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Vuitanta artistes, entre ells Ja-
vier Mariscal, Perejaume, Joan-
Pere Viladecans, Miralda, América 
Sánchez, Francesc Abad, Arranz-Bra-
vo, Evru i Susana Solano participen 
cadascun amb una obra en l’exposi-
ció #artveuivot, que reclama el «dret 
a decidir dels catalans».
 Comissariada per Pilar Parcerisas 
i Ignasi Domènech, l’exposició està 
oberta al públic al Museu d’Història 
de Catalunya fins al 2 de novembre, 
i després s’exhibirà a Reus, Lleida, 
Girona i Sabadell.
 Els artistes han partit del mateix 
format –petit i destinat a poder ser re-
produït i a il·lustrar la campanya– i el 
resultat és un conjunt d’obres diverses 
i variades: algunes opten clarament 
per la independència de Catalunya i 

altres apel·len a la voluntat de voler i 
poder votar.
 Mentre alguns creadors usen un 
llenguatge més intimista per ex-
pressar la pluralitat i diversitat ca-
talana, altres es refereixen irònica-
ment a la crisi i a la corrupció, i cri-
tiquen els polítics que han empès 
Catalunya a aquesta sortida. Molts 
al·ludeixen també al diàleg, i diver-
sos al vot com a valor legítim de la 
democràcia. L’evolució de l’encaix 
històric de Catalunya a Espanya és 
un dels temes abordats pels artistes 
en les seves reflexions.
 Vicenç Altaió, Marcel·lí Antúnez, 
Manel Fontdevila, Ferran García 
Sevilla, Carles Hac Mor, Lluís Juste 
de Nin, Antoni Llena, Robert Llimós, 
Josep Maria Mestres Quadreny, Mun-
tadas, Joan Rabascall i Àngels Ribé, 
són altres dels artistes representats. H
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Corto Maltés 
renaixerà de 
la mà de dos  
espanyols
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«No li tinc por a la idea que algun 
dia algú pugui reprendre Cor-
to Maltés», deia sobre el seu cèle-
bre marí l’italià Hugo Pratt (1927-
1995), en un llibre d’entrevis-
tes publicat poc abans de morir. 
Aquell moment ha arribat. Serà 
l’octubre del 2015 quan arribarà a 
les llibreries, simultàniament en 
castellà (Norma), francès, neerlan-
dès i italià, la continuació de la sè-
rie amb una nova aventura creada 
pel guionista madrileny Juan Dí-
az Canales (Blacksad) i el dibuixant 
barceloní Rubén Pellejero (Dieter 
Lumpen). «Som autors, i tindrà una 
mica de nosaltres, però la idea és 
ser molt fidels al personatge i, en 
la mesura del possible, al grafis-
me. Estem sent superescrupolo-
sos amb la cronologia i la biblio-
grafia del personatge», va avançar 
Díaz Canales. H

CÒMIC D’HUGO PRATT

  

  

Doble impacte amb Shakespeare
CRÒNICA Un recital poètic i musical i el muntatge ‘Victòria d’Enric V’ conquisten el Lliure

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

U
n bon inici de la tempora-
da del Lliure en un any 
amb accent shakespearià. 
Triomf a la seu de Gràcia 

de Victòria d’Enric V, muntatge de Pau 
Carrió i la jove companyia del teatre, 
i també de l’elegant recital Love for 
Shakespeare, protagonitzat dilluns 
per 10 dones a la sala Fabià Puigser-
ver.
 Carrió l’ha encertat en la seva pri-
mera incursió en l’univers de Sha-
kespeare. Des del seu vessant de dra-
maturg i músic ha sabut aprofitar 
la dialèctica entre música i paraula 
per oferir, amb una posada en esce-
na austera però eficaç, la seva lectu-
ra de la vida d’un príncep tractat per 
la història com un monarca exem-
plar malgrat els dubtes que va gene-
rar la conflictiva reputació dels seus 
anys de joventut.

UN ACTOR RIC EN REGISTRES / El director 
utilitza escenes d’Enric IV per donar 
una visió més àmplia del personatge 
encarnat per Pol López, un actor ca-
da vegada més ric en registres. 
Aquest passa de disfrutar d’una vida 
allunyada de la cort i dedicada a l’he-
donisme a ser un astut i entregat ser-
vidor de la pàtria i dels interessos 
d’una església que l’empeny a una 
triomfal guerra contra França per 
reclamar drets dinàstics.

 L’espectacle juga amb el contrast 
entre les dues cares del rei i gua-
nya en intensitat a mesura que ar-
riba el desenllaç. La música d’Arnau 
Vallvé, bateria de Manel, amb la col-
laboració en la interpretació del ma-
teix Carrió, crea un gran clímax líric 
i èpic. Hi ha moments de gran bellesa 
plàstica com el de la coreografia de la 
batalla d’Agincourt amb cossos mu-
llats de suor i sang que cauen a terra 
també negat d’aigua. El repartiment 

respon amb equilibrada entrega a 
les exigències d’aquesta versió que 
qüestiona l’objectiu de la victòria i 
planteja interrogants sobre les seves 
conseqüències.
 Actrius com Sardà, Vilarasau, Co-
nejero, Iscla, Marull i Sampietro i les 
cantants Hinojosa, Pujol, Makovski i 
Meddermann van donar, dilluns, un 
curs d’interpretació i humor, amb 
cançons, sonets i fragments d’obres 
del bard. H

33 Un momen del muntatge ‘Victòria d’Enric V’ que presenta el Lliure.

ROS RIBAS

Pau Carrió, amb un 
repartiment encapçalat 
per Pol López, imposa 
la seva lectura de l’obra 
sobre el monarca


