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El Teatre Akadèmia ha presentat aquest matí la que serà ja la seva quarta temporada. En aquests
encara pocs anys, la petita sala anat consolidant un estil propi, molt interessant i elegant, basat en
les produccions pròpies i en el diàleg entre actor i director, i amb l'autor quan sigui possible. És
una temporada on hi trobarem els amics de sempre de la casa però també altres de nous que no
hi havia estat mai com és el cas de Àngels Bassas, Francesc Orella o Oriol Genís. Pel que fa als
espectacles, n'hi ha de clàssics i de nova creació: "Insistim en produccions pròpies i clàssics
perquè són els que la temporada passada van exhaurir localitats. El públic mana i nosaltres
l'escoltem a l'hora de fer la temporada", ha dit Mercè Managuerra, directora artística del teatre. Ha
afegit que continuaran ajuntant gent experimentada i gent que comença "ja que una de les nostres
obsessions és que es trobin." Ha remarcat que continuaran oferint la seva línia de treballs
pedagògics en collaboració amb la Fundació Aisge i les residències de treball i alguns cursos de
formació.

També hi ha hagut canvis. El més rellevant afecta la gestió: s'ha creat l'Associació Civil Teatre
Akadèmia, finançada per la Fundació Nando Peretti presidida per Elsa Peretti i dedicada a la
memòria del seu pare. És una associació sense afany de lucre que té com a únic propòsit donar
suport a les activitats d'aquest teatre. Això assegura una tranquillitat o relaxació econòmica
imprescindible per tirar endavant el projecte del teatre i contribuir així a fer créixer el panorama
cultural de Catalunya.

Un altre canvi és que hi haurà menys espectacles de 16 passen a 11- "per poder-los cuidar una
mica més" però el mateix número de funcions, ja que s'augmentaran les funcions de tarda.

Managuerrra ha fet un balanç ràpid de la temporada passada explicant que ha crescut el nombre
d'espectadors i que s'han exhaurit les localitats moltes vegades "sobretot en dues de les nostres
produccions Com us plagui i La Gavina, que han tingut el 100 %, seguides de Al Galop amb un
80% i tres nominacions als premis Butaca." Amb tot: "No ens penedim de res del que hem
presentat. Òbviament les propostes tenen diferents registres i així com hem tingut moments àlgids,
alguna obra petita ha tingut menys gent. Però era gent emocionada i molt contenta d'haver vingut i
això és el que importa", afirma.

Abans d'acabar, la directora ha exposat que "aquestes reunions per explicar la temporada són
úniques, perquè és l'únic moment que estem tots junts. És el moment en què es veu clara la línia
del teatre. Intentarem fer-la curta ja que més endavant anirem presentant els espectacles un a un."

ÀNGELS BASSAS OBRE LA TEMPORADA AMB CIARA'

La temporada engega el 16 de setembre amb Ciara, de David Harrower, un projecte personal de
Àngels Bassas que va néixer durant un curs que va fer amb Harrower, un dels grans dramaturgs
internacionals del moment, al que també hi va assistir Yannick García. Entre tots tres es va establir
una gran complicitat, fins al punt que Harrower li va enviar a l'Àngels un tou de llibres. A dalt de tot
hi havia Ciara. "Ell la va escriure per una actriu concreta fa anys, però va veure en mi la Ciara que
ho podia fer en un altre país. El Yannick mateix ha fet la traducció i jo me l'he preparada mantenint
un contacte directe amb Harrower. He pogut consultar, preguntar... " És un monòleg que explica la
història d'una filla d'un gàngster que s'ha de fer forta en un mon d'homes i munta una galeria d'art.



L'espectacle ha estat dirigit per dos grans directors: Andrés Lima i Martí Torras, que també ha
creat l'espai escènic. "Com que té una galeria d'art, hem volgut que tot sigui molt artístic i les joies i
els vestits els han fet exclusivament dues artesanes catalanes: Roser Martínez, de Joieria Creativa
i Maison Olga Macià.

Sembla que apunta a que, amb Ciara, tothom parlarà d'Àngels Bassas: "Ha fet un treball
espectacular, és una obra d'art. La gent queda abduïda per la Ciara", asseguren tots dos directors,
Torras en directe i Lima a través d'una vídeo-conferència. "El relat de la Ciara és misteriós ja que
va desgranant el seu passat farcit de relacions infectades, la relació amb el pare... És tan
absorbent com inquietant. " Serà en cartell fins al 4 d'octubre.

PINZELLADES DE LA TEMPORADA

Sergio Pons és l'autor de El porc ferotge, un espectacle familiar que es va estrenar l'any passat
però que torna "canviat i revisionat." Pons ha explicat que parla d'un temible llop, en Volteric, que
s'installa a viure a Porcland i que fa treballar tots els porquets de sol a sol, sobretot al Da Vinci.
"Però això només passa als contes...", insinua l'autor, que assegura que "l'obra ha crescut molt i
tenim un material molt maco" Del 26 setembre al 4 d'octubre.

Segueix Troianes 15, inspirat en Les Troianes de Jean Paul Sartre. Anna Estrada, directora de
l'espectacle, explica que el projecte "neix d'un viatge a la Índia i amb ell volem donar veu a les
dones que pateixen submissió, a la relació amb els seus opressors i a la brutalitat en què són
tractades sobretot sexualment." Sartre va situar l'obra a la guerra d'Algèria. Companyia La Pell, del
14 d'octubre al 8 de novembre.

Marc Chornet ha presentat Top Girls, de Caryl Churchill, producció de Projecte Ingenu. "També
parla de dones però en un context contemporani i en una societat capitalista. És el primer gran text
de Churchill, el va escriure als anys 80 i encara no s'ha fet mai aquí. És un orgull presentar-la ja
que parla del que suposa ser dona en un temps en què té marit i fills i se li demana actuar com un
home." L'obra mostra el contrast entre l'èxit social i la derrota íntima i familiar. Churchill la va
escriure quan manava la Thatcher, que planeja per l'obra i "fa reflexionar si és aquesta la dona que
volem." Chornet, director de l'espectacle, diu que "de vegades el teatre ocasiona casualitats
boniques. Les cinc intèrprets es fan les mateixes preguntes que els personatges!" Del 18 de
novembre al 6 de desembre.

La importància de ser Frank és, segons Emilia Carilla el seu director, "la vida que Òscar Wilde
somiava haver tingut i no va tenir. La seva vida va ser trista i lamentable. Va explicar com volia
estimar i per això l'he volgut fer amb gent que estimo." Són Enka Alonso, Cristina Cervià, Sílvia
Forns, Marc Garcia Coté, Àngela Jové, Toni Mas, Victor Pi i Jordi Vaqué. Aquesta és una
producció del Teatre Akadèmia, que Carilla ha agraït a Managuerra perquè "és un somni que
persegueixo fa anys, ja ho saps. Gràcies Mercè." Del 16 de desembre al 17 de gener.

Segueix una proposta musical singular: Els clàssics van al cabaret, producció de Uma Ysamat i
Josep Colom (músics) i direcció d'Andrea Segura: "Hi ha músics de principis del s. XX que es
consideren clàssics, però que coincideixen en què tots ells han tingut una part desenfadada i han
escrit una part de la seva música diferent. És un viatge musical per tots aquests compositors, que
pretenem convertir en un cabaret sense paraules," ha explicat Ysamat. Del 19m de desembre al
17 de gener.

Del 27 de gener al 7 de febrer la Sala La Planeta porta a l'Akadèmia la seva producció La Farsa de
Walworth, d'Enda Walsh. Pere Puig, el seu director, assegura que "és tot un repte actoral molt
interessant, ja que parla d'un pare i dos fills que cada dia representen una mena d'obra de teatre a
casa, una farsa delirant amb perruques, bufetades... molt esbojarrada. Fins el dia que apareix un
personatge extern que ho canvia tot." Enda Walsh va guanyar el primer premi del Festival Fringe
d'Edimburg amb aquesta peça.

I l'altra gran producció del Teatre Akadèmia, amb un repartiment de 9 actors, encapçalats per
Francesc Orella: Falstaff, una dramatúrgia d'un dels directors de la casa, Konrad Zschiedrich,
sobre diverses obres de Shakespeare. "Falstaff és un home materialista, que vol disfrutar de la
vida, que és associal i que viu en una societat de guerra i política. Ens hem inspirat en el Falstaff
de Campanadas a medianoche", ha dit Zschiedrich. A través d'una projecció, Orella, que interpreta



a Falstaff, ha expressat la seva satisfacció per participar al projecte: "És doblement estimulant. Per
un costat, és el primer cop que seré a l'Akadèmia, treballaré amb l'Emilià, el Mingo Ràfols, Teresa
Vallicrosa, Jacob Torres... Però a més perquè és un personatge molt difícil, tot un repte ja que
t'obliga a explorar registres." Del 17 de febrer al 20 de març.

Jordi Prat i Coll recupera Vespres de la Beata Verge, d'Antonio Tarantino, que interpreten l'Oriol
Genís i Guillem Gefaell. "Fa tres anys que la vam estrenar i va funcionar tan bé que la volíem
recuperar. Ha arribat el moment! " Parla de l'amor d'un pare que va a veure el cos del seu fill, que
s'ha suïcidat. "És extraordinari com mostra com la cultura t'ajuda a entendre coses de la vida que
no entenem. I ajuda a superar-les!" Del 30 de març al 17 d'abril.

I del 27 d'abril al 29 de maig una altra producció del teatre Akadèmia, dirigida per un altre fidel a la
casa: Boris Rotenstein. Es tracta de Història del Zoo, d'Edward Albee. Rotenstein repeteix en la
direcció, ja que l'havia dirigit anteriorment. Encara no sap el repartiment, però si que té la intenció
de intentar portar-la al Festival Txèkhov. Diu que "una obra clàssica no necessita ser actualitzada,
només se l'ha d'escoltar i deixar que ella sola s'expressi." Transcorre en un parc de Nova York i
parla de la necessitat de ser comprès.

Arribem al final, del 8 al 19 de juny, amb La nit, a partir de La nit just abans dels boscos, de Koltés,
amb direcció de Moreno Bernardi i interpretació de Guillem Gefaell i David Hernández: "Som un
equip que vam començar junts fa tres anys, que volíem fer aquesta peça. Un monòleg però amb
dos personatges perduts per la nit, que el públic escolta. Fa tres anys que ens preguntem cada dia
què ens està dient Koltés. El 2016 farà 40 anys que va escriure l'obra i no hem canviat gens, hem
empitjorat molt. Crec que Koltés és magistral!" Ha ressaltat que en aquests moments en què ho ha
l'èxode dels que fugen de la Guerra, l'obra adquireix un significat afegit.

I això és tot. Managuerra ens ha fet notar que "a cada espectacle descobrim vibracions diferents i
això és bo. Entre tots fan una gran representació de les coses que estan passant al voltant nostre i
intenten obrir-nos nous horitzons" En continuarem parlant!


