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Escenari|s

UnaAkadèmia per
al teatre barceloní
NURIACUADRADO
Nou actors per a noranta especta
dors.Nouactorsque,ambFrancesc
Orella al capdavant, reviuran les
històries queWilliam Shakespeare
va escriure sobre Falstaff, i que
acompanyaran aquest noble caigut
endesgràcia tant a la taverna coma
la cort d’Enric IV. I noranta espec
tadors que estaran asseguts tan a
prop dels actors que no només es
coltaran les seves paraules sinóque
també en podran sentir les respira
cions, podran aturarse en els seus
silencis iassaborir l’aromadelesse
ves penes... I l’aroma de la sang i la

cervesa que s’intueix que també
correranadojo.
Presentarclàssicsdegran format

–aquellsquepelseuelevatcostnor
malment només poden afrontar els
escenaris públics– amb la cura que
només poden regalarlos les sales
alternatives és un luxe que molt
pocs teatres poden permetre’s: un
d’aquests privilegiats és l’Akadè
mia, impulsat per Mercè Mana
guerra i finançat per Elsa Peretti
(veure peça adjunta), amigues des
defamoltsanys,companyesdesdel
2007 en aquesta aventura de con
vertirunaantigacotxerasituadaals

baixos d’un edifici proper a la plaça
FrancescMaciàdeBarcelonaenun
teatre de petit format obert a la in
vestigació ia lapedagogia.
Managuerra –que és incapaç

d’explicarcomvanarribaraembar
carse Peretti i ella en el projecte,
quidelesduesvatenirlaideaiquila
va acompanyar, ni pot determinar
quèvaarribarabans,si l’espaiol’an
heldetenirlo–ésunaactriudellarg
recorregut (en teatre, cinema i tele
visió)isòlidaformacióquearacom
parteix des de l’Institut del Teatre:
ha rebut classes de grans comJohn
StrasbergoAnatoliVassíliev ivaes

tudiardurantanysaNovaYorkgrà
cies a una beca Fulbright. Aquesta
passió i aquest compromís ja de
mostrats en la seva carrera són els
quearahaposaten l’Akadèmiaque,
malgrat que va fer les seves prime
respasses favuit anys,novaser fins
al2010,desprésd’unaimportantre
habilitació, quan es va instal∙lar de
manera estable a la cartellera. Des
d’aleshores, Managuerra n’és la di
rectora artística, però també parti
cipa en algunes de les produccions,
comaraenaquestFalstaff,enelqual
l’acompanyenFrancescOrella (que
deixaMerlí,elprofessordefilosofia

D’esquerra a dreta,
Francesc Orella,
protagonista de
l’obra, Konrad
Zschiedrich, direc
tor del muntatge, i
Mercè Managuerra,
actriu i directora
artística del Teatre
Akadèmia
FOTO JORDI PLAY
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de la delegació catalana de la fundació a
la qual el seu pare, Nando, i ella mateixa
donen nom. Diu Peretti que a Catalunya
“hi hamolt per fer, no només en cultu
ra”, i des de la fundació s’estan plante
jant participar en actuacions encami
nades a “la tutela dels drets dels immi
grants, de la gent gran, de les persones
ambminusvalideses,” encara que “sem
premantenint unamirada atenta sobre
els artistes que han estat part de la meva
vida i de la vida dels catalans”, i esmenta
l’escultorManel Rovira i el pintor i

escultor Robert Llimós, de qui aviat
inauguraran una exposició que es
presentarà a Barcelona i Roma.
Malgrat que assegura que “les crisis

econòmiques enriqueixen la creativitat,
perquè quantmés profundes sónmés
necessitem l’art”, defensa també Peretti
que és “sobretot” en aquests moments
difícils quan “l’art ha de ser sostingut
tant pel sector públic com pel privat”;
i per aconseguir una implicaciómés
important del sector privat assenyala
que seria “de justícia” una llei del mece
natge que plantegi unes desgravacions
fiscals similars a les que hi ha a d’altres
països europeus. No obstant això, si se
li qüestionen les seves raons, el motiu
pel qual practica el mecenatge, la seva
resposta és rotunda: “És el bé pel bé.
No espero res a canvi”. N.C.

ambquèúltimamentha triomfaten
TV3, per Falstaff), Xavier Capdet,
Emilià Carilla, Mingo Ràfols, Rafel
Ramis, Jordi Robles, Jordi Sanosa i
TeresaVallicrosa.
Encara que va sortir de la ploma

de Shakespeare, Falstaff no es cor
responambcapdels seus títols sinó
que es configura a partir de frag
ments d’alguns d’ells –bàsicament
RicardII, lesduespartsdeEnricIV i
Enric V, encara que també Les ale
gres casades de Windsor– que es
reordenen per conformar una his
tòria amb inici, nus i desenllaç. Ho
vaferOrsonWellesaCampanadesa
mitjanit i ara Konrad Zschiedrich
tambéhabussejatenaquestesobres
per resseguir les aventures de Fals
tafficonvertirlesenunaúnicaobra
de teatre que parla del poder i de la

política, de l’amistat i de la traïció.
“M’agradaWelles,però la interpre
tació política que va fer ésmolt tra
dicional”, explica Zschiedrich, di
rectord’origenalemanyquedurant
anysvaestarlligatalTalleretdeSalt
i que treballa amb l’Akadèmia des
que va obrir les portes: ell va ser
també qui estava al capdavant de
Ritter, Dene, Voss (de Bernhard) o
de Quartet (de Heiner Müller). En
resum, el que Zschiedrich ha fet és
condensar enmenys de 140minuts
lesmésdevuithoresqueeld’Strad
forduponAvonvaescriure.
“Curiosament –afegeix Zschie

drich– Shakespeare crea el perso
natge de Falstaff, un noble deca
dent, un materialista que estima la
vida i recorre el seupaís, gairebé en
paral∙lel al moment que Cervantes
inventaelQuixot,unaltrenoblede
cadentquetambérecorriaelseupa
ís, només que d’esperit idealista”; i
afegeixeldirectorque,encertama
nera, “aquesta coincidència serveix
perexplicarlahistòriadedospaïsos
que afrontaven situacions molt
diferents: Espanya s’enfrontava a
l’inicidelasevadecadència,mentre
queAnglaterra feiaelsprimerspas
sosalcamícapa lasevapuixança”.
Amb Falstaff, l’espectador reviu

lahistòriad’Anglaterradesdefinals
del segle XIV, quan qui seria Enric
IV lluitava per robar el poder a Ri
cardII, finsal1413,anyenquèEnric
Vpuja al tronen substituciódel seu
pare i repudia Falstaff, de qui havia
estat company de fatigues i borrat
xeres i qui esperava ser recompen
satperaixò.
Tant Zschiedrich comOrella co

incideixen en el fet que Shakespea
re planteja a Falstaff un joc de mi
ralls. “Falstaff viu a cavall del món
de la cort, a l’ombra del rei, de les
lluitespelpoder i lacorona, ielmón
de la taverna i dels seus companys
derobatoris iborratxeres.Ésunho
me intel∙ligent, de dialèctica àcida,
uncapitàde l’exèrcit quehadecidit
quelessevesprioritatsenlavidasón
altresquelesdelabatalla;ungandul
quesentunagranestimaperlavidai
tambépelsseusamics”,explical’ac
tor, unade les caresmés conegudes
dels escenaris (ha treballat, per
exemple, en dos dels Shakespeare
dirigits per Lluís Pasqual:Hamlet i
La tempesta) que últimament es
prodigamoltdavantdelescàmeres:
a més de Merlí, s’ha deixat veure

també a Carlos, Rey Emperador, a
TVE,oAlatriste iTresdíascon la fa
milia, enelcinema.
“Estem molt contents que Fran

cesc Orella hagi trobat un moment
per treballar ambnosaltres, perquè
desde l’Akadèmiaensplantegemla
necessitat de construir reparti
ments on els joves actors puguin
aprendred’altres de llarga trajectò
ria”, explica Managuerra la tasca
pedagògicaquedesd’aquestapetita
sala també s’han autoimposat i que
va tenir un dels seus moments cul
minants el 2013: un taller impartit
per Dugald BruceLockhart, actor
de la companyia Propeller, va aca
bar donant peu a una producció de
Romeu i Julieta. “Volemcol∙laborar
amb actors que estan disposats a
continuar creixent, a continuar un
procés de recerca i a arriscar”, afe
geix Managuerra, qui destaca que
les petites dimensions de l’Akadè
mia possibiliten treballar amb di
rectorsque “noes fixen tant encre
arunespectacle,comhauriendefer
en una sala gran, sinó en dirigir els
seusintèrprets”. Idiuqueaquestés,
per exemple, el cas de Zschiedrich,
entossudit a aconseguir una inter
pretacióallunyadadelnaturalisme.
“Mainohavia treballatenuntea

tre tanpetit–admetOrella–,maino
havia tingut el públic tan a prop”.
Nou actors per a noranta especta
dors:unluxetantperalsquihabiten
la platea com per als qui trepitgen
l’escenari.El luxede l’Akadèmia. |

Falstaff
TEATREAKADÈMIA

DEL17DEFEBRERAL20DEMARÇ

El Teatre Akadèmia és un somni que
sembla impossible, un luxe, una anoma
lia en una escena condemnada a fer
concessions per assegurar la seva via
bilitat econòmica. L’Akadèmiamai no
podrà ser rendible, no aconseguirà ni
tan sols autofinançarse, i si va néixer,
creix i sobreviu és gràcies a la mecenes
Elsa Peretti (Florència, 1940), filla d’un
magnat del petroli a qui la seva bellesa
va ajudar a triomfar com amodel (ella és
la conilleta que contemplaManhattan
en una de les fotosmés famoses deHel
mut Newton) i el seu bon
gust a assolir el cim com a
dissenyadora de joies: va
firmar una de les crea
cionsmés venudes per
Tiffany, un penjoll amb
forma de cor. “Sempre he
admirat i respectat el món
del teatre”, apunta Peretti,
qui recorda haver coinci
dit i haverse sentit atra
pada per les personalitats
i el carisma de Tennessee
Williams i Truman Capote
(que va escriure per als
escenaris L’arpa d’herba).
“L’Akadèmia és com

una de les meves joies”,
assegura Peretti, que du
rant molts anys ha viscut a
Barcelona: “Estimo aques
ta ciutat i m’afligeix el
record d’aquells temps en
què no es podia parlar
català a causa de la censu
ra franquista”. Peretti, que
presideix l’associació que
gestiona el teatre i que és
amiga personal deMercè
Managuerra, directora
artística de la sala, es va
implicar en el projecte des
dels seus inicis, cap al 2007; potser per
això, admet sentirse orgullosa de la
feina feta, d’haver obert “un petit teatre
que, a poc a poc, es converteix en centre
cultural de referència, en lloc especial
on els artistes es poden expressar lliure
ment, on es poden sentir com uns arte
sans de l’art”.
No és l’Akadèmia l’únic projecte ca

talà d’Elsa Peretti: ha contribuït a la
conservació en elMNAC del fons del
fotògraf OriolMaspons (de qui va ser
amiga i a qui continua admirant); ha
col∙laborat en l’obertura d’una sala d’art,
Lo Spazio; i ha sufragat la rehabilitació
de la part antiga d’un poble de Girona,
SantMartí Vell, al qual va arribar a
finals de la dècada dels seixanta de la mà
de la fotògrafa Colita. Totes aquestes
actuacions s’enquadren dins del treball

Elsa Peretti, mecenes

ElTeatreAkadèmia, amb les seves dimensions reduïdes, ha vingut a enriquir en els últims
anys el panoramadeBarcelona. Ambuna aposta, sobretot, pels autors clàssics que ara
els ha portat a estrenar unpersonal i inèdit ‘Falstaff’ basat en textos de Shakespeare

Elsa Peretti FOTO CAROLA POLAKOV

La iniciativa deMercè
Managuerra encoratja
la participació
de veterans com
Francesc Orella

Les aventures de
Falstaff es transformen
en una obra sobre
el poder i la política,
l’amistat i la traïció


