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Vau veure al Lliure de Grà-
cia fa un parell de temporades
aquell shakespearià espectacle
dirigit per Pau Carrió que por-
tava com a títolVictòria d’En-
ric V? Recordeu que hi vèiem
com un príncep anomenat Hal
renegava dels seus poc respec-
tables dies juvenils de taver-
na i festa per transformar-se
en unmonarca responsable i
batallador, conegut per la his-
tòria amb el nom d’Enric V
d’Anglaterra?
Potser recordeu també que

la proposta de Carrió no es ba-
sava només en l’obra (de totes
les seves, potser la que trans-
pira aires més patriòtics) que
Shakespeare va dedicar al tan
popular rei, sinó que hi bar-
rejava fragments de les dues
peces queWilly havia dedicat
alhora al seu pare, Enric IV,
que havia pujat al tron seguint
camins no gaires nets. I que
als possibles remordiments de
consciència per la seva discu-
tida participació en l’assas-
sinat de Ricard II (també ell,
protagonista d’una estupenda
obra de Shakespeare), hi afe-
gia els maldecaps que li dona-
va el seu noi, aquest hereu de
la corona que es passava dia i
nit entre gent de molt dubtosa
reputació. Esclar que això de
la reputació sempre ha estat
quelcommolt discutible: d’en-
tre totes les males companyies
freqüentades pel príncep Hal,

cap altra li és tan estimada
com la del ventrut i sempre
begut Sir John Falstaff. Però,
d’altra banda, cap altre per-
sonatge ha merescut l’honor
d’aparèixer en tres obres del
mestre (les dues parts d’En-
ric IV i Les alegres casades de
Windsor) i ser esmentat en
una quarta (precisament, En-
ric V), abans de protagonitzar
de pas l’última òpera de Giu-
seppe Verdi.

La filosofia tavernària
Però quins mèrits i demèrits
atresora aquest Sir John pel
qual també OrsonWelles
sentia una especial feblesa?
Tanta que, després d’escriu-
re una peça teatral que era
alhora un compendi de frag-
ments de les obres en què
Falstaff ensenya el seu pro-
minent nas, li va dedicar una
pel·lícula excepcional que
ell tenia com la seva preferida.

I que porta per títol Campa-
nades a mitjanit, perquè in-
clou el preciós diàleg ple d’a-
legre nostàlgia que Sir John

manté amb un tal Shallow, i
en què tots dos recorden les
coses que havien viscut quan
escoltaven les esmentades
campanades nocturnes als
seus dies de joventut.
Precisament, el model seguit

perWelles és el que adopta
també l’espectacle produït pel
Teatre Akadèmia amb què
Francesc Orella canvia les au-
les plenes d’alumnes deMer-
lí pels caus plens de prínceps
cràpules que potser no són
tan bons amics com pretenen
ser: en aquest punt és on la
comèdia de Falstaff agafa el
seu cairemés dramàtic. Però
encara que Orella hagi deixat
d’exercir de professor de filo-
sofia, no per això ha deixat de
filosofar; qui pot dubtar, en
aquest sentit, que Falstaff ho
té tot per erigir-se en exem-
ple de filòsof popular capaç
de donar constantment lli-
çons de contagiosa vitalitat?
I capaç de demostrar que, per
ell, els veritables amics són
tractats sempre no ja com a
prínceps, sinó com a reis, en-
cara que els prínceps de debò
no sempre es comportin com
a veritables amics.
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CAVALLER JOHN FALSTAFF, UN PERSONATGE MOLT ESTIMAT PER SHAKESPEARE I ADORAT PER ORSON WELLES
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Quan escoltàvem les campanades a mitjanit

Si, és ell, encara que no ho sembli: Francesc Orella es transforma en John Falstaff i ens ofereix un brindis. FOTO: DAVID RUANO
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