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Orella reviu el
vital Falstaff de 
Shakespeare 
3L’actor protagonitza el muntatge 
de Zschiedrich al Teatre Akadèmia

ANNA ABELLA
BARCELONA

L
a taverna, «espai de llibertat 
i vida, on deixar-se anar», és 
l’escenari principal. Falstaff 
(Francesc Orella), panxut, 

ebri i balbucejant, aixeca la copa i 
emula Enric IV (Mingo Ràfols) seient 
en una bóta de vi a manera de tron, 
amb un embut per corona i esgri-
mint un batedor com a ceptre dau-
rat. Davant seu, el jove hereu, el prín-
cep Hal (Jordi Sanosa), futur Enric V, 
company de gresques de Falstaff, que 
quan arribi al tron repudiarà el seu 
amic. És una de les escenes que des 
d’avui i fins al 20 de març podran as-
saborir els 90 espectadors de l’íntima 
sala del Teatre Akadèmia, on Konrad 
Zschiedrich dirigeix la tragicomèdia 
sobre les debilitats humanes prota-
gonitzada pel famós personatge de 
Shakespeare. 
 «Falstaff és vital, materialista, li 
encanten els plaers lúdics, és juga-
ner, enginyós… un capità de l’exèrcit 
que es caga en l’honor militar i que 
és covard, sempre rondant per taver-
nes i envoltat de prostitutes, molt lli-
gat al poble i que mira amb una vi-
sió crítica el món de la cort», defineix 
Orella el seu personatge, un noble en 
decadència que apareix en diverses 
obres de Shakespeare –Ricard II, Enric 
IV, Enric V…– però a qui el bard no va 
dotar de peça pròpia.
 «Reescrivint aquestes obres –en 
paraules de Ràfols–, Zschiedrich ha 
creat un Shakespeare que no exis-

teix, amb una clara referència a Cam-
panadas a medianoche, del gran [Or-
son] Welles». El director s’ha col·locat 
al capdavant de nou actors (alguns 
amb més d’un paper): a més d’Orella, 
els habituals de l’Akadèmia Mingo 
Ràfols, Teresa Vallicrosa, Jordi Robles, 
Mercè Managuerra i Emilià Carilla, i 
cares noves com el jove Jordi Sano-
sa (Hal), Xavier Capdet i Rafel Ramis. 

«ELL ÉS LA VIDA» / «Falstaff és asocial, ro-
ba, menteix, ensarrona les dones, és 
negatiu, malgrat que no mata –és la 
seva gran diferència amb el rei–… i no 
obstant l’estimem. ¿Per què, si és tan 
negatiu? –s’interroga Zschiedrich–. 
Perquè ell és la vida, sense correcció 
estatal, sense moral ni escrúpols, 
com si fos un nen petit». Zschie- 
drich, envoltat dels actors i de l’aju-
dant de direcció, Marc Chornet, evo-
ca a l’escenari de l’Akadèmia la pri-
mera vegada que es va enfrontar al 
personatge. «Es remunta a la meva in-
fància tètrica a l’Alemanya de post-
guerra, quan vaig veure Les alegres co-
mares de Windsor, on sortia ell. Em 
vaig quedar tant amb el personatge 
que vaig començar a llegir Shakespe-
are als 14 anys». 
 El director ha seguit dues líni-
es: una, «el poder, sempre lligat a la 
mort, tan habitual en l’obra de Sha-
kespeare»; dues, «la vida, la de la gent 
que està fora de la societat». Per ai-
xò el muntatge, que va estrenar el 
2006 a Palma, bascula entre el saló 
del tron i la taverna El Cap del Sen-
glar, on Falstaff és el rei. 

TRAÏCIÓ DE L’AMISTAT / Segons Orella, 
l’obra mostra a més el seu distancia-
ment amb Hal. «És una relació d’amis-
tat entre un home gran, amb pànic a 
la vellesa, la mort i la malaltia (és el 
seu punt feble), i un jove que és el fu-
tur rei, a qui li fa d’amic i pare i de qui 
és company de bretolades. Mostra 
com evoluciona la seva relació i com 
per culpa del poder i l’ambició l’amis-
tat es trenca. La traïció de l’amistat». 
 «La traïció d’una amistat», diu  
Zschiedrich, amb base real, ja que es 
pregunta què pensaria Shakespea-
re de John Oldcastle, el personatge 
que li va inspirar Falstaff, un amic 
d’Enric V, que no el va protegir de la 
pressió de l’Església quan va acabar 
«cremat viu i penjat 
amb cadenes d’una 
forca». H

ESTRENA DE LA TRAGICOMÈDIA

33 Francesc Orella (centre), en la pell de Falstaff, sobre l’escenari del Teatre Akadèmia, ahir.
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Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

33Tot i que aquest Shakespeare 
de Konrad Zschiedrich coincidei-
xi amb els 400 anys de la mort del 
dramaturg, lamenta que sembli 
que «calgui recórrer a un aniversa-
ri, un accident del sistema deci-
mal, per recordar un gran autor». 
Destaca també el director de Fals-
taff que l’anglès i Miguel de Cer-
vantes coincidissin en la mateixa 
època, al voltant de 1600, amb les 
seves obres mestres. «El Quixot 
és un idealista que viatja pel seu 
país i veu la seva decadència. I 
Falstaff és un noble materialista 
que veu com la seva societat, l’An-
glaterra del 1600, va cap amunt, 
mentre Espanya va cap avall».
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