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E
l Teatre Akadèmia és jove, 
però aposta pels autors to-
tèmics del segle XX. La pro-
gramació de la cinquena 

temporada està carregada de grans 
noms del segle passat, amb la idea de 

«fugir de la societat del màrqueting i 
de l’oci actual, que ens porta a llocs 
frívols i superficials», assenyala la di-
rectora, Mercè Managuerra. Això no 
els allunya de l’humor, però subrat-
lla que «ha sigut el corrent de la pro-
fessió» la que els ha portat a progra-
mar obres amb un lloc en el cànon.

 «La veu del públic ens demana que 
continuem amb la direcció que por-
tem», assegura Managuerra. El teatre 
va registrar l’any passat un augment 
de públic i d’ingressos d’un 30% i un 
33%, respectivament. Ara la direc-
ció vol mantenir l’ocupació al vol-
tant del 90% amb obres de Tennessee 
Williams, Eugène Ionesco, Bertolt 
Brecht i Jean-Paul Sartre, entre d’al-
tres. Per a això comptarà amb una no-
va grada que ampliarà l’aforament.

FESTIVAL DE ‘MIKRO TEATRE’ / Però no tot 
és segle XX. L’aposta pel futur arriba 
implícita amb la primera cita del 
nou curs. Del 15 al 18 de setembre, el 
Festival Mikro Teatre obrirà una fi-
nestra per a les joves i petites compa-
nyies «que necessiten un impuls», 
com apunta la gerent de l’Akadè-
mia, Cristina Giordana. El festival, 
comenta Managuerra, no pretén fo-
mentar la competitivitat, ja que el 
teatre que dirigeix aspira a «atraure 
persones que busquen complicitat i 
no individualitat».
 Durant les tres primeres nits, 
els espectadors podran disfrutar de 

quatre espectacles de no més de 30 
minuts per jornada, mentre que en 
l’última vetllada s’organitzarà una 
final en què un jurat professional i 
el públic dictaminaran, mitjançant 
vots, el guanyador. ¿El premi? Tor-
nar a reposar la microobra el prò-
xim juliol i presentar un espectacle 
nou la temporada que ve.

VIDRE I CADIRES / Al director Borís Ro-
tenstein li correspondrà obrir el curs 
de grans autors amb El zoo de vidre, de 
Tennesse Williams. A Rotenstein li 
agrada deixar empremta en les seves 
creacions i aquesta no serà una ex-
cepció: «El zoo de vidre ha sigut repre-
sentat moltes vegades, però jo, que 
sóc creador, faig el que vull», afirma. 
El primer èxit de Williams es repre-
sentarà a l’Akadèmia del 28 de se-
tembre al 30 d’octubre.
 Del 9 de novembre al 4 de desem-
bre, Glòria Balañà envairà el teatre 
amb cadires. Les cadires, de Ionesco, 
llança un missatge a la humanitat a 
través del seu protagonista. L’actor 
Carles Martínez confessa que la pri-
mera impressió que va tenir va ser la 
d’estar «davant una gran obra». Sensa-
ció que comparteixen la resta d’intèr-
prets que estrenaran els seus especta-
cles a principis de l’estiu que ve. H
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