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Quinavictòria!
CRÍT ICA DE TEATRE

Victòria d’Enric V

Autor: William Shakespeare
Versió i direcció: Pau Carrió
Lloc i data: Lliure (Gràcia)
3/10/2014

JOAN-ANTON BENACH

Vindrà un dia, tant de bo no
gaire llunyà, que el claustre de
l’Institut del Teatre és reunirà
en sessió extraordinària i
acordarà solemnement que ai-
xò no pot continuar així. Que
nopot ser queprofessors i alum-
nes segueixin menystenint una
bona educació de la veu escè-
nica. Que no pot ser que els lli-
cenciats en Interpretació surtin
cada dia més ben preparats en
tot, menys en el que es diu pro-
jecció de la veu. Que massa so-
vint sentim actors bons que
confonen el crit amb el simple
baladreig i la comunicació con-
fidencial amb un murmuri
escandalós o en un xiuxiueig
inintel·ligible...
A la temporada Pitarra del

TNC, la companyia reclutada
entre les promocions més joves
de l’institut ens va regalar un
bon nombre d’exemples con-
tundents d’aquest problema. I
alguns semblants –molts
menys problemes, certament–
es troben també aVictòria d’En-
ric V que ofereix LaKompanyia
Lliure al teatre de Gràcia. Parlo
en aquest cas d’uns dèficits es-

pecialment lamentables, atès
que la representació que a ho-
res d’ara ofereix la jove forma-
ció d’Enric V de Shakespeare,
en versió i direcció de Pau Car-
rió, no té més escletxes que
aquestes, alguna dicció massa
descuidada. Ho dic, doncs, ben
sincerament: llàstima.
L’obra la vaig veure quan es

va estrenar en el marc de l’úl-
timGrec i aleshores emva sem-
blar que les decepcions podien
anar repartides una mica per
cada part. Probablement, qües-
tions de desajustos en el movi-
ment dels intèrprets i aquell
airemecànic, unmicamassa va-
cil·lant del que encara no es do-
mina prou. Per això no en vaig
voler parlar, sobretot, perquè
sabia, com tothom, que a la tar-
dor hi hauria la reestrena. I la
vaig encertar: Victòria d’En-
ric V és, sens dubte, un dels es-
pectacles més esplèndids i re-
confortants d’aquest inici de
temporada.
Pau Carrió, que assumeix el

paper del cor, narrador dels epi-
sodis que Shakespeare va es-
criure a final del segle XVI so-
bre la invasió de França per
part Enric V, va imaginar una
posada en escena molt simple,
amb un escenari despullat de
mobiliari i reduint les escenes
bèl·liques a un ambient tene-
brós amb un efectiu i efectista
acompanyament musical (Ar-
nau Vallvé). Tres obertures al
peu de la plataforma un xic en-

lairada de l’escena, suggereixen
els espais de les corts reials
d’Anglaterra i de França, però
són, sobretot, sàviament utilit-
zades, els imaginaris corredors
per on circula plàsticament l’ac-
ció guerrera, sempre vertigino-
sa, no fos cas que la victòria s’es-
capés a causa de moviments
massa mandrosos.
Esmostramolt hàbil el direc-

tor en combinar corredisses de
multituds amb escenes calma-
des. Però on Carrió s’esplaia en
el disseny d’un espai escènic
imaginatiu, de gran suggestió,
és en el dibuix de la batalla

d’Azincourt, que va suposar el
triomf definitiu d’Enric V, tri-
omf amarg, certament, on no hi
ha alegries del vencedor davant
la gran quantitat dedolor provo-
cat. No descriuré l’escena per-
què és una de lesmillors sorpre-
ses que trobarà l’espectador.
Pau Carrió ha posat molta

cura en la definició de cada per-
sonatge, un Pol López brillant,
amb la grandesa de la humani-
tat i autoritat del monarca En-
ric, que fa oblidar la discreta
estatura de l’actor. Perfectes
PepAmbrós, la polifacètica Lau-
ra Aubert i David Verdaguer. A
un nivell excel·lent la resta.c
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format–estrena aEspanya del do-
cumental Drone i col·loqui amb
la seva directora, la noruega Ton-
je Hessen, i un col·laborador de
The Guardian– justifiquen l’esce-
na d’una cua de persones,majori-
tàriament joves, a l’auditori del
CCCB malgrat que s’ha de pagar
3 euros (per fer fora els professio-
nalsde les conferències). Una da-
da optimista: lamajor part del pú-
blic parla anglès.
Els Estats Units i Obama sur-

ten malparats per la campanya
d’atacs ambdrons a la regió pakis-
tanesa de Waziristan. Precisa-
ment per la seva precisió, el perio-
dista Chris Woods denuncia que
és intolerable que hi morin tam-
bé civils. La directora noruega
proposa al públic una reflexió ori-
ginal: quina classe de warriors,
de guerrers, són uns tipus con-
tractats molt de pressa –de vega-

des per la seva habilitat amb els
videojocs– per matar persones
en pobles del Pakistan des d’una
pantalleta al desert de Nevada?

DIVENDRES

Passeig verídic pel Paral·lel

Quepotser no és amè reviure sen-
se pagar un cèntim el Paral·lel
dels anys vint –fortunes i vicis–
al restaurant del TNC?La joveAi-
na Sánchez canta quatre cuplets
delmestre JoanViladomat, argu-
ment de la conferència, el compo-
sitor delFumando espero oEl tan-
go de la cocaína –“un desalmado
me hizo mujer”– i el company
Jaume Collell captiva amb l’at-
mosfera de certa Barcelona: sem-
bla que Nou de la Rambla con-
tinuï sent el carrer Conde del
Asalto. La gent ha passat una bo-
na estona, i de franc.c

Un dels espectacles
més esplèndids i
reconfortants
d’aquest inici de
temporada

¿No le gusta llevar audífonos
tradicionales? ¿Está cansado
de instrumentos incómodos y
antiestéticos?
Desde Suiza llega RIE, una novedad revolucionaria. Poder oír y
entender mediante un instrumento minúsculo digital, totalmente
automático y lo más fantástico, sin tener que taponar los oídos
con molestos instrumentos.
Si usted ya disfruta de estas joyas, le felicitamos. Para todo los
demás, nuestros profesionales con más de 30 años de experiencia
están a su disposición para informarles sin ningún compromiso.
La primera visita es gratuita y en caso satisfactorio podrá dispo-
ner de una financiación hasta 24 meses sin intereses.

Si no puede acudir, rellene este cupón y recibirá información completa

sobre el sistema RIE.
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5. “JOAN VILADOMAT, COMPOSITOR UNIVERSAL I MESTRE DE CUPLE-
TISTES” c RESTAURANT DEL TNC (Gratuïta) c Una conferència musicada
(quatre cançons), seixanta minuts en total, sense preguntes


