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DIVENDRES, 12 DE FEBRER DEL 2016 ara   

➜ 
‘L’ENDRAPASOMNIS’ 
SAT! (BARCELONA) 
La companyia Teatre al Detall ha 
aconseguit quadrar el cercle: mà-
xima qualitat amb mínim pressu-
post en un espectacle familiar 
que fascina tots els públics, gua-
nyador dels premis de la Crítica i 
Enderrock.  
➔ 13,14, 20 i 21 de febrer 

➜ 
‘ET PLANTO’ 
TEATRE TANTARANTANA 
(BARCELONA) 
Clàudia Cedó, vencedora del 
torneig de dramatúrgia del 
Temporada Alta, dirigeix la 
companyia El Vol del Pollastre 
en una peça sobre com el desig 
es marceix quan l’atrapem.  
➔ Fins al 28 de febrer 

➜ 
‘EL FLORIDO PENSIL 
(NENES)’ 
TEATRE POLIORAMA(BARCELONA) 
Hem vist diverses vegades al 
teatre com els nois patien els 
mètodes pedagògics (?) de 
l’escola franquista. Ara són elles 
les que en parlen, amb conclu-
sions igualment traumàtiques. 
➔ Fins al 6 de març 

➜ 
‘CICLE SOLOS: EDUARDO 
MENDOZA’ 
TEATRE ROMEA (BARCELONA) 
Una ocasió única per conèixer 
la relació amb el teatre d’un 
escriptor que, segons confessa, 
és el primer cop que puja a un 
escenari i “si tot va bé, serà 
l’últim”. 
➔ 15 de febrer 

➜ 
16È FESTIVAL DE MÀGIA 
DIVERSOS ESPAIS (BARCELONA) 
En el centenari del naixement 
de Li-Chang, el mag badaloní a 
qui ret homenatge, el festival 
presentarà artistes vinguts 
d’arreu (Cuba, Ucraïna, Bèlgica, 
França…), i estrenarà números 
creats per a l’ocasió. 
➔ Caps de setmana fins al 6 de març
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TEATRE TANTARANTANA

➜Francesc Orella  
“Anar al teatre és 
una manera d’obrir 
mentalitats” 

¿Tornar a Shakespeare sempre ve de 
gust? 
Als actors sempre ens agrada fer-lo per-
què ens alimenta molt l’esperit. I a més, 
Falstaff, com tot gran personatge, és un 
repte, i els reptes sempre m’han estimu-
lat. En aquesta feina s’aprèn contínua-
ment. És una feina en què hi ha molt per 
aprendre i a mesura que et fas gran et fas 
millor. Però per sobre de tot tenia ganes 
de treballar amb el director, el Konrad, 
i en una sala com l’Akadèmia, amb una 
línia artística que m’interessa molt. 
 
Una sala petita amb el públic a tocar.  
Mai havia actuat en una sala petita, i la 
proximitat amb el públic també és un 
al·licient. En distàncies curtes l’espec-
tador ho veu tot, també tots els defectes, 
però guanyen els avantatges. Tenir l’es-
calfor del públic tan a prop et dóna una 
energia diferent. I l’espectador percep 
molt els matisos i els detalls d’interpre-
tació de l’actor que en una sala gran pas-
sen desapercebuts. 

Quins són els grans reptes que et plan-
teja Falstaff? 
És un d’aquells personatges shakespe-
rians amb tants registres, tan rics pel 
que fa a la personalitat i el caràcter, amb 
molts racons per explorar. Falstaff és un 
personatge vitalista, enginyós, dialècti-
cament brillant, busca-raons, amant de 
la bona vida i de la vida lúdica; està arre-
lat a la terra i als seus plaers, i a la vega-
da és molt crític sobre el concepte de 
l’honor militar. 
 
Ell també és un militar. 
És un capità de l’exèrcit del rei 
Enric IV però és un noble de-
cadent, com ho són tots els de 
l’obra, i està més a prop de la 
vida popular, la vida de les ta-
vernes, de les prostitutes, i de 
la delinqüència, un fet molt 
arrelat en l’Anglaterra 
d’aquells anys. És molt crític 
amb l’honor militar i amb les guerres, és 
un capità que no té gaires ganes de llui-
tar, s’escaqueja, és un trampós, és co-
vard, s’inventa heroïcitats, és un gran 
mentider, un gran farsant i un materi-

alista. Són trets característics que el fan 
molt divertit d’interpretar. 
 
També té una part vulnerable. 
És molt tendre, té por de la mort, de la 
malaltia, de la vellesa. És conscient que 
es fa gran, però es vol mantenir jove. És 
un personatge que trencava amb els es-
tereotips d’herois teatrals. No ha tingut 
una obra pròpia sinó que Shakespeare 
l’ha fet sortir en diverses. 
 
I sense tenir obra pròpia ha adquirit 
una gran entitat i se l’ha visitat des de 
llocs tan diversos com l’òpera i el ci-
nema. Per què té tanta força, aquest 
personatge? 
Penso que Falstaff representa una part 
de Shakespeare poc coneguda, jugane-
ra, transgressora, vitalista i busca-ra-
ons, una part que ell reprimia però que 
potser li hauria agradat desenvolupar. 
El Konrad, com ja va fer Orson Welles 
a Campanades a mitjanit, ha fet una 
adaptació que pren les dues parts d’En-
ric IV, que són dues obres diferents, una 
mica d’Enric V i també de Les alegres ca-
sades de Windsor.  
 
El concepte d’amistat i traïció és fona-
mental en aquesta obra.  
Falstaff és el soci amic i també una mi-
ca el que li fa de pare al príncep Hal, el 
futur Enric V. És una amistat curiosa, 
que posa el príncep en la part més sòr-
dida de la societat, perquè junts van fent 
maleses, són com delinqüents, roben, i 
aquesta relació d’amistat gairebé pa-
ternofilial es veurà traïda. 
 
També es parla molt sobre els meca-
nismes de poder.  

Sí, l’obra també parla de les 
lluites de poder i de com el po-
der canvia les persones. És una 
radiografia del que significava 
el poder en aquella època i, per 
extensió, del que significa ara. 
 
Abordes Falstaff enmig de la 
gran popularitat del teu Mer-
lí televisiu. Necessitaves 

aquest contrast? 
Els actors estem acostumats als con-
trastos, és una de les coses divertides i 
màgiques de la nostra professió. L’últim 
que havia fet al teatre va ser El president, 
el 2014. L’any passat vaig fer molt d’au-
diovisual: tres pel·lícules, Merlí, la sèrie 
Carlos emperador. Tenia ganes de tor-
nar al teatre. I si pots triar, m’agrada el 
contrast. Tot i que Merlí i Falstaff s’as-
semblen una mica, en una certa filoso-
fia de la vida, tots dos tenen el gust pel 
plaer.  
 
Què diria Merlí als seus alumnes per-
què anessin a veure Falstaff? 
Merlí els diria: “Aneu a veure Falstaff 
no per la part històrica de l’obra, que 
també, sinó perquè Shakespeare és un 

dels grans i perquè heu 
d’obrir-vos el coco i sortir de 
les pantalles, i anar a veure 
teatre és una manera d’obrir 
les mentalitats, les sensibili-
tats i l’esperit”. Als adoles-
cents els diria que vagin al te-
atre sobretot com a aliment 
espiritual, perquè es treguin 
de sobre l’estereotip que el 
teatre és avorrit i antic, i per-

què aprenguin quin és el valor del tre-
ball en directe i sàpiguen el que costa 
fer una funció i per què el teatre és més 
car que el cinema, que no sempre ho 
entenen. | BELÉN GINART
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➔ ‘Falstaff’, de William 

Shakespeare ➔ Direc-

ció: Konrad Zschie-

drich. Amb Francesc 

Orella, Mercè Mana-

guerra, Jordi Sanosa, 

Mingo Ràfols ➔ Teatre 

Akadèmia (Barcelona)  

➔ Del 17 de febrer al 20 

de març

No para de treballar i de re-
bre admiració i premis per la 
feina ben feta. La sèrie ‘Mer-
lí’ l’ha acostat als adoles-
cents. Ara encara amb plaer 
un d’aquells personatges te-
atrals grans i reptadors


