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01. 
VICTÒRIA D’ENRIC V
Només per la brillantíssima 
escena de la batalla d’Agincourt ja 
val la pena córrer al Lliure a veure 
la jove tropa del teatre intentant 
fer-se seu Shakespeare. � Teatre 
Lliure: Gràcia. De dc. a dg.

02. 
LA NIT JUST ABANS DELS 
BOSCOS
Si no vau veure l’intens i 
espaterrant monòleg de Koltès fet 
per Òscar Muñoz quan va ser al 
Romea, ja podeu córrer al Círcol 
Maldà. Ho explicareu als nets.  
� Círcol Maldà. De dj. a dg.

03. 
L’ENCARREGAT
Pinter és molt bo, però és molt 
dificíl de fer bé. Quan això passa, 
no cal donar-hi més voltes. Aquí 
tenim un Carles Martínez pletòric i 
un Marc Rodríguez de traca. 
 � Teatre Lliure: Montjuïc. De 
dc. a dg. 

04. 
CELS
Potser ja l’heu vist o potser ja us 
heu cansat de llegir-me dient-vos 
que hi aneu. No ho dubteu. És un 
dels grans espectacles de l’any, 
tan actual, tan de veritat, que fa 
por. � Biblioteca de Catalunya. 
De dc. a dg.

05. 
DESDE BERLÍN
La primera aposta de Borja Sitjà al 
Romea no està funcionant. ¿Serà 
que no us agrada Lou Reed? Tant 
és. Poza i Derqui fan un recital 
d’interpretació que recordareu. 
� Teatre Romea. De dt. a dg.

Tots les crítiques  
a timeout.cat

Enric V és una història entre dos 
victòries en el camp de batalla. 
Amb la primera un príncep de 
Gal·les s’acomiada de la seva 
joventut dissoluta; amb la 
segona un rei d’Anglaterra torna 
a casa amb una glòria efímera 
sobre ran a. ntre les tes 
militars relatades per 
Shakespeare, una seqüència 
per anar sumant pèrdues: el rei i 
pare Enric IV, amics del passat 
(Falstaff, Bardolf), companys 
esdevinguts traïdors (Lord 
Scroop), més tots els caiguts en 
la guerra.

Pau Carrió ha despullat el 
text de tot allò que pogués 
interferir en aquest fosc retaule 
que converteix la posteritat en 
una trista broma. Ha eliminat 
tots els homes i dones que no li 
serveixen per explicar la 
futilitat de la victòria. Compta 
amb l’estimable ajuda de les 
escenes protagonitzades per 
aquells personatges vulgars 
que exerceixen d’eco irònic 
dels grans discursos. Una 
realitat sense honor possible 

que abandona sense 
estridències el to còmic per 
integrar-se en la malenconia 
general. Un terreny dominat per 
la presència de David 
Verdaguer (Pistola), un actor de 
múltiples registres que es 
consolida en cada nou projecte. 
El mirall –finalment també 
derrotat per la vida– d’un rei 
que aquí té la creïble figura de 
Pol López. El dia que redueixi la 
seva fixació pel gest simètric –
dos braços moguts per un 
mateix ressort emocional–, 
l’espectador es podrà 

concentrar més en les seves 
virtuts interpretatives.

Un muntatge auster, de nuesa 
elisabetiana i amb una visió 
contemporània de l’ambigüitat 
actoral, que culmina amb una 
brillant solució coreogràfica per 
a la batalla d’Agincourt. Bell ball 
de la mort. Un èxit que per 
primera vegada explica el 
perquè de la companyia jove del 
Teatre Lliure. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Arnau Vallvé, de 
Manel, ha fet la música.

Victòria d’Enric V
����

Teatre Lliure: Gràcia 
Fins al 26 d’octubre DE LA SETMANA

L’OBRA

Teatre

Ara resulta que el més difícil 
del món de l’espectacle és ser 
canalla, canalla de veritat. 
Muntes amb tota il·lusió una 
revista amb una rata i 
aconsegueixes el mateix 
efecte que el Cirque de Soleil 
sota una carpa: que el càlcul 
estètic et congeli 
l’autenticitat. The Hole 2 ho té 
tot per triomfar en el burlesc 
de nou encuny. Una vedette 
amb bona veu, la bellesa de 
Judy Garland i sis pits de 
rateta; una stripteaser tatuada 
d’accent prussià, un variat 

planter d’acròbates aeris, 
go-gos amb caràcter i físic, una 
orquestra de senyoretes, un 
bon mestre de cerimònies 
entre Elvis i Alex DeLarge, un 

integrista llançant anatemes, 
molta carn integral i 
polisexual, i desvergonyiment 
underground, però perquè ho 
exigeix   el guió.

Però quan el llibretista 
defalleix en la seva missió 
canallesca emergeix l’esperit 
d’un presentador de creuer, 
amb els seus monòlegs, 
picardies i coreografies. 
L’espectacle és entretingut, 
els números circenses de 
qualitat i Alex O’Dogherty sap 
com manar a l’escenari. Però 
tot té un punt de forçada 
impostura. –J.C.O.

NOTA AL PEU Marta Ribera és 
la gran protagonista del xou.

The Hole 2
���

Coliseum. Fins al 2 de novembre
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