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Teatre

Sir John Falstaff és un gran 
robaescenes shakespearià, 
competint pel podi amb Jago i 
Puck. La temptació de convertir-
lo en protagonista és enorme, 
com el volum morfològic del 
personatge. En ell hi van caure 
amb gust Giuseppe Verdi i Orson 
Welles. La dramatúrgia de 
Konrad Zschiedrich per elaborar 
el retrat del pantagruèlic vividor 
li deu moltes coses al 
monumental guió de Welles per 
a Campanades a mitjanit.

El segon deute contret per 
l’adaptador-director és amb el 
gran Francesc Orella. Sense la 
seva lliurada creació del 
personatge, la seva cavernosa 
veu d’alt contingut espirituós i la 
seva rotunda testa de barba 
tossuda i anàrquica cabellera, 
no tindria funció. Té el millor 
intèrpret possible per a 
l’huracanat personatge. És 
l’únic que té, encara que sigui 
molt.

Ni tan sols Mingo Ràfols 
(Enric IV, entre d’altres), actor 
que és una garantia de qualitat 

per a qualsevol muntatge, se 
sap sostreure de la general falta 
de to i coherència de la 
producció. Un galimaties de 
comèdia i drama que a la 
primera part encara sorteja el 
desencís amb algunes escenes 
ben construïdes per, després de 
la pausa, veure’s arrossegat a 
una greu deixadesa en què tot 
tendeix a una caricatura tràgica 
del que va poder ser aquesta 
funció i no és.

Aquest Falstaff sembla haver-
se estancat en els incipients 
èxits que s’aconsegueixen en 

els primers dies d’assajos, amb 
el decorat esbossat amb quatre 
taulons i el vestuari reunit amb 
el que s’ha trobat als 
magatzem. 

Si destaca el protagonista 
–-impecable fins i tot si llegís 
anuncis per paraules– és 
perquè porta el talent de casa i 
res ni ningú no és capaç de 
diluir-lo en un marasme 
d’intencions vagues.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Surt a Enric IV i a 
Les alegres comares de Windsor.

 i ha actors que es camu en 
sota el personatge i d’altres que 
imposen la seva manera 
d’interpretar a sigui quin sigui 
aquell. Joan Pera és d’aquets 
últims i en conseqüència 
transmet a Harpagon una 
manera de fer cultivada durant 
molts anys. No és, però, el Joan 
Pera dels monòlegs del Capri ni 
el de La extraña pareja que 
portava el text i la funció allà on 
volia, a la recerca sempre del 
riure còmplice de l’espectador. I 
com més millor. 

Aquest Harpagon està lligat, i 
ben lligat,  pel text i Pera, que 
sense renunciar a la 
gesticulació i les inflexions se 
sotmet al ritme de la paraula de 
Molière. El seu és un avar 

simpàtic i fins i tot tendre sense 
cap mena de negror. 

El resultat és agraït per als 
seguidors de la seva comicitat i 
també ho serà, pensem, per a la 
resta del públic gràcies a una 
conjunt interpretatiu molt 
notable en el qual destaquen 
Alba Florejachs, Ricard Farré i 
Òscar Castellví, en una posada 
en escena lleugera, lluminosa  i 
lúdica. Caldrà veure, això sí, si 
amb el pas de les funcions Joan 
Pera segueix evitant les 
morcillas. A l’estrena només en 
vam detectar una.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Josep Maria 
Mestres dirigeix el clàssic.

Falstaff
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Teatre Akadèmia.  
Fins al 20 de març.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila
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01. 
EL PROFESSOR BERNHARDI
No hi vagin només a veure Lluís 
Homar (excel·lent, com sempre), 
sinó que parin bé l’orella i escoltin 
els arguments que fan servir 
els personatges d’aquesta obra 
d’Arthur Schnitzler. Potser són els 
mateixos que fa servir certa gent 
ara mateix. � TNC. De dc. a dg. 

02. 
LOCUS AMOENUS
Tradició clàssica, Dürrematt i 
Lars von Trier en el sac de la 
companyia Atresbandes. O més 
ben dit, dins aquest vagó de tren 
que ens portarà al millor teatre 
d’avantguarda fet a Barcelona. 
� Sala Hiroshima. De dj. a dg.

03. 
INFÀMIA
Com assagen ‘Hamlet’ dos actors 
pocapenes quan tenen davant una 
gran actriu? Per què hi ha actors 
que abandonen, de cop, la vida 
a l’escena? Tot això es pregunta 
Pere Riera. I els seus actors tenen 
una gran resposta. 
� La Villarroel. De dt. a dg.

04. 
ET PLANTO
Clàudia Cedó ha sabut sobreviure 
a l’èxit ‘indie’ de ‘Tortugues’ i 
plantar-nos als morros una altra 
comèdia romàntica. � Teatre 
Tantarantana. De dc. a dg.

05. 
MAMMA MIA!
Últims dies per gaudir d’aquest 
gran espectacle per a tots els 
públics que assegura bons 
moments. Daniel Anglès és l’home 
de l’any. � Tívoli. De dt. a ds.

Tots les crítiques  
a timeout.cat
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Teatre Goya. 
Fins a l’1 de maig.

D
AV

ID
 R

U
A

N
O

TEATRE 401.indd   36 22/2/16   19:51


