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DIVENDRES, 26 DE SETEMBRE DEL 2014 ara   

➜ 
‘PER COMENÇAR, 
SARSUELA’ 
TNC SALA GRAN (BARCELONA) 
El Nacional obre temporada 
amb la reivindicació d’aquest 
gènere, que, malgrat patir avui 
un cert menyspreu i un notable 
oblit, va ser molt popular a la 
Catalunya del segle XIX.  
➔ Del 2 al 5 d’octubre 

➜ 
TNT 
DIVERSOS ESPAIS (TERRASSA) 
Els llenguatges escènics més 
nous tenen el seu excel·lent 
aparador en aquest festival, 
que en quatre dies condensa 
mig centenar d’actuacions de 
23 companyies, en formats de 
carrer i sala i preus populars. 
➔ Fins al 28 de setembre  

➜ 
‘THE HOLE 2’ 
TEATRE COLISEUM (BARCELONA) 
Els responsables del sensual i 
vistós cabaret The hole, esquit-
xat de circ i de revista, miren 
d’allargar-ne l’èxit amb aquesta 
segona part que retroba els 
protagonistes (rata inclosa) dos 
anys després.  
➔ Fins al 12 d’octubre 

➜ 
‘EL LLOC’ 
SALA FLYHARD (BARCELONA) 
Una dissecció de les relacions 
d’amistat amb rerefons social. 
Quatre amics es tanquen al 
local on sempre s’han trobat 
per evitar-ne el desnonament. 
Però la convivència farà tronto-
llar els vincles. 
➔ Fins al 6 d’octubre 

➜ 
LES 12 HORES DE MÀGIA 
LA SECA - ESPAI BROSSA (BARCELONA) 
La marató d’il·lusionisme coor-
dinada pel mag Hausson en el 
marc de les Festes de la Mercè 
arriba a la setena edició: des 
de les 12 del migdia fins a la 
mitjanit, un xou màgic cada 
hora en punt. 
➔ 28 de setembre
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➜Pau Carrió  
“Els personatges 
de Shakespeare 
són amos del seu 
destí, i això el fa 
molt modern” 

Per què Shakespeare? Era una fita, 
com per a tanta gent de teatre? 
Suposo que va a gustos. Per a mi sí. Si 
només pogués triar un llibre, triaria les 
obres completes de Shakespeare per-
què és com una mena de Bíblia. Hi ha to-
tes les històries, tots els problemes psi-
cològics que podem trobar, tots els 
comportaments humans. Hi podem re-
conèixer molts dels nostres conflictes, 
de les nostres preguntes. Els seus per-
sonatges són amos del seu destí, i en 
aquest sentit és terriblement modern. 
 
I per què aquesta obra? 
Perquè m’agrada molt i em provoca un 
debat. Quan escolto algun discurs del 
rei Enric animant els seus soldats a anar 
a la batalla i a la guerra inevitablement 
també desperta en mi aquesta violència 

i vull guanyar amb ell. Però quan inten-
to ser una mica més racional, quan veig 
quin és el resultat de la violència, de la 
victòria, em tira cap enrere. Tinc clar 
que no hem d’anar a la guerra, però no 
parem d’anar-hi. Aquest dubte no resolt 
és el més interessant de la peça. 
 
¿La victòria d’Enric V contra els fran-
cesos val la pena? 
Van guanyar la Batalla d’Agincourt i ai-
xò va oferir al rei la possibilitat que el 
seu fill fos rei de França i rei d’Anglater-
ra… exactament durant dos anys. Van 
morir milers i milers d’homes, els grans 
senyors de la guerra i l’Església es van 
enriquir, Enric V va passar a ser consi-
derat un dels herois d’Anglaterra. Però 
això no es va traduir en un gran progrés 
en les vides de la gent.  
 
La teva versió agafa elements de les 
obres Enric IV i Enric V. 

Shakespeare fa una sèrie sobre l’anome-
nada Guerra de les Roses. Si ens centrem 
en el fet que és una sèrie, vaig pensar que 
no podia agafar l’última temporada si 
abans no havíem explicat una mica el 
que passa en la temporada anterior. 
 
Has fet un espectacle molt atemporal. 
No volia una ubicació temporal concre-
ta, hi ha alguna cosa del passat però 
també hi ha alguna cosa del futur, no em 
sembla tan descartable que els anglesos 
que diuen que se’n volen anar de la UE 
es tornin a barallar amb els francesos… 
 
¿I això com es reflecteix en l’estètica 
de l’espectacle? 
Hem intentat que fos molt propera. En 
algun moment vaig proposar que ens 
poséssim faldilles, i barrejar-les amb 
anoracs, amb jupes de cuir… 
 
Shakespeare utilitzava músics en di-
recte, i vosaltres també.  
Sí, hi ha l’Arnau Vallvé [bateria dels Ma-

nel] tocant en di-
recte la bateria, el 
contrabaix, dispa-
rant samples… i jo 
també hi sóc per 
ajudar-lo.  
 
¿Des del principi 
tenies clar que hi 
actuaries? 

Tenia clar que volia ser-hi com a músic, 
perquè jo també tinc un camí en el món 
de la música. A l’obra hi ha un actor que 
té la funció de situar els espectadors, de 
dir-los què és el que farem, i què és el 
que hauran d’imaginar perquè no ho 
hem posat a l’escenari. Es deia que 
aquest paper el feia Shakespeare. D’al-
guna manera jo sóc l’autor d’aquest 
muntatge, i em semblava honest sortir 
per assumir la meva responsabilitat.  
 
Proposeu un joc molt metateatral. 
És un joc que proposa el mateix Shakes-
peare quan diu al públic, a través del cor 
del principi, que hi haurà de posar molt 
de la seva part. Ell partia d’un escenari 
buit, tot i que tenia els recursos sonors. 
Jo tenia ganes de proposar al públic una 
recuperació de la forma en què el Glo-
be o el Curtain feien aquest teatre, amb 
l’espectador molt a prop de l’escena, 
com en un concert de rock. Des dels 
anys 60, la lectura anglesa de Shakespe-
are té molt a veure amb el que ells ano-
menen studio, un teatre petit, com a 
molt per a 200 persones, que és el que 
nosaltres tenim.  
 
Shakespeare proposa economia de 
recursos. 
En el fons el que crec que proposa és un 
joc d’intel·ligència: tots som suficient-
ment intel·ligents, llegits, entesos i co-
neixem tantes històries que som capa-
ços d’imaginar. Proposa un ritme de 
narració molt contemporani, una nar-
ració disruptiva plena de salts d’espai i 
de situació. En aquest sentit també és 
terriblement modern.  
 
Estàs envoltat dels actors de La Kom-
panyia, que tu vas contribuir a crear 
com a assistent a la direcció del Lliure.  
Són actors molt versàtils, però el fet de 
treballar amb gent propera et permet 
conèixer millor quin material has de 
distribuir entre cadascú per treure’n el 
màxim profit. I a més hi ha una dinàmi-
ca de grup que per a aquest espectacle 
ens anava molt bé, perquè és un espec-
tacle molt de companyia. | BELÉN GINART

➔ ‘Victòria d’Enric V’  ➔ 

Versió i direcció: Pau 

Carrió. Amb Pol López, 

Pep Ambrós, Laura Au-

bert, Javier Beltran, 

Paula Blanco, David 

Verdaguer ➔ Teatre 

Lliure de Gràcia (Barce-

lona) ➔ De l’1 al 26 /10
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Director, dramaturg, músic i 
assistent de la direcció artís-
tica del Lliure, va estrenar al 
Grec, fugaçment i amb èxit, 
la seva visió de l’’Enric V’ de 
Shakespeare, que obre tem-
porada al Lliure de Gràcia


