 1597, i
ens consta que aleshores ja havia estat
estrenada. Shakespeare començava a
tenir un cert nom en el teatre de l’è-
poca –tot i que la competència era fe-
rotge: Kyd, Marlowe, Greene, Peele,
Lodge, Nashe i tants altres– quan de-
cideix adaptar per a l’escena el poema
d’Arthur Brooke The tragicall History of
Romeus ans Iuliet, que era una traducció
lliure d’una obra en prosa francesa
que, al seu torn, partia de models ita-
lians que es remunten a Luigi Da Porto.
El 1530 Da Porto havia donat als pro-
tagonistes el nom amb què se’ls coneix
des d’aleshores, tot i que el tema era
anterior. El 1575, a Anglaterra mateix,
s’havia fet una mascarada sobre els dos
joves enamorats de Verona, i una obra
de Chaucer, Parliament of Fowles, conté
una part del personatge Mercútio i una
part també de les paraules que Sha-
kespeare li fa dir. Com sempre, doncs,
el nostre admirat dramaturg no partia
de res gaire original, però en canvi sí
que ho és el punt on arriba.

1. Els elements en joc
Tot i que Romeu i Julieta és una tragèdia
de joventut, lluny de les astoradores
obres de maduresa, Shakespeare acon-
segueix sens dubte posar sobre la taula
un seguit de motius de primer ordre:
hi ha el món dels adults, ple de rancors
i disputes antigues, i el dels joves des-
vagats, enredaires i inconscients; hi ha
l’enfrontament exagerat de dos clans
familiars, els Montesco i els Capuleto;
hi ha la presència clara de gent senzilla
(clergues, servents, dides, apotecaris,
patges, guàrdies...) que amb bones in-
tencions ho poden arribar a complicar
tot; trobem igualment la inaturable
força de l’amor, la sobtada passió d’uns
joves que desperten a sentiments i
sensacions fins aleshores desconeguts i
que, arrossegats pels fets que es preci-
piten, maduren una mica; al llarg de la
tragèdia l’oposició entre la claror i la
foscor també es fa gairebé palpable...
Però per damunt de tot això hi ha tres
qüestions que em semblen absoluta-
ment capitals: una és el Príncep Esca-
lus, l’altra és la Roda de la Fortuna, i la
tercera és la concentració de temps a
què Shakespeare sotmet el poema de
què partia. El poema d’Arthur Brooke,
efectivament, feia que l’acció passés en
nou mesos; en canvi, Shakespeare ho
concentra tot en menys de cinc dies. Hi
ha, doncs, una pressió del temps, una

precipitació indefugible que explica i
justifica la cadena d’errors i de mal-
entesos. Aquesta escassetat de temps
contrasta amb les antigues disputes
entre les famílies que, com una he-
rència ronyosa, segons el Príncep ja ha
provocat tres greus conflictes abans
del que protagonitzaran els joves Ro-
meu i Julieta. Alhora, el temps, el pas
del temps, molt pautat per l’alternan-
ça de la claror i la foscor, per les hores
del sol i de la lluna, pel despertar i
l’adormir-se de la natura, és també
profundament subjectiu; Shakespeare,
amb la seva mà magistral de sempre,
accelera o alenteix el ritme del text, fa
que els personatges visquin les hores
com a breus sospirs o com a encanta-
ments esllanguits i gairebé eterns.

El Príncep, que aquí encarna l’auto-
ritat, l’equilibri, la legitimitat que
Shakespeare considera imprescindible
per fer possible una vida harmònica, es
queixa de les velles rancúnies de les
famílies enemistades perquè els seus
enfrontaments posen en perill la ciu-
tat i desvien l’atenció del que hauria de
ser prioritari: viure bé i en pau. Com
que el principi fonamental que encar-
na el Príncep Escalus de Verona no és
obeït ni respectat, el món s’altera.
S’altera de dalt a baix, completament,
i aquest desordre contribueix de ma-
nera decisiva a fer que giri la Roda de
la Fortuna (una figura clàssica, el Fat,
el Destí, que troba una formulació
medieval recollida després per Boccac-
cio i adaptada més tard amb el títol
Falls of Princes pel poeta anglès del segle
XV John Lydgate, molt conegut de
Shakespeare). De fet, cal tenir present
que en el món heretat per Shakespeare
pesava d’una manera clara la idea que
el poder terrenal legítim derivava di-

rectament de Déu. Oposar-s’hi o usur-
par-lo de manera il·legitima propiciava
les calamitats. A partir d’aquí, doncs,
pel fet de no respectar les demandes
del Príncep, es produeix un encadena-
ment de decisions que fan possible
tant la pèrdua de control dels vells re-
presentants de les famílies en disputa
com els errors dels que només tenen
bones intencions. Tot plegat propicia-
rà la violència al carrer, les morts de
joves que encara havien de viure molts
anys, els bandejaments ordenats pel
Príncep mateix i, al capdavall, la tra-
gèdia dels dos joves de bones famílies
que acaben de descobrir l’amor.

2. Si moren els joves
Si moren els joves, si moren per no res,
per errors i malentesos, en part és
perquè el destí així ho tenia previst.
Però el món a què pertany Shakespeare
(és com si ell i la seva obra arrelessin en
una escletxa del temps entre l’Edat
Mitjana i el Renaixement) també s’a-
dona que hi ha altres explicacions
possibles a l’alteració de l’ordre natu-
ral de les coses. No és possible que els
joves morin i els vells els sobrevisquin;
aquesta alteració de l’ordre natural té
causes molt clares en la desobediència
i el desordre que domina la ciutat.
Quan això s’esdevé, quan no es fa cas a
qui encarna el poder legítim, la Roda
de la Fortuna gira i ens arrosseguen de
manera inevitable coses que altrament
s’haurien pogut estalviar. I, efectiva-
ment, totes les morts i les desgràcies
que hi ha a Romeu i Julieta són gratuïtes;
amb una mica de seny, ens diu Sha-
kespeare, i amb obediència al poder
legal, res no hauria anat d’aquella
manera.

En primer pla hi ha, doncs, la tra-

gèdia dels dos enamorats. Però és una
tragèdia no pas perquè els arribi la
mort abans d’hora, sinó perquè les ar-
rels del problema s’endinsen en terri-
toris comuns, en el conjunt de la soci-
etat, i perquè la sang dels innocents és
l’única cosa que té prou força per fer
veure a tothom que cal reconciliar-se.
Romeu i Julieta, i els altres joves que
moren, són les víctimes que ha calgut
sacrificar per apaivagar el desordre del
món. Quan ja ha passat tot, els Mon-
tesco i els Capuleto fan les paus, unes
paus que semblen definitives, però no
podem oblidar que en ocasions ante-
riors ja havien viscut episodis vio-
lents... El Príncep clou la tragèdia di-
ent: “Aquest matí porta una pau amb
boires; / el sol, d’angúnia, no ha aixecat
la testa! / Separem-nos aquí, per repar-
lar-ne. / Uns tindran el perdó i altres la
pena, / perquè mai no hi ha hagut més
trista història / que aquesta de Romeu
i Julieta”. Però uns versos abans d’això
és molt clar repartint responsabili-
tats. Crida els caps de les famílies
oposades i els diu: “Us adoneu / del
flagell que ha caigut sobre el vostre
odi? / I com el cel matà vostra alegria
/ per mitjà de l’amor? I jo, per cloure
/ massa la vista a les baralles vostres, /
he perdut dos parents! Tots tenim
càstig!”. Dit d’una altra manera: el
Príncep hauria d’haver estat més dur,
ja que el seu poder és legítim; la tra-
gèdia també és, doncs, el fracàs del
Príncep. Molt shakespearià.

Romeu i Julieta es pot veure fins al 27
d’abril a la sala Fabià Puigserver del
teatre Lliure, en traducció de Miquel
Desclot, i dirigida per Josep Maria
Mestres, amb Marta Marco i Quim
Guitérrez com a protagonistes i Pep
Duran fent el vestuari i l’espai escènic.


