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ESPEC TA C LES

Pep Ambrós, al Shakespeare del Lliure
Pau Garrió dirigeix «Victòria d’Enric V» amb l’actor sabadellenc en dos papers

ROS RIBAS

Pep Ambrós, com a Delfí, al costat del rei de França interpretat per Mima Riera

El 450è aniversari 
del naixement de 
William Shakespeare 
fa bullir, com era 
lògic aquest any, la 
cartel lera teatral.
Una de les estrenes 
més elogiades és, 
de moment, Victòria 
d’Enric V, adaptació 
que dirigeix Pau Garrió 
al Lliure de Gràcia amb 
el sabadellenc Pep 
Ambrós.

CARLES GASCÓN

Al Teatre Nacional de 
Catalunya es prepara una ver
sió d’E/ Somni d'una nit d'estiu 
dirigida per Joan Ollé (estrena 
el 19 de novembre, amb tra
ducció de Joan Sellent i carac
terització d’una altra sabade- 
llenca. per cert: Núria Llunell) i 
el dia 23 arrenca el XI Festival 
Shakespeare a Barcelona.

El passat dia 6 el Lliure de 
Montjuïch acollia un Love for 
Shakespeare dirigit per Lluís 
Pasqual amb grans veus feme
nines del teatre català -  Mercè 
Sampietro, Rosa Maria Sardà, 
Emma Vilarasau, Laia Marull 
o la sabadellenca Maria Hino- 
josa, entre altres- i ara el Lliure

de Gràcia acull (fins el 26) Vic
tòria d'Enric V, una versió del 
director i músic Pau Garrió que 
està rebent globalment bones 
crítiques després del seu breu 
pas pel Grec.

Segons l'actor sabadellenc 
Pep Ambrós, que hi interpreta 
els papers d’Arquebisbe i 
Delfí, estem davant d’«un Sha
kespeare poc conegut i molt 
recomanable» perquè s ’ex

plica «l'essència» del genial 
dramaturg «però d'una manera 
que passa molt bé, moderna 
però no des d’una modernitza
ció: no sortim en texans i par
lant pel mòbil. És bo per apro
par Shakespeare a les noves 
generacions», conclou.

Un pes singular el té la 
música. El bateria de Manel. 
Arnau Vallvè, signa les can
çons i toca en directe al costat

de Garrió.
«Pràcticament no hi ha esce

nografia i la música és impor
tant per transitar entre les 
escenes», diu Ambrós, que 
ja ha interpretat El mercader 
de Venècia (dirigit per Rafel 
Duran) o el Molt soroll per no 
res d’Oriol Tarrasón, el mateix 
que el va dirigir a Stockmann 
(adaptació d'Un enemic del 
poble d’ lbsen) i Vània (a partir

de L'oncle Vània de Txèkhov).
Però el Shakespeare que 

ens ocupa, amb La Kompa- 
nyia Lliure, és la «gran història 
d’Enric V* però des dels seus 
primers passos com a príncep, 
evocats abans a Enric IV.

El jove hereu és un príncep 
allunyat de la Cort i amb com
panys de reputació dubtosa. 
Una vida de bars, diversió, 
excessos, putes i amics amb 
ganes de passar-ho bé.

Personatge intens
Convertir-se en Rei i embarcar
lo en la guerra amb França pro
picia una reflexió sobre la vic
tòria (o l’èxit) i «les renúncies», 
apunta Pep Ambrós, que té un 
personatge «de recorregut curt 
però intens».

De fet, la majoria fa dos per
sonatges. El seu Delfí, príncep 
francès, és el del «provocador». 
Embarcat en la batalla final 
per reclamar els antics drets 
dinàstics al tron de França, 
també influït per una Església 
que veu perillar alguns privile
gis. Enric V la guanya contra 
pronòstic. «Passa a ser con
siderat un heroi. Però què en 
treu. de la victòria?», es pre
gunta Pau Garrió. -Ens hem de 
construir nosaltres mateixos a 
partir de la victòria sobre els 
altres? Què hi perdem i què 
hi guanyem en el camí del tri
omf?». afegeix el director ■

«El jardí de sorra» fa un quart ple al 
Ventura i anirà a Castellar del Vallès

C. GASCÓN

Era la quarta funció d'E/ 
jardí de sorra a l'espai FOC 
del Ventura, dijous passat, i 
es va tornar a omplir amb al 
voltant d'una quarantena de 
persones. En podrien progra
mar més però, de moment, la 
seva propera parada serà a la 
Sala de Petit Format de Caste
llar del Vallès, els dos primers 
caps de setmana de novem
bres (sis funcions en total, de 
divendres a diumenge).

La peça de Didiervan Cauwe- 
laert (premi Goncourt el 1994 
per la novel·la Un aller simple) 
enfronta dos perdedors que es 
troben al límit: una novel·lista 
famosa, mancada d'inspiració 
degut a un desengany amorós 
i a punt de suïcidar-se, i un 
aturat, també a punt de llan
çar la tovallola per amor, però

ESTEVE 8ARN0LA

un toc d'ironia». Això és el que 
•atrapa» de l’autor, diu. «Mai 
saps què vindrà després» ■
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UN AÑO DE EL RACONET

Dijous passat, a l'espai FOC

que, convertit en el seu jardi
ner, resultarà un personatge 
molt novel·lesc que li canviarà 
la perspectiva a l'escriptora.

El traductor i director de 
l ’obra, Jeroni Ollé, destaca 
que és «un drama però amb

Los clientes asiduos al acogedor esta
blecimiento de Pedro somos tratados 
con tal amabilidad y cercanía que 
nuestra estancia allí es como la visita 
a casa de un amigo. Querido Pedro, 
enhorabuena por este aniversario. Es
peramos seguir disfrutando del agra
dable ambiente de tu establecimiento 
y de tu trato especial.

Muchas felicidades.
X  Pe r m olts anys. /
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LA INCREIBLE HISTÒRIA D'EN
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