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Al teatre Akadèmia sempre podran dir que un actor de la immensa talla de Francesc Orella ha
tingut en aquesta sala la seva primera actuació en un teatre petit. Així ho ha assegurat aquest matí
a la presentació de Falstaff, una proposta sobre aquest personatge shakespearià que ha fet
Konrad Zschiedrich, combinant Ricard II, Enric IV i Enric V, d'una manera semblant al que va fer
Wells a Campanadas a medianoche. És, per tant, un text nou, desconegut, brillant, que veurem
per primer cop i que compta amb 9 actors a escena que interpreten molts més personatges. Els
actors són Francesc Orella, Rafel Ramis, Teresa Vallicrosa, Mingo Ràfols, Emilià Carilla, Mercè
Managuerra, Xavier Capdet, Jordi Robles i Jordi Sanosa. Els dirigeix el mateix Zschiedrich,
acompanyat a l'ajudantia per Marc Chornet. L'obra s'estrena demà 17 de febrer i s'estarà a
l'Akadèmia fins al 20 de març.

Mercè Managuerra, directora artística de l'Akadèmia, està molt feliç de presentar aquest
espectacle, molt en el tarannà del Teatre perquè respon a un dels seus objectius: "unir
generacions. No fa gaire Marc Chornet va dirigir un espectacle aquí i ara ve com ajudant del
Conrad, d'una generació més gran. El mateix passa amb els artistes. És molt interessant com
beuen els uns dels altres!"

Konrad Zschiedrich explica els albors de la seva adaptació: "A mi el Falstaff m'ha fascinat sempre.
El primer cop que el vaig veure va ser quan era petit, en ple inframón de la postguerra, a
Alemanya, en una pelli molt simpàtica que s'agraïa en aquells temps: Les alegres comadres de
Windsor, a partir de l'obra de Shakespeare. I hi sortia el Falstaff! Després el vaig anar trobant i,
com que m'he dedicat a això, he fet l'adaptació." Cal dir que Falstaff és un personatge recorrent a
les obres de Shakespeare, amb un caràcter molt especial, amoral i vividor. Zschiedrich pensa que
Shakespeare el va crear quan la Peste va envair Europa i els nobles no tenien gent que treballés.
"Com que no tenien ningú per fer treballar, es dedicaven a robar i a enganyar! Per a mi Falstaff és
la vida. És com un nen sense moral, negatiu en tot per a les ments benpensants. Però és el
personatge més famós d Shakespeare. Això és per alguna cosa..."

L'obra s'estrena a Barcelona per primer cop, però l'any 2006 es va estrenar a Mallorca. El mateix
text però un altre equip, del que l'únic supervivent és l'entranyable Rafel Ramis.

LA HISTÒRIA

L'obra parla de moltes coses, però sobretot del poder i de l'amor. "És la vida d'una gent fora de la
societat. Això és sorprenent, perquè en aquests cas es tracta de nobles, que no volen viure amb
els costums rígids dels seus. Fan vida a la taverna del Cap del Senglar i són força decadents.
L'obra tracta del poder, sempre lligat a la mort i a la vegada d'un grup de gent, amb poder, que vol
viure. Shakespeare tenia 32 anys quan va escriure les obres dels Enrics", explica el director.

Per a Francesc Orella, que interpreta el Falstaff, "és un text molt ben explicat. El Falstaff és
juganer, provocador, enginyós, llest... Li agraden els plaers lúdics. És el capità de l'exèrcit de
l'Enric IV, però a ell no li agraden gens els militars. Li agrada viure. Li agrada la Taberna, els
companys que hi troba, les prostitutes... Es mira el poder amb una visió crítica.", explica l'actor. El
Falstaff es fa amic del Príncep hereu, el que fa que sigui el seu company de tabernes. Li fa fins i
tot de pare, però en aquest cas un pare antisistema: "És interessant la relació del futur Rei amb ell:



veiem com s'estimen, com evoluciona, com es trenca... i tot per culpa del poder. Falstaff voldria
ocupar un lloc però el príncep l'acaba repudiant. Shakespeare parla d'amor a les seves obres, un
amor no necessàriament sexual, però si aquell que parla de la necessitat de ser estimat. Aquesta
obra mostra situacions d'abús d'amor", diu.

Orella diu que "És un paper molt agraït de fer tot i que demana molta energia. però aquesta és la
nostra feina! I hi hem d'estar al 100%. Té molts registres, molts racons emocionals. Ha estat una
alegria que el Conrad em cridés per fer-ho. Des dels anys 80 que volia treballar amb ell, tenia
aquesta espineta clavada i he acceptat sense pensar" Assegura que Shakespeare és oxigen,
desafiament i plaer. A més: "M'he retrobat amb vells amics, el Mingo, el Capdet, la Teresa... I
tindré aquesta oportunitat d'estar tan aprop del públic, pensar que et senten l'alè... Això et dóna
una energia immensa."

Mingo Ràfols diu: "A mi m'ha tocat un altre cop fer de Rei! Però faig més personatges i en faig un
que és el seu antagònic. Shakespeare és sempre joc i el Conrad ens dóna l'oportunitat de jugar." I
sobre el rei: "Ha pujat al tro sense ser hereu, illegalment i això el turmenta fins que fa coses
passades de rosca. L'està cagant i està perdent el seu fill, el que serà rei dins la legalitat perquè ell
si que serà hereu!"

Jordi Sanosa és un d'aquells joves que comparteix generació amb actors més grans, com deia
Managuerra. "És un plaer aprendre cada dia, veure com assagen, com escalfen... és un luxe, I
l'obra et fica cada dia a una Marató!", diu.

Zschiedrich acaba la roda de premsa amb unes lloances a Shakespeare: "Estem al 400 aniversari
de la mort de Shakespeare i se'n fan moltes obres. És trist si necessites una cosa decimal per
recordar algú! Però no és el que passa amb Shkespeare, que sempre es va fent, en molts estils i
adaptacions. És una font d'aprendre a fer teatre, és un glop d'aire fresc... És el miracle més gran
del món de la cultura, cada frase t'obre una finestra."

La Sala estrena una nova distribució per a aquests Falsaff amb la que arribarà a les 90 places.
"Les butaques estan en forma de angle, el que dificulta molt el moviment, cal estar atents. Però
aquí hem fet Shakespeare i sem pre ha anat molt bé. El públic ja et marca el que has de fer.
Espero que aquest cop també vagi bé!"


