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El rei Enric
V es disfres-
sa per sen-
tir l’ànim de
la tropa i es-

colta una conversa de dos
soldats, en què el planyen
perquè no saben com és
capaç de dormir per la càr-
rega de consciència de to-
tes les víctimes de la Bata-
lla d’Agincourt. Aquest po-
dria ser l’embrió que expli-
qués la nova versió de la
companyia britànica Pro-
peller per reconstruir
Henry V, de Shakespeare.
Si Enric V (1387-1422) se
l’ha tingut com un ídol na-
cionalista, Shakespeare li
suma el contrapunt de ser
conscient que les seves de-
cisions causen víctimes.
Avui (18 h) i demà (21 h)
al Teatre Municipal de Gi-
rona Propeller i The Tou-
ring Partnership presenta
la quarta producció a
Temporada Alta, que se
suma a les anteriors ver-
sions de Conte d’hivern,
L’amansiment de la fera i
Ricard III.

El director de Tempora-
da Alta, Salvador Sunyer,
recomana totes les posa-
des en escena d’aquesta
companyia, de 15 anys de
trajectòria, que apropen
títols de Shakespeare
mostrant un teatre molt
físic sempre al servei del
text, sense afeblir-lo. Su-
nyer, que no ha vist aquest

espectacle estrenat re-
centment, aconsella al pú-
blic que faci una lectura de
la història d’Anglaterra
per no perdre’s en aquest
“tango” d’història.

Propeller ja va fer una
versió anterior de Henry
V, el 1997. Dels 14 actors
del repartiment, 4 es man-
tenen en l’actual cartell.
L’actor protagonista Du-
gald Bruce-Lockhart (En-
ric V) admet que es manté

el concepte de voler expli-
car una història, però “mi-
llorada amb els 15 anys
d’experiència” i amb una
fisicalitat que s’ha extre-
mat. Posa d’exemple els
20 minuts en què es repro-
dueix la batalla: només
veure l’espectacle ja deixa
esgotat, il·lustra l’actor.

Enric V accedeix al
tron, tot i que hi ha un sec-
tor de nobles que no el con-
sideren legítim i altres

dubten que tingui les ca-
pacitats indispensables
pergovernar-los. I és que si
fins llavors, el duc de Lan-
caster s’havia caracterit-
zat per una vida molt lleu-
gera, amb el repte de man-
tenir la corona, es veu com
madura i mostra la seva
intel·ligència per sentir-se
respectat i estimat.
Aquest és el trajecte que
proposa el muntatge de
Propeller. Shakespeare va

presentar Enric V com un
home fort i valent, tot i que
sovint se l’havia tingut per
un tirà. El monarca s’en-
comana a Déu en la batalla
i la guanya: així demostra
que té el favor diví i no hi
ha raó per qüestionar el
seu tron. La mirada de
Propeller, més enllà del
possible misticisme cap al
personatge, se centra en la
capacitat de superar-se
davant les dificultats, as-
sumint la responsabilitat
de cada decisió. Si Shakes-
peare incorpora aquesta
contradicció a la glòria his-
tòrica d’Enric V (“Shakes-
peare no deixa els perso-
natges plans, amb una
única dimensió”, comenta
el mànager de la compa-
nyia, Nick ferguson), Pro-
peller insisteix a detallar,
tot i incloure música i co-
micitat marca de la casa,
les conseqüències de la
guerra. Enric V és un heroi
de guerra? L’obra de Pro-
peller ensenya, en tot cas,
la guerra interna del que
és tingut per un heroi. ■

La companyia Propeller presenta una relectura de ‘Henry V’, en
què aprofundeix en les conseqüències de la Batalla d’Agincourt
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Guerra d’un heroi

Un detall d’aquesta producció dirigida per Edward Hall ■ MANUEL HARLAN

La companyia
presenta ‘Henry
V’, un treball
dinàmic i físic
que respecta
Shakespeare

Avui a les 11.30 h, a la sala
de la Cooperativa d’Ogas-
sa, tindrà lloc la presenta-
ció d’una nova monografia
de la col·lecció Quaderns
de la Revista de Girona,
dedicada al poble d’Ogas-
sa. Agustí Dalmau és l’au-

tor d’aquest número –el
157– de la col·lecció que la
Diputació edita amb
l’Obra Social La Caixa, en
què fa una aproximació als
temes més destacats de la
història, la societat, el pa-
trimoni, la cultura i l’eco-
nomia d’aquest municipi
ripollès, tant del passat
com del present. ■
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Ikiru Films, la productora
del gironí Edmon Roch
(Bruc, Lope, Garbo, l’es-
pia) coprodueix junta-
ment amb Telecinco Cine-
ma la nova pel·lícula de Da-
niel Monzón, director que
va fer saltar la banca amb

la premiada Celda 211 ara
fa dos anys. Es titularà El
niño i segons s’ha avançat
estarà ambientada a la zo-
na de l’estret de Gibraltar,
la frontera sud d’Europa, i
girarà al voltant del negoci
del contraban. Narrarà
com tres joves de vint anys
decideixen introduir-se en
el món del narcotràfic i

com la seva feina els porta-
rà a volar sobre les onades
en una llanxa carregada
d’haixix. Paral·lelament,
Roch continua tirant en-
davant projectes, entre els
quals hi ha la producció de
la pel·lícula d’animació en
3D Tadeo Jones i Ghost
graduation, de Javier
Ruiz Caldera. ■

Edmon Roch
produeix Monzón
J.C.L.
GIRONA


