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Shakespeare arriba al 
Grec amb un doblet 
singular. El dramaturg 
i director Pau Carrió se 

serveix de la figura d’Enric V per 
reflexionar, aquests dies de Mun-
dial, sobre l’atracció de l’ésser hu-
mà pel triomf. Ho fa amb Victòria 
d’Enric V, que representa la jove 
Kompanyia Lliure (del 9 a l’11 de 
juliol) a la sala de Gràcia, on torna-
rà el mes d’octubre. ¿Per què ens 
atrau tant guanyar? ¿Què hi gua-
nyem i què hi perdem en el camí 
al triomf? ¿La victòria és un bon 
objectiu comú? Els interrogants es 
deixen veure en una història que 
recorre l’escalada triomfal d’En-
ric, des del jove i fester príncep di-
buixat pel bard a Enric IV fins al 
rei que va guanyar la guerra con-
tra França. «Va sorprendre tothom 
perquè ningú n’esperava res com 
a futur rei, ni tan sols el seu pare, i 
va acabar sent un heroi».
  ¿Però què va guanyar en reali-
tat l’heroi?, es pregunta el direc-
tor, a qui sempre ha inquietat 
aquest desig de guanyar omnipre-
sent en l’oci, l’economia, la polí-
tica... «Hem de guanyar amics, di-
ners, al futbol... Però un guanyador 
comporta un perdedor, i per tant, 
una victòria comporta una derro-
ta. ¿Ens hem de construir a nosal-
tres mateixos a partir de la victòria 
sobre els altres?», qüestiona Car-
rió, que ha cedit la corona d’Enric 
V a Pol López i s’ha quedat amb el 

paper de cor –«No hi podem posar 
guerres i el personatge convida el 
públic a imaginar-s’ho tot»–. A un 
ampli elenc de 10 actors s’uneix, en 
directe a la bateria, Arnau Vallvé, del 
grup Manel.

Rap per a somnis d’estiu

Shakespeare on the beat (del 10 al 13 
de juliol al CCCB) porta les fantasi-
oses peripècies d’El somni d’una nit 
d’estiu al terreny de la poesia urba-
na. Moisès Maica i Anna Soler Hor-
ta han concebut un musical hip-ho-
per, amb rapers, b-boys, grafits i un 
discjòquei (Mario Nieto, DJ Code, 
que firma la música juntament amb 
Fatkut). Encara que no és la prime-
ra vegada que el bard baixa al carrer 
(D’Block va fer una revisió de Romeu 
i Julieta, per exemple), els creadors 
han intentat donar llum a «un nou 
gènere que fusioni hip-hop i teatre. 
Si els anys 60 es va inventar l’òpe-
ra rock; ara s’ha de donar veu als rit-
mes urbans». 
 Sota la direcció de Maicas, l’ac-
ció trasllada al Nova York d’avui els 
embolics amorosos de Lisandre, Her-
mia, Helena i Demetri, transformats 
en adolescents fascinats pel hip-hop. 
Teseu és el propietari d’una disco-
gràfica; Oberó i Titània i els follets 
protagonitzen una batalla de ver-
sos, mentre que els artesans són un 
grup de rap. Entre beats i scratches, 
l’obra conserva l’alternança del vers 
i la prosa de l’original. Un ganxo per-
fecte per acostar els joves al geni de 
Stratford. H
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Doblet de 
Shakespeare
Pau Carrió estrena ‘Victòria d’Enric V’ i Moisès 
Maicas porta el bard al terreny del hip-hop 

33 Guanyador 8Pol López, amb faldilla i corona, a ‘Victòria d’Enric V’, que dirigeix Pau Carrió al Lliure de Gràcia.

AINA DE GISPERT

A HOUSE IN ÀSIA
J El fascinant món lil·liputenc 
d’Agrupación Señor Serrano 
explica en clau de western la 
caça i captura de Bin Laden a la 
seva casa d’Abbottabad en una 
reflexió sobre la realitat i les 
seves còpies. Fins dissabte a la 
Sala Pina Bausch del Mercat de 
les Flors.

NUMAX-FAGOR-PLUS
J Roger Bernat recrea les lluites 
obreres de la fàbrica Numax, 
amb els espectadors com a 
protagonistes de les assemblees 
dels comitès. Fins dissabte al 
Museu d’Arqueologia de 
Catalunya.

MONÒLIT
J Toni Mira agafa com a parella 
de ball un monòlit en una 
metàfora de les lluites internes 
de l’ésser humà. Fins dissabte a 
l’Espai Lliure (Teatre Lliure).

AGENDA D’AVUI

33 Rap 8Amb ‘Shakespeare on the beat’ la cultura urbana arriba al CCCB.
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Una partida de campions
CRÒNICA Julio Manrique i el seu elenc enlluernen al Romea

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

El teatre, per sort, no és una ciència 
exacta, i bé que ho saben productors 
i artistes. Però si es reuneixen un di-
rector clarivident, un grup d’actors 
de primera i un text magnífic, molt 
ben adaptat per Cristina Genebat, la 
fórmula de l’èxit no sembla tan utò-
pica. Així ha passat amb l’estrena de 
La partida, de Patrick Marber, al Tea-
tre Romea.
 L’autor britànic, en la seva acla-
mada opera prima, forja amb mà 
de minuciós artesà un microcos-
mos masculí ubicat en un restau-
rant. L’integren el propietari, el seu 

fill, dos cambrers, el cuiner i un ta-
fur professional, l’últim que irromp 
en escena i que marca la partida i 
la vida d’algun d’aquests personat-
ges. Marber, i Manrique amb la seva 
afinada posada en escena, ens des-
cobreixen amb traç ferm un grup 
que navega en l’angoixa existenci-
al. Només un d’ells, el cambrer Ma-
xi, actua amb una il·lusió tan vital 
com ingènua, a partir d’un excèn-
tric projecte, que el fa ser víctima 
de les bromes de la resta. Tots veuen 
en aquesta partida dominical de pò-
quer, que juguen quan tanquen el 
restaurant, el lloc per a l’evasió i per 
canviar la seva sort.

 En aquest retrat de perdedors, 
tots els actors tenen el seu moment 
en una obra coral i de personatges. 
Apareixen a poc a poc en un espai 
molt ben resolt i, des de les seves pri-
meres frases, veiem uns tipus que 
fracassen en el repte de ser feliços.

RECITAL DE MARC RODRÍGUEZ / La partida 
precisa, per tant, un elenc d’altura i 
el seu director no ha fet cap pas en 
fals, deixant espai als actors perquè 
despleguin el seu talent. Ramon Ma-
daula dóna el perfil com el propieta-
ri del restaurant, un home agre, una 
mica dèspota i cregut que no sap 
com relacionar-se amb el seu fill en-

deutat pel joc, un Oriol Vila molt as-
sentat. Com sempre, Joan Carreras 
brilla en el rol de cuiner frustrat per 
l’escassa relació amb la seva filla. 
Comparteix pis amb un dels cam-
brers, un Andrew Tarbet del qual 
Manrique treu partit a la seva condi-
ció de bilingüe. Andreu Benito, per 

la seva banda, desplega el seu aplom 
com el tafur. Finalment, Marc 
Rodríguez és el triomfador amb un 
recital de recursos i comicitat com a 
Maxi, el cambrer ximplet, l’únic que 
acabarà feliç. Poques vegades aquest 
actor tindrà un paper tan fet a la se-
va mida. H

33 Els sis intèrprets de ‘La partida’, a la timba muntada al Romea.
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