
ROMEO i     
JULIETA



Per Poc presenta Romeo i Julieta, l´obra de William Shakespeare que va inspirar el compositor rus Sergei Prokofiev
en el ballet del mateix nom.

Romeo i Julieta  és una història d´amor però també una història sobre l`absurd dels conflictes sense resoldre. Dos 
joves enamorats, que pertanyen a famílies rivals, han de defensar la puresa dels seus sentiments davant l´adversitat
d´un entorn hostil.

Aquest argument va servir a Prokofiev com immillorable punt de partida per desenvolupar una obra musical on la 
bellesa i la potència s´entrellacen i gairebé es fan tangibles. 



Selecció musical del ballet 
“Romeo i Julieta” de Sergei Prokofiev

1. nº 27. The nurse gives Romeo the note from Julieta

2. nº 33. Tybalt and Mercutio fight

3. nº 3. The street awakens 

4. nº 30. The people continue to make merry 

5. nº 13. Dance of the Knights 

6. nº 34. Mercutio dies 

7. nº 2. Romeo 

8. nº 35. Romeo decides to avenge Mercutio’s death 

9. nº 36. Finale

10. nº 7. The Prince gives his order

11. nº 38. Romeo and Juliet (Juliet’s bedroom) 

12. nº 46. Juliet’s bedroom 

13. nº 49. Dance of the girls with lilies

14. nº 12. Masks

15. nº 52. Death of Juliet 



PROPOSTA ARTÍSTICA

La companyia Per Poc ha realitzat una adaptació per a 

narrador de  l´obra “Romeo i Julieta” de William 

Shakespeare. Les marionetes desenvolupen  l´acció 

sobre la música descriptiva de Prokofiev, que ens 

donarà en cada moment la tensió dramàtica de les 

escenes. 

Es tracta d’una proposta molt  visual, on la principal 

protagonista és la música. Per Poc  s´encarrega 

d´il.lustrar la història amb l´objectiu d´explicar l’argument 

i mostrar altres maneres de treballar amb la música 

clàssica y obrir-la a nous públics.

En tot moment, orquestra, música, actors i marionetes

s´interrelacionen. La pròpia orquestra fa d´escenografia i 

així el conjunt conforma una unitat. 



LES MARIONETES

Per Poc proposa unes marionetes de gran format per poder compartir 

l’escenari amb una música tan extraordinària. S’ha decidit treballar una 

tècnica mixta de marote i bunraku, amb unes titelles amb unes mides que 

van dels 2,00 als 4,00 metres d’alçada. 

Per tal d’aconseguir unes marionetes lleugeres i amb una manipulació molt 

suau, pròpia d’un ballet, s’ha optat per treballar partint de les teles, amb les 

seves diferents textures i colors, en funció del personatge que representen. 

Així, per exemple, Tibald és de color taronja; Romeo, blau; Julieta presenta 

tonalitats roses; el pare Capulet és granat; el pare Montagú, verd; etcètera.

Un altre característica d’aquestes marionetes és la seva capacitat de 

transformació en funció de l’escena: el vestit de Julieta serà el balcó que es 

fondrà amb una abraçada amb el seu amant Romeo;  Fra Llorenç farà 

d’àbsida de l’esglèsia durant la cerimònia de casament dels dos joves 

enamorats.

Els rostres dels personatges són màscares també pintades del color 

característic del seu protagonista.



EQUIP ARTíSTIC:

Per realitzar aquest projecte la companyia Per Poc ha treballat
amb un equip de col.laboradors. 
La selecció musical s’ha realitzat paral.lelament a la 
elaboració del guió i s’ha escollit el pas de la dansa que 
s’ajusta més a cada acció.
També s’ha escrit un breu guió per a narrador que recull els 
esdeveniments i les emocions que mouen a cadascun dels 
protagonistes. 
Els colors dels personatges i les seves textures, així com la 
il.luminació de les escenes, també s’han definit a partir del 
guió i de la música.

Adaptació dramàtica : Albert Plans
Música: Sergei Prokofiev
Narradora: Mònica Glaenzel
Titellaires: Anna Fernández, Mònica Glaenzel, Matxalen de 
Pedro i Neus Mayolas
Disseny il.luminació i escenografia: Martina Tosticarelli
Disseny i construcció marionetes: Santi Arnal, Anna
Fernández i Martina Tosticarelli
Costura: Susana Garcia Montes
Producció: Anna Fernández
Col.laboració: Cesc Gelabert i Toni Jodar

Direcció: Santi Arnal



COMPANYIA PER POC
La companyia de marionetes Per Poc ha realitzat altres col.laboracions
amb la música clàssica:

Amb Pere i el llop, el conte simfònic de Prokofiev, la companyia ha 
treballat amb més de 16 orquestres. Destaquen les actuacions a la Sala 
Gran de la Konzerthaus de Viena, al Teatre Nacional Musical Infantil de 
Moscou o al Festival Castell de Peralada, entre d’altres.

L’adaptació per a teatre de marionetes i ombres d’ El Trencanous, de 
Txaicovski, s’ha presentat en versió a piano i en col.laboració amb 
orquestres simfòniques, com la Orquesta Sinfónica de Extremadura o la 
Orquesta Sinfónica de Murcia.

Fora de l’àmbit de la música clássica, Per Poc ha treballat en el disseny 
i construcció de l’escena final de la pel.lícula “The man who killed Don 
Quijote”, del director de cinema Terry Gilliam. Part d’aquest treball es 
pot veure en el documental “Lost in la Mancha”.

Per Poc també ha estat la companyia responsable de pujar als
escenaris als populars personatges de Les Tres Bessones. En aquest
cas va realitzar la producció amb TV3 i Cromosoma.



PARTICIPACIONS DESTACADES

NACIONALS INTERNACIONALS

Festival Internacional de Música Castell de Peralada

Festival Temporada Alta de Girona

Festival Europeo de Teatro Para Niños y Niñas de Gijón

Festival de Otoño de Teatro y Danza de Las 

Palmas de Gran Canaria

Fira de Teatre de Manacor

Festival Internacional de Títeres de Alicante

Festival Internacional de Títeres de Logroño

Festival Internacional de Títeres de Pamplona

Fira de Titelles de Lleida

Festival Internacional de Títeres de Puerto de La Cruz

Festival de Teatro Infantil de Lorca

Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Festival Internacional de Titelles de Barcelona

Festival Castell de Montesquiu

Festivales de Navarra

Szene Bunte Wähne (Austria)

Festival Internacional Dommelhof Neerpelt (Bèlgica)

Seoul Puppet Festival (Corea del Sud)

Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colombia)

Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín

Marzo Teatral en Santo Domingo (República Dominicana)

Kinder und Jugendtheater Festival (Austria)

Festival Mundial de la Marioneta a Charleville-Mezieres

Figeuro, a Gant (Bèlgica)

Gyengju World Culture Expo (Corea del Sud)

Festival Internacional de Londrina (Brasil)

Festival Internacional de Teatre de Bonecos de 

Canela (Brasil)

Chuncheon International Puppet Festival (Corea del Sud)
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