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FrancescOrella s’enfronta al
vital imonumentalFalstaff
L’actor encarna al teatre Akadèmia el vividor de Shakespeare

DAVID RUANO

Francesc Orella i Emilià Carilla en una escena de Falstaff, al teatre Akadèmia

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Francesc Orella dóna vida des
d’avui a un dels grans personat
ges de William Shakespeare. El
que ha estat fins fa poc i amb gran
èxit el professor Merlí deixa ara
per ara la televisió i les aules per
l’escenari per interpretar un per
sonatge monumental, excessiu,
vitalista, borratxo, enginyós, pro
vocador, lladre, gandul i busca
raons: el noble de mal borràs
Fasltaff. Un personatge a l’altura
de qualsevol altre dels més sim
bòlics creats per Shakespeare,
però al qual, malgrat això, el dra
maturg anglès no va concedir una
obrapròpia: apareix en tres de les
seves peces i, amb el temps, ha
donat origen a altres grans crea
cions com el Falstaff de Verdi. O
com les Campanades a mitjanit
d’OrsonWelles, de les quals hi ha
no poques influències en el mun
tatge que l’alemany Konrad
Zschiedrich dirigeix des d’avui i
fins al 20 de març al teatre Aka
dèmia de Barcelona amb Orella
com a protagonista amb vuit ac
tors més com Mingo Ràfols, Te

resa Vallicrosa o Mercè Mana
guerra.
Perquè l’adaptació que ha fet

Zschiedrich també parteix, com
Welles, del Ricard II, de les dues
parts de l’Enric IV i de l’Enric V
de Shakespeare per resseguir la
història d’amistat i traïció entre
el gras, faldiller, bevedor i engi
nyós Falstaff i l’hereu de la co
rona, Hal, el futur Enric V. Hal,

d’intel∙ligència maquiavèl∙lica i
amb males relacions amb el seu
pare, és un dels membres de la
particular cort de lladregots i
prostitutes que presideix Falstaff
a la taverna el Cap del Porc Sen
glar. Peròquan arribi l’hora i pugi
al poder, l’ambigu príncep deixa
rà Fasltaff a l’estacada.
Per Zschiedrich, Fasltaff és tan

atractiu perquè representa la vi
da sense correcció, sense moral,
“com viuen els nens petits, ho vol
tot, ho pren tot”. De fet, al seu
muntatge, explica, hi ha dues lí
nies fonamentals: el poder, sem
pre lligat a la mort, amb guerres i
assassinats, i el seu oposat, la vi
da, la de Falstaff i un grup de gent
fora de la societat.
Per Francesc Orella, que per

primera vegada fa temporada en
un teatre petit com l’Akadèmia
–de tan sols 90 localitats– i que
desdels anysvuitanta volia treba
llar amb Zschiedrich però no ha
vien coincidit, el seu personatge
“és un home vitalista, juganer, li
encanta el plaer, és provocador,
llest, un capità de l’exèrcit d’En
ric IV que ni lluita ni treballa, un
noble decadent, que mira el po
der, la cort, amb visió crítica, i
amb el punt feble de voler ser jo
ve, li fa pànic envellir i la mort”. I
la seva relació amb el príncep
Hal, companydebandidatge i per
al qual és com un pare, és la base
de l’obra: “Veiemcomva evoluci
onant i com per culpa del poder i
l’ambició aquesta relació s’anirà
trencant”, afegeix.!

PerOrella ‘Falstaff’
és una obra sobre
la traïció d’una
amistat a causa del
poder i l’ambició

J. BARRANCO Barcelona

La malaltia mental continua sent
un tabú. Un dels últims. I una bona
manera de trencarlo és portarlo a
les taules.LasalaTallersdelTeatre
Nacional de Catalunya acull avui i
demàTuno surts a la foto, unaobra
escritaperEnricNollaidirigidaper
Antonio Simónapartir de les seves
experiències amb pacients de la
unitat de teràpia familiar de l’hos
pitaldeSantPauquepateixen tras

tornsgreus,psicosioesquizofrènia,
i amb els quals han compartit un
llarg temps, uns pacients que han
donat els seus consells als actors i
han assistit als assajos per oferir la
sevaopinióiqueparticiparanenes
cena a través d’un vídeo. Es tracta
d’una escena en què hi haurà un
grapatd’intèrpretsbenconegutsde
l’escena catalana: Chantal Aimée,
BernatQuintana,TeresaUrroz,Ba
bouChamiXavierRuano.
Junts donen vida a una família

erosionada pels brots esquizofrè
nics del seu fill de vintipocs i que
assisteix a teràpia. I tot, diu Simón,
vist des de la perspectiva que se
gueixen en el tractament a l’hospi
tal deSantPau: queenpartde l’ori
gen de les crisis psicòtiques hi ha
mals patrons comunicacionals al
nucli familiar. L’obra, que forma
part del projecte social del TNC
que dirigeix Xavier Albertí, arriba
acompanyada de conferències i
taules rodones.!

ElTNCporta a escena l’esquizofrènia
a partir d’experiències ambpacients
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