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Convivència de produccions pròpies, coproduccions i 
propostes externes

Aquesta etapa es caracteritza per l’estret suport a les 
companyies. Es manté la producció pròpia i alhora es 
comencen a coproduir espectacles, que conviuen amb 
la resta d’iniciatives internes i convidades, refermant 
el teatre com un espai on compartir la visió artística 
de la vida. 

Un obrador d’acollida on consolidar projectes artís-
tics que promoguin el debat i la reflexió i combinin els 
clàssics universals amb aproximacions i propostes 
més experimentals.

Consolidació de les residències artístiques 
i tècniques

Es promou que els artistes tinguin prou temps per ex-
perimentar amb l’espai i el material tècnic de la sala, 
aprofundint en la recerca artística alhora que en l’ac-
toral. També es posa a disposició l’estada a l’Atelier, 
local situat al barri del Poblenou, dotat amb equipa-
ment tècnic i on les companyies poden investigar i 
assajar durant un període mínim d’una setmana abans 
d’entrar a sala.

Nexe d’unió entre el teatre de petit format 
internacional i el de la ciutat

Les propostes combinen la presència de grans noms 
d’arreu amb l’acompanyament a artistes joves i com-
panyies emergents, cercant i consolidant talent, a 
més de detectar noves inquietuds i procediments.

Reformulació de la idea d’imatge en el teatre en 
plena època digital

Aplegant el debat social amb l’artístic, la Nando and 
Elsa Peretti Foundation – Delegació a Catalunya 
dona suport a la petició de l’Elsa de transformar l’es-
pai amb l’objectiu d’arribar a ser “un actiu enfocat a 
estudiar i cercar nous horitzons que converteixin el 
Teatre Akadèmia en una novetat que tingui sentit per 
a Barcelona”. 

Eixos del 
Teatre Akadèmia

“Què és el teatre, sinó 
experimentar contínuament?”
Elsa Peretti

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
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Tancament del projecte 
de reforma del teatre
La temporada passada vam engegar un projecte de 
reforma transversal a la infraestructura i el replante-
jament artístic del teatre. La idea engloba una reforma 
integral d’infraestructura, so, vídeo i llum. Inicialment 
es planteja l’ampliació de les grades i, en concordan-
ça, l’objectiu creix fins a bastir la dotació d’una base 
d’equipament audiovisual per tal de poder dur a terme 
produccions amb presència multimèdia. Un canvi en 
provoca d’altres i així fins a incidir en la línia creativa.

“Parlant amb Moreno Bernardi, un amic artista, he 
descobert com de lluny ha arribat la tecnologia en les 
arts escèniques” explica Elsa Peretti. D’aquesta ma-
nera, serà ell qui lideri un estudi que aplega diferents 
professionals de renom de l’àmbit artístic i tècnic.

El projecte arquitectònic s’encarrega a Jean-Pierre 
Carniaux, i l’escultor Pere Casanovas dissenya una 
platea semicircular que abraça l’espai escènic i que 
permet l’ampliació d’aforament a cent localitats. Amb 
la visió d’assolir el relat transmèdia, Martín Elena 
s’encarrega de l’assessoria de vídeo i multimèdia, Roc 
Mateu i Guiu Llusà de la sonora i també s’hi implica el 
Lluís Serra (cap tècnic de la sala) pel que fa a la il·lu-
minació.

Aquesta mirada evolutiva engloba també la resta de 
canals de comunicació com la pàgina web i el replan-
tejament dels suports del pati fent que el disseny i 
els continguts el converteixin en un espai d’acollida; 
i el condicionament de l’Atelier perquè les residènci-
es i els assajos puguin ampliar-se i desenvolupar-se 
d’acord amb els eixos del Teatre Akadèmia (TAK).

Dotació d’equipament tècnic

Ampliació del material tècnic amb la finalitat d’ade-
quar-lo al nou espai escènic i oferir a les companyies 
el material necessari per dur a terme les seves creaci-
ons, incloent-hi nous equips d’il·luminació amb tecno-
logia Led i material de so complementari.

Dotació d’equipaments que permetin desenvolupar 
propostes innovadores en el camp audiovisual i ex-
plorar les noves formes tecnològiques que ofereix la 
narrativa transmèdia a escena.

La dotació audiovisual, que té com a punt central un 
potent media server al control, amb múltiples sortides 
de vídeo, que permeten pintar amb projectors làser 
els elements escenogràfics i pantalles amb imatges 
en moviment mitjançant la tècnica del mapping. D’al-
tra banda, les produccions també podran comptar 
amb la possibilitat de càmeres en directe com a ele-
ments narratius.

“En l’època actual hem entès 
que els límits incrementen 
la creativitat i ens ofereixen 
la possibilitat de tenir una 
comunicació artística moderna 
i directa i, fins i tot, capaç de 
portar a debat o proposar noves 
preguntes sobre l’art en si mateix, 
sobre la seva utilitat, sobre el 
sentit que té, sobre els significats 
que hauria de tenir, sobre què 
significa l’art en la societat 
moderna.”
Elsa Peretti
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Elsa Peretti
01/05/1940 (Florència)
18/03/2021 (Sant Martí Vell)

Dona pionera en l’art i la filantropia. Després d’acom-
plir estudis a Roma, Milà i Suïssa i del seu pas per Nova 
York, va arribar a Barcelona a finals dels anys seixan-
ta. Fortament connectada amb la natura i els materials 
que ofereix, va dissenyar la seva primera joia al local 
d’un orfebre del barri de Gràcia.

Elsa Peretti és reconeguda internacionalment per la 
seva aportació al disseny de joies.  Des del 1974 la seva 
col·lecció es ven en exclusiva a totes les botigues de la 
històrica firma americana Tiffany & Co., arreu del món. 
Amb més de set-centes creacions, se la considera pre-
cursora de la joieria moderna d’autor. Emprenedora 
irreductible, donà suport a causes humanitàries, sani-
tàries, mediambientals, educatives i culturals.

Socialitzada amb la Gauche Divine, va establir forts 
vincles amistosos i professionals amb l’artista multi-
disciplinari Salvador Dalí, fotògrafs referencials com 
Oriol Maspons o Colita, l’escultor Xavier Corberó, es-
criptors com Terenci Moix o Juan Marsé i cineastes 
com Gonzalo Herralde. Va mantenir aquest esperit de 
llibertat creativa en paral·lel a la seva impaciència per 
aportar a la societat.

A finals dels anys setanta va convertir Catalunya 
en el seu refugi. Aquest fet la va portar a rehabilitar 
una casa en ruïnes a Sant Martí Vell (Girona) que s’ha 
convertit en una peça més del seu llegat, així com la 
restauració de tota la localitat. Ferma defensora de 
les dinàmiques d’interdependència entre l’entorn i les 
activitats humanes, reconeix la necessitat de viure, 
treballar, produir i consumir d’una manera sostenible. 

L’any 2000 crea la Nando and Elsa Peretti Foundation 
on ha aportat 56 milions d’euros destinats a més de mil 
projectes que abracen vuitanta països. D’aquests, gai-
rebé 5 milions s’han invertit en més d’una cinquantena 
d’iniciatives a Catalunya. Per via de la Fundació Aura, 
la Fundació Pere Closa i l’Associació Intercultural Dià-
legs de Dona (situada al barri del Raval), s’assisteixen 
tres grans grups en risc d’exclusió com són les perso-
nes amb diversitat funcional, l’ètnia gitana i les dones 
migrants. 

Entre altres contribucions, destaquen el finançament 
de beques i ajuts per als estudiants de la Universitat 
de Girona o la publicació conjunta amb l’Institut d’Es-
tudis Catalans del rigorós estudi de Pere Villalba Ra-
mon Llull. Vida i obres amb motiu del setè centenari de 
la mort de l’escriptor i filòsof. 

D’entre els diferents mecenatges culturals promoguts 
per la Nando and Elsa Peretti Foundation - Delega-
ció Catalunya, la creació del Teatre Akadèmia n’és un 
dels més destacats juntament amb Lo Spazio, centre 
d’investigació artística i pràctiques contemporànies. 
Avui dia, la constitució d’un petit teatre a Barcelona on 
els artistes puguin confrontar el context que els envol-
ta amb la finalitat mateixa de les arts escèniques és 
un anhel fet realitat. 

Entre els premis rebuts al llarg de la seva carrera pro-
fessional, destaquen la càtedra Elsa Peretti del Fas-
hion Institute of Technology de Nova York i, especial-
ment, el Premi Nacional de Cultura (2013) concedit 
per la Generalitat de Catalunya a través del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

“No es tracta de voler ensenyar 
les coses com són, sinó més aviat 
d’evocar-les i provocar-les, perquè 
siguin els mateixos espectadors 
els qui comencin a jugar amb la 
seva pròpia imaginació.”
Elsa Peretti

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettidelegation.org/en/page.php
https://www.nandoandelsaperettidelegation.org/en/page.php
https://teatreakademia.cat/
https://lospazio.es/
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Balanç de la temporada 
2020/21

Tanquem la temporada amb un 85% d’ocupació 

Exhaurim 60 funcions, el 41% del total de representa-
cions

Winnipeg va tenir un 100% d’ocupació. Els espectacles 
La Venus de les pells, L’home de la flor els llavis i…, 
Talking Heads, Soc el vent i Coreofonie assoleixen una 
mitjana del 92% d’ocupació

Incrementem el preu mitjà de les entrades de paga-
ment en un 20% (aquest fet ens ha permès compensar, 
en part, la reducció d’aforament)

Es genera una recaptació de taquilla similar a la de 
la temporada 2019/20 (només un 4% per sota tot i el 
14,32% menys d’aforament posat a la venda)

Gràcies a l’ampliació de les grades vam aconseguir 
mantenir un aforament de 50 localitats per funció. 
Aquest fet va representar, que, tot i la reducció del 
37% en l’aforament posat a la venda respecte a la tem-
porada pre-pandèmia, la disminució de taquilla només 
hagi significat un 11%

Tot i conviure amb reduccions de l’aforament del 50%, amb 
confinaments comarcals, a tenir el teatre tancat durant tres setmanes 
i a gestionar totes les conseqüències que ha generat la pandèmia, els 
resultats són encoratjadors:



Presentació 
de la temporada 
2021/22

2 produccions pròpies
Red
Eduard II

1 projecte propi
Nous horitzons 

3 coproduccions
Soc el vent (reposició)
El Palmeral
Els nostres fills

2 produccions externes
No em diguis reina
Partícules Paral·leles
Talking Heads (reposició) - Espectacle suspès

1 espectacle internacional
Le sourire de Darwin
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Supervivència 
i Renaixement
M’agradaria dedicar aquesta nova temporada 2021/22 
a Elsa Peretti, una artista molt talentosa, amiga in-
substituïble, però sobretot ànima creativa i generosa 
mecenes del Teatre Akadèmia.

L’Elsa ens va deixar sobtadament el passat mes de 
març, després d’impulsar amb entusiasme la renova-
ció de les grades i el sistema tècnic del teatre, aquest 
espai que considerava la seva petita joia. 

La millor manera d’homenatjar-la, per part de tots no-
saltres (parlo en nom de l’equip del TAK), és intentar 
crear una temporada que reflecteixi les seves indica-
cions, els seus gustos i les seves darreres directrius, i 
sobretot tirar endavant el teatre amb un somriure als 
llavis i treballar sempre amb el mateix compromís i la 
mateixa passió amb què ho va fer ella. 

Aprofito per donar les gràcies al nostre president 
Stefano Palumbo, que ens dona suport gràcies al seu 
compromís constant i, per descomptat, un agraïment 
també a la Fundació Nando i Elsa Peretti que ens per-
met tirar endavant aquest projecte artístic i creatiu, ja 
arrelat al teixit cultural de la ciutat de Barcelona. 

De vegades, certs esdeveniments, sense saber-ho, in-
flueixen en les decisions i accions, i aquest cop han 
servit per crear una temporada que voldria definir amb 
els mots ensenya de “supervivència” i “renaixement”.

Amb aquest objectiu, i tenint en compte tant els eixos 
programàtics com la reforma transversal del projecte, 
combinarem les produccions pròpies i les coproducci-
ons amb l’acompanyament a les diferents companyies 
convocades, també amb la idea d’incidir i reforçar el 
teixit social de portes enfora del teatre. 

L’obra creativa d’un artista com Mark Rothko sobreviu 
amb el pas del temps i el fa immortal. El gran pintor 
expressionista que es va suïcidar el 1970, les teles del 
qual s’exhibeixen als museus més importants del món 
i que avui arriben als preus més alts en les subhastes 
d’art modern, és el protagonista de Red de John Logan. 
Segons el gran artista “un nen no ha de fer res més que 

ser i sentir-se lliure” i és precisament d’aquest concep-
te que s’infereixen els punts fonamentals del seu pen-
sament que trobarem a través dels diàlegs dels dos 
personatges de la comèdia.

La Història és la protagonista de les tragèdies isabe-
lines i de la lluita per la conquesta del poder. La difí-
cil elecció entre la llibertat i el deure dinàstic són els 
mecanismes que mouen i fan actuar els personatges 
de l’Eduard II de Christopher Marlowe, la tragèdia que 
començarà la Guerra de les Dues Roses. Una passió 
ruïnosa, un amor prohibit que farà que el protagonista 
perdi el seu regne, la seva dignitat i la seva mateixa 
via. Una anàlisi ferotge de les intrigues i la disbauxa de 
la política i el poder. 

Dos homes sols al mig del mar són els personatges 
de Soc el vent de Jon Fosse. Dos éssers humans, ar-
raconats en una condició extrema, aconsegueixen so-
breviure gràcies a l’amor per la vida. La coexistència 
en tots nosaltres de l’anhel de la mort i de l’instint de 
supervivència. 

Una parella de físics nuclears que van sobreviure a una 
catàstrofe atòmica són els protagonistes d’Els nostres 
fills de Lucy Kirkwood. Una inquietant comèdia posta-
pocalíptica que ens fa pensar en l’elevat preu que po-
dríem pagar en el futur a causa de l’exorbitància del 
present.

Una afecció prohibida castigada amb la mort, l’amor 
d’un poeta per un soldat en una època llunyana que 
els costarà la vida. La intolerància encara existeix avui 
dissortadament. El Palmeral d’Albert Tola és una can-
çó per a set veus narradores que expliquen l’execució 
a la plaça pública que va tenir lloc al segle XI, durant el 
període de guerres civils, al regne d’al-Àndalus. 

Tres dones presoneres d’una existència amb una apa-
rença banal que expliquen amb ironia punyent els epi-
sodis de la seva vida, dels quals no volen o no poden 
trobar una sortida malgrat la seva més que evident 
insatisfacció. Aquestes són les tres protagonistes de 
Talking Heads d’Alan Bennet. 

Guido Torlonia I Director Artístic del Teatre Akadèmia

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
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Una dona insatisfeta, trista i avorrida, la princesa pro-
tagonista de la comèdia No em diguis reina d’Emili 
Corral, amb una certesa: no vol convertir-se en reina. 
Sola i despullada de la seva identitat, autoritat i privile-
gis, el seu destí dependrà de la seva capacitat per so-
breviure en un món on ningú la reconegui ni la respecti.

A tall d’efemèride inesperada i per celebrar l’aniversari 
d’Elsa Peretti, el pròxim 1 de maig rebrem la irrupció 
amistosa d’Isabella Rossellini en la pell de Charles 
Darwin, el pare de la teoria evolutiva, amb el seu nou 
espectacle Le sourire de Darwin. 

Finalment, per tancar la temporada i sota l’ensenya 
del “renaixement”, un programa amb propòsit biennal 
de dramatúrgia contemporània dedicat a joves intèr-
prets: el projecte Nous horitzons. Concebut a partir de 
la proposta de convocatòria de textos i iniciatives es-

cèniques pels Teatres de Proximitat, agrupació de la 
qual som membres col·laboradors des dels seus inicis 
el 2020, es tracta per a mi d’un propòsit necessari i im-
portant i que segueix el clar desig d’Elsa Peretti d’obrir 
el teatre a les generacions venidores. 

Aquesta idea consisteix en la selecció d’un grup de jo-
ves intèrprets que formaran part del cicle de lectures 
que durem a terme a partir de l’elecció de tres dels tex-
tos presentats. A més a més, se’ls proposarà un itinera-
ri d’investigació i recerca a partir de diferents trobades 
i formacions. La voluntat final és que a partir d’aquest 
grup es pugui formar la companyia que protagonitzarà 
el text escollit d’entre els anteriors per formar part de 
la producció pròpia de la temporada 2022/23.

“Per mitjà de l’art donem sentit 
a tot el que és «humà», i és l’únic 
camí que s’ha de seguir per 
construir o reconstruir societats 
obertes i centrades en les 
persones.”
Elsa Peretti



Soc el vent
Del 29 de setembre al 24 d’octubre

De Jon Fosse 
Direcció: Marc Chornet Artells
Repartiment: Manel Barceló 
i Hans Richter

Durada: 1h
Espectacle en català

Una coproducció del Grec 2021 Festival 
de Barcelona,  el Teatre Akadèmia, 
Amici Miei Produccions i Theater 
KairosSonREPOSICIÓ

En paraules del director…

Soc el vent és, possiblement, “l’obra més important 
de finals del segle XX i principis del segle XXI. Enceta 
noves coses a nivell dramatúrgic i noves vies de pensa-
ment en l’art i enceta una convicció del poder de llen-
guatge per anar més enllà de la realitat immediata”. 

“Estem acostumats que el llenguatge avui dia es per-
verteix molt fàcilment, que les paraules ja no són cer-
tes en l’experiència quotidiana del dia a dia. En canvi, 
Fosse ens mostra una via per expandir-nos, per obrir 
mentalment allò que un ésser humà és”, afegeix. 

L’obra de l’autor vol demostrar que “tota experiència és 
eterna”. “El present necessita d’empoderar les ments 
de la manera com Jon Fosse repta aquestes ments”. Un 
“autèntic geni, un autèntic mestre, com un compositor 

que només pugués tocar unes quantes tecles però que 
la combinació d’aquestes fos màgica, fins al punt de 
desgranar l’ànima humana”. 

“En aquest sentit, lamento que sigui un autor poc cone-
gut pel públic català, fet que atribueixo a la dinàmica 
que el món globalitzat només globalitza el pensament 
i les expressions culturals mainstream i en anglès.”

“Jon Fosse s’atreveix a parlar de temes existencials, a 
parlar de l’ésser humà com una experiència, com una 
globalitat. Jo el descriuria com a minimalista, com un 
autor que trasllada al llenguatge els postulats mini-
malistes de la música. I aconsegueix construir, a base 
de petites repeticions, una quantitat de matisos i de 
polisèmies lingüístiques que jo no havia vist mai.”

Marc Chornet Artells
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Fitxa artística

Autor: Jon Fosse
Traducció: Cristina Gómez 
(al castellà) i Marc Chornet Artells 
(al català)
Direcció: Marc Chornet Artells
Repartiment: Hans Richter (Un), 
Manel Barceló (L’altre)
Escenografia i projeccions: 
Alfonso Ferri
Il·luminació: David Bofarull
Vestuari: Adriana Parra
Espai sonor: Marc Chornet Artells
Ajudant de direcció: Marina Alegre
Fotografies: Felipe Mena
Producció executiva: Júlia Simó

Col·loquis i conferències

Col·loqui postfunció amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya (COPC)

6 d’octubre (després de la funció)

Moderat per Jaume Descarrega, 
Vocal de la Junta de Govern i 
Referent de la Comissió de Cultura 
i amb la participació de Manel 
Barceló i Hans Richter, intèrprets 
de la peça, i Marc Chornet Artells, 
director de l’espectacle.

Sinopsi

Dos personatges sols en una barca. Parlen. D’allò que 
veuen. D’allò que són. Potser d’allò que eren. Potser 
d’allò que va passar. Potser d’allò que està passant. 
Potser del que passarà. Una peça d’un dels grans del 
teatre contemporani, amb un repartiment excepcional.

El maig del 2007, el dramaturg noruec Jon Fosse estre-
nava al Festival Internacional de Bergen Soc el vent, 
una peça que aquell mateix any es tornava a posar en 
escena al Teatre Nacional d’Oslo. Crítica i públic es van 
deixar seduir immediatament per un text que parteix 
de situacions minúscules o anecdòtiques per crear 
moments de gran dramatisme, una obra que dibuixa 
amb unes poques paraules una imatge que sembla un 
paisatge minimalista, però que acaba revelant-se com 
el retrat interior de tota la Humanitat. 

Dos homes conversen mentre naveguen en una barca, 
entre la boira que flota sobre l’aigua i, després d’atu-
rar-se en una cala on mengen alguna cosa, segueixen 
navegant fins que un d’ells es deixi caure a l’aigua i 
desaparegui. 

Reiteracions, silencis i una especial musicalitat ca-
racteritzen l’estil de Jon Fosse que, com explica Marc 
Chornet, el director d’aquesta posada en escena, és 
capaç de fer aflorar la realitat profunda dels personat-
ges partint de situacions minúscules i plantejant ba-
talla en tot moment contra la literalitat del que es diu 
en escena. En aquesta peça, les paraules són poques i 
semblen lleugeres, però contenen un pes i una profun-
ditat que pocs textos assoleixen.

Com la resta de la producció de Jon Fosse, un dels au-
tors contemporanis vius més rellevants de l’actualitat, 
aquesta obra s’ha vist poc a Catalunya, encara que el 
Grec 2011 Festival de Barcelona la va programar en 
una versió anglesa dirigida per Patrice Chéreau. 

Aquest cop, arriba a escena dirigida per un dramaturg 
i director que va fundar la companyia Projecte Ingenu i 
que, des del 2019, s’ha fet càrrec de la direcció artísti-
ca de l’Escenari Joan Brossa. Interpreten Soc el vent un 
Hans Richter d’origen alemany que hem vist al teatre, 
el cinema i la televisió i que té una experiència llarga 
en els nostres escenaris i un Manel Barceló (també 
guionista i dramaturg) que és un dels grans de la inter-
pretació al nostre país.

A propòsit de Soc el vent

“Minimalista i intel·ligent. La 
proposta evidencia tots els blancs 
del text, a voltes amb els silencis, 
altres amb l’absència d’acció, com 
si a la melodia hi faltessin algunes 
notes que l’oient hagués de cantar 
internament per acabar la frase 
musical.”

Maria Canelles | El Temps de les Arts 

“L’espai, suggerent, evoca una 
escullera solitària i un volum 
rectangular que es transforma en 
barca. El text es va pintant amb 
els blaus, els grocs i els verds 
projectant ombres, transmetent 
veus apagades, com aportant 
capes a un text cru, auster.” 

Jordi Bordes | Recomana 

“Fosse sacseja qualsevol convenció 
de la literatura dramàtica.” 

Michael Billington | The Guardian



No em diguis reina
Del 29 d’octubre al 7 de novembre

D’Emili Corral 
Direcció: Emili Corral i Glòria José 
Repartiment: Judit Saula (actriu 
substituta Karla Ramos), Glòria 
José, Pep Muñoz, Míriam Aguilera i 
Marc Vidal

Durada: 1h 25min
Espectacle en català

Una producció de Diversitat Teatral, 
amb el suport de l’Estruch, la Fàbrica de 
Creació de les Arts en viu i l’Ajuntament 
de Sabadell

En paraules de l’autor…

No em diguis reina és el quart espectacle de Diversitat 
Teatral, on seguim apostant per la inclusió d’artistes 
amb diversitat funcional. Una peça on el treball d’artis-
tes diversos no és una concessió, sinó una característi-
ca més i un valor afegit en la posada en escena. 

Amb aquest espectacle hem volgut posar en relleu la 
contradicció que ens suposa escollir entre els privilegis 
personals i les necessitats col·lectives. Presentem un 
reialme imaginari, amb un sistema de govern dominat 
per una burocràcia inflexible que, en lloc de facilitar 
l’accés als recursos als seus súbdits, esdevé un filtre 
que els allunya del poder establert i només permet pas-
sar als privilegiats i espavilats que coneixen el complex 
funcionament de la maquinària de l’Estat. 

En aquest context es troba la protagonista, una prin-
cesa que rebutja el seu estatus, però davant la possibi-
litat de perdre els seus privilegis haurà de respondre la 
mateixa pregunta que llancem al públic: estem dispo-
sats a perdre els nostres privilegis per millorar el con-
junt de la societat? 

Emili Corral
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Fitxa artística

Autoria i dramatúrgia: Emili Corral
Direcció: Emili Corral i Glòria José
Repartiment: Judit Saula (actriu substituta Karla 
Ramos), Glòria José, Pep Muñoz, Míriam Aguilera i 
Marc Vidal
Vestuari: Glòria José
Sastreria: Max Montlleó i Ignasi Vila
Il·luminació: Llorenç Parra
Espai escènic: Miquel Ruiz i Glòria José
Fotografia: Joan Gastó
Vídeo: Esteban Crucci
Proposta cartell: Albert Rodríguez
Comunicació: Valeria Fernández

Agraïments:
Carles Bigorra, Serjo, Montse Prat, Mont Plans, 
Laura Mestres-Ca la Vidala, Víctor Álvaro (Almeria 
Tea-tre), Jordi Cortés, Pep Pla, Jessica Rimblas, Lluís 
García, Isabel Toro, Manuel Corral, Marc Chornet, Ivan 
Morales, José Escudero, Frank Toro, Carme Domènech, 
Ivan Beltran, Alquimistes Teatre, Roser Luís Roca, 
Nuri Luís Roca, Julen Aríztegui, Max Montlleó, Ignasi 
Vila, Gisela Krenn (Col·legi del Teatre de Barcelona), 
Meritxell Santamaria, Gerard Domènech, Aleix 
Vallberdú, Francisco Cabezas i Item Formación S.L.

Sinopsi

No em diguis reina és una road movie teatral que nar-
ra el viatge agitat d’una princesa que no vol ser reina, 
pels indrets més foscos i marginals del seu reialme: 
un país distòpic habitat per personatges estrafolaris, 
egoistes i miserables. Una comèdia negra que ens pre-
senta un sistema esgotat i decadent i ens pregunta si, 
per canviar-ho, estem disposats a renunciar als nos-
tres privilegis.

Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/


Partícules Paral·leles
Del 12 al 28 de novembre

Escrita i dirigida Ivan Andrade
Repartiment: Àlex Sanz, Rina Ota, 
Roger Guitart, Laura Gaja, Andy 
Fukutome i Ivan Andrade

Durada: 1h 30min
Espectacle en català i japonès 
(amb sobretítols en català)

Una producció de The Amateurs 
Company

En paraules del creador…

Partícules paral·leles és una obra formada per tres his-
tòries entrellaçades, cosides amb un mateix fil temàtic: 
l’exploració de les relacions humanes en el segle XXI, a 
partir de noves formes socials, nous models familiars i 
el ritme frenètic i sense pausa al que estem exposats 
en aquest primer món.

El títol fa referència a un fenomen descobert per Al-
bert Einstein, anomenat quantum entanglement, el 
qual afirma que existeixen partícules que, tot i estar 
situades a punts molt distants de l’Univers, poden de-
senvolupar un comportament paral·lel (és a dir, un estí-
mul aplicat a una d’elles té un efecte en l’altra). Aquest 
descobriment, observat, però encara inexplicat, és un 
dels misteris més singulars als que s’enfronta la cièn-
cia actual.

Ivan Andrade

L’equip artístic de l’espectacle ha dit:

“L’obra posa en escena diferents dispositius tecnolò-
gics que ja són o aviat seran part de les nostres vides.”

“Tres fils narratius paral·lels i entrellaçats que poden 
representar-se de manera conjunta o en petites obres 
independents.”

“Una obra sobre com la tecnologia està canviant les 
nostres vides.”
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Sinopsi Tsunami (o balada d’amor 
a l’ombra d’un Sol naixent):

Tsunami (o balada d’amor a l’ombra d’un Sol naixent) 
és la primera de les tres històries i transcorre al Japó.

El Sr. Nishida és un empresari d’èxit. També és soci 
d’una empresa que subministra professionals que 
adopten el rol d’un membre de la família del client. 
És així com el Sr. Nishida lloga els serveis de la Srta. 
Tanazaki, amb la intenció que l’acompanyi a sopars i 
esvaniments socials que tenen lloc al llarg de la set-
mana...

Intèrprets: Andy Fukutome i Rina Ota

Sinopsi Company ideal:

Company ideal explora, a través d’una comèdia ten-
dra, les possibles relacions entre humans i androides.

En Peter és un jove a qui la feina deixa poc temps per 
sortir amb amics o tenir parella. Això té repercussions 
rellevants en la seva salut mental. És la mateixa em-
presa la que li obre les portes a un nou programa de 
companyia virtual. En cinc dies, en Peter rebrà a casa 
un androide, encarregat d’ajudar-lo amb les feines de 
la llar, escoltar-lo i aconsellar-lo, tenir cura de la seva 
salut... i alguna cosa més.

Intèrprets: Ivan Andrade i Àlex Sanz

Fitxa artística

Text i direcció: Ivan Andrade
Repartiment: Ivan Andrade, Andy 
Fukutome, Laura Gaja, Roger 
Guitart, Rina Ota i Àlex Sanz
Disseny de software: Alexandre 
Dupuis
Il·luminació: Ignasi Camprodon
Espai escènic i sonor: Ivan Andrade
Imatge i vídeo: Clara Bes
Cap tècnic: Guillem Carbonell

Premis i guardons

Festival Pedra Viva 2021: Menció 
Especial del Jurat per les 
interpretacions d’Andy Fukutome i 
Rina Ota

25a Mostra de Teatre de Barcelona: 
Premi al Millor Espectacle

A propòsit de Partícules 
Paral·leles

“Cada trama té els seus matisos 
i uns finals més o menys oberts 
(que no desvetllarem!) però que 
evoquen a una certa confiança 
amb el sentit comú de la 
humanitat, amb l’esperança per 
trobar una sortida possible a 
l’hecatombe actual.”

Jordi Bordes | Recomana

Sinopsi Strawberry Frappuccino:

Strawberry Frappuccino parla de com es relacionen 
els adolescents a través de les xarxes.

La Sara i el Nil es segueixen a Instagram, malgrat que 
no es coneixen en persona. Aquest anonimat els per-
met dir i compartir coses que tal vegada no s’atrevirien 
a dir en la vida real. En Nil comparteix una història amb 
la Sara que no ha explicat mai a ningú i que sembla 
dirigir-se cap a un desenllaç tràgic. És llavors quan 
ella fa tot el possible per transcendir el marc establert 
i trobar-se, cara a cara, amb ell.

Intèrprets: Laura Gaja i Roger Guitart

Mira els vídeos de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/

https://teatreakademia.cat/espectacle/particules-paralleles/


Talking Heads
Del 12 al 28 de novembre

D’Alan Bennett
Direcció i repartiment: Lurdes 
Barba, Imma Colomer i Lina 
Lambert

Durada: 1h 40min
Espectacle en català

Companyia Petit Comité, producció 
Escenapart

REPOSICIÓ

En paraules de les directores…

Alan Bennett va escriure aquests monòlegs per a la 
BBC entre el 1988 i el 1998. Evocadors de la seva infàn-
cia viscuda en alguna província d’Anglaterra entre els 
anys 40 i 50, Bennett explica que va aprendre ben aviat 
una valuosa lliçó: la vida és allò que ocorre en algun al-
tre lloc.

Hi ha alguna cosa en aquests monòlegs que em resulta 
pertorbadora. Se m’escapa per quina raó allò que per-
torba resulta, sovint, fascinant. Però és així.

Em fa l’efecte que la lucidesa de Bennett s’introdueix 
dins l’ànima humana de la mateixa manera que una 
laparoscòpia ho fa dins el cos humà. Bennett mira als 
seus personatges d’igual a igual. No des de la pena sinó 
des de la compassió. No des del judici sinó des de l’em-
patia. I, el cert, és que a mi em cauen bé.

Les protagonistes d’aquests tres monòlegs no expli-
quen mai la història completa. Només relaten el seu 
punt de vista, possiblement injust cap als altres perso-
natges dels que parlen. I ho fan des de la seva saviesa, 
des de la seva bogeria, des del seu dolor. I, sobretot, 
des de la seva infelicitat. Perquè les protagonistes de 
Bennett estan atrapades, molt atrapades. Podríem dir 
que són una mica simples, una mica comunes, una mica 
passades de moda i també essencialment britàniques. 
O, més aviat, angleses. Sí. Això és cert. Però tots sabem 
que no importa d’on siguem o quina ideologia tinguem o 
quina educació hàgim rebut. L’ànima de l’ésser humà és 
essencialment una.

Ja fa uns anys li vaig parlar al Moisès Maicas dels mo-
nòlegs de Bennett i vam intentar engegar el projecte. 
Amb la malaurada mort de Maicas, el projecte es va 
aturar. Més endavant, la Montse Prat i jo vam decidir 
emprendre’l de nou i vam aconseguir la complicitat de 
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S
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Sinopsi

Talking Heads és una sèrie de monòlegs que Alan Ben-
nett va escriure originàriament per a la BBC (els sis 
primers episodis van retransmetre’s el 1988, i els sis 
següents, al cap de deu anys, el 1998). Aquests monò-
legs —interpretats per actors i actrius de primera fila 
com Penelope Wilton, Eileen Atkins o Maggie Smith, 
entre altres— van fer-se molt populars i van traslla-
dar-se a la ràdio i al teatre (l’estrena a Anglaterra va te-
nir lloc el gener de 1992 al Comedy Theatre, a Londres). 

Tot i que les peces aborden qüestions diverses, hi ha 
alguns temes recurrents, com la mort, la malaltia, la 

soledat i el sentiment de culpa. Fusionant la comèdia i 
la tragèdia amb una habilitat diabòlica, Alan Bennett 
construeix un mosaic d’històries domèstiques sobre la 
fragilitat humana en un entorn que recorda el Leeds 
natal de l’autor. Bennett retrata amb un humor molt 
britànic una sèrie de personatges insignificants—so-
bretot dones —que s’expressen amb una llengua col-
loquial farcida de divertidíssims girs populars. Però, 
entre el to de les paraules i el que es diu realment a tra-
vés d’elles, hi ha una escletxa per on s’esmuny l’emoció 
i es revela furtivament la tragèdia d’unes existències 
sense futur, que, per no lliurar-se al vertigen del buit i 
crear la il·lusió de la vida, parlen sense parar.

dues actrius i directores, la Lurdes Barba i l’Imma Colo-
mer. La idea era fer tres monòlegs i que cadascuna diri-
gís a una altra. Així, la Lurdes dirigiria a l’Imma, l’Imma 
em dirigiria a mi, i jo dirigiria a la Lurdes.

La idea va agradar molt al TNC i, juntament amb la tra-
ductora Anna Soler Horta, l’artista Julio Vaquero, que 
ha realitzat l’escenografia, i la resta de l’equip que ens 
acompanya, ens disposem a donar veu a aquests caps 
parlants.

Lina Lambert

Fitxa artística

Autor: Alan Bennett
Traducció: Anna Soler Horta
Direcció: Lurdes Barba, Imma 
Colomer i Lina Lambert 
Repartiment: Lurdes Barba 
(Rosemary), Imma Colomer (Cèlia) 
i Lina Lambert (Susan)
Ajudant de direcció: Marta 
Margarit
Il·luminació: Dani Gener
Espai escènic: Julio Vaquero
Vestuari: Companyia
Fotografies promoció: Gerard 
Lázaro
Fotografies d’escena: Pere Elias
Producció artística: Montserrat 
Prat
Producció executiva: Judit Ferrer
Distribució: Escenapart 

Monòlegs:

The hand of god
A bed among the lentils
Nights in the gardens of Spain

A propòsit de Talking Heads

“Tres actrius que claven els seus 
personatges, diàlegs d’Alan 
Bennett que converteixen les 
misèries humanes en obligats 
riures i una escenografia que 
congela el foc dels temps. 
Fabuloses.”

Justo Barranco | La Vanguardia

“La felicitat és entrar a un teatre 
un diumenge a la tarda i trobar-se 
amb tres monòlegs magistrals 
encarnats per tres grans actrius 
amb majúscules (...) Si van a 
l’Akadèmnia ho entendran i 
aplaudiran. Molt.”

Sergi Doria | ABC

“Una petita joia de la cartellera 
teatral. Esplèndidament 
interpretada i traduïda, s’ho han 
passat molt bé i això es nota; 
l’espectador també gaudeix: 
perquè somriu, riu a vegades 
obertament, i també a voltes se li 
congela el somriure...”

Pep Vila | Recomana



Red
Del 15 de desembre al 16 de gener

De John Logan
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler 
i Ferran Vilajosana

Durada: A determinar
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia

En paraules del director…

El primer cop que em va trucar Elsa Peretti per tre-
ballar a Barcelona, aquí al Teatre Akadèmia, va ser el 
2014, ara fa set anys. Llavors vaig dirigir Al galop, un 
monòleg inspirat en la vida de Diana Vreeland, la gran 
sacerdotessa de la moda i gran amiga de l’Elsa. 

D’igual manera, l’Elsa estava molt interessada en què 
l’obra Red de John Logan es representés al seu teatre. 
En primer lloc, perquè el protagonista de l’obra, Mark 
Rothko, era un artista com l’Elsa i tots dos van coincidir 
vivint a Nova York, a més de freqüentar el mateix ambi-
ent artístic. 

Rothko, d’immens talent, és considerat un dels mestres 
de la nova avantguarda pictòrica nord-americana. Un 
gran pintor expressionista que es va suïcidar el 1970, 

les teles del qual s’exposen als museus més importants 
del món i que avui arriben als preus més alts de les sub-
hastes d’art modern.

A Red, Logan ens mostra al personatge mentre treballa. 
D’aquesta manera podem observar i viure el moment 
creatiu i això és un gran privilegi. Sovint un artista està 
sol en l’acte creatiu, atès que l’originalitat artística re-
quereix molta reflexió, escrutini, silenci i aïllament. Un 
pintor fa un quadre i després l’examina detingudament 
a la recerca de defectes i punts febles, esmicolant-lo 
mentalment, pensant si està acabat, com millorar la se-
güent obra.

A la peça, Rothko està acompanyat per un jove assis-
tent, aspirant a ser pintor ell mateix. D’aquesta manera, 
Logan il·lustra la relació entre un mestre i el seu dei-
xeble. En les seves paraules, “Red no tracta realment 
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Sinopsi

A Red, John Logan proposa un tens i visceral duel in-
terpretatiu. L’obra situa l’artista Mark Rothko al cim 
de la seva carrera i el dibuixa a partir del punt vista 
de Ken, el seu jove ajudant. La peça es desenvolupa 
entre 1958 i 1959, quan el reconegut arquitecte Philip 
Johnson encarrega al talentós pintor uns murals pel 
restaurant Four Seasons de l’icònic Seagram Building 
de Nova York.

Mentre Rothko i Ken pinten es desafien mútuament en 
un molsut combat que qüestiona la raó de ser de l’art. 
Dues visions i una trobada. Dues generacions i un con-
flicte. Red fa una mirada convincent sobre la relació 
canviant entre un artista i les seves creacions, apro-
fundint en el respecte i el significat i alhora evidenci-
ant aquest fràgil equilibri entre les aspiracions, l’auto-
exigència artística i la seva materialització de portes 
enfora al context creatiu.

sobre l’art. En absolut. Jo volia escriure una obra de tea-
tre sobre els mestres i estudiants, mentors i deixebles, 
pares i fills. Rothko era conscient de la responsabilitat 
cap als joves artistes. Pensava que eren importants per 
a l’esperit humà, per crear art, per experimentar l’art.”

Guido Torlonia

A propòsit de Red

“El màxim plaer de la peça, però, 
és la seva capacitat per equilibrar 
la teoria i la pràctica”

Michael Billington | The Guardian 

“Red es desenvolupa com un 
estudi sobre la sensibilitat de 
l’artista, un retrat d’una ment 
frenètica i brillant que ens demana 
sentir la forma i la textura dels 
pensaments.”

Ben Brantley | The New York Times 

“Red ens convida a reflexionar 
sobre la inestabilitat de les 
relacions amb el mateix mirada 
oberta i compromesa que esperen 
i mereixen les fascinants obres 
mestres de Rothko.”

Charles McNulty | Los Angeles Times

Fitxa artística

Autor: John Logan
Traducció: Jaume Coll Mariné
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler i Ferran Vilajosana
Espai escènic: Sebastià Brosa i Paula Bosch
Multimèdia: Joan Rodón
Il·luminació: Lluís Serra
Vestuari: Míriam Compte
Espai sonor: Ricardo González Yanel
Ajudant de direcció: Ana Pérez García
Ajudant de Producció i regidoria: Maria Serra
Fotografies: Felipe Mena 
Fotografia promocional dossier (Lluís Soler): David 
Ruano



El Palmeral
Del 2 al 27 de febrer

D’Albert Tola 
Direcció: Rodrigo García Olza
Repartiment: David Anguera, 
Anna Casas, Juanma Diez, Elena 
Fortuny, Rodrigo García Olza, Alicia 
González Laá i Andrés Herrera

Durada: A determinar
Espectacle en castellà

Una coproducció de la Cia. Nigredo, 
el Nuevo Teatro Fronterizo i el Teatre 
Akadèmia

En paraules dels seus creadors…

El Palmeral és un retrat d’una mena de família a par-
tir de set personatges esquinçats entre el dolor i la 
redempció. Estructurada en set monòlegs travessats 
de contradiccions i revelacions íntimes, aquest càntic a 
tota forma d’amor és un poliedre al servei d’explicar les 
causes i conseqüències d’una decapitació d’una parella 
d’homosexuals al-Àndalus del s. XI, període en què van 
començar les guerres civils dins de la península Ibèrica. 
Nascuda en el context del projecte d’escriptura “Cica-
trizar” del Nuevo Teatro Fronterizo y José Sanchis Si-
nisterra, l’obra planteja un capbussament en la mística 
islàmica alhora que s’interroga sobre els processos de 
cicatrització històrica. Busca ser una escolta atenta al 

sufisme d’un al-Àndalus imaginat, una aposta per la to-
lerància i la convivència de la veritat múltiple més en-
llà de qualsevol forma, més o menys emmascarada, de 
dogma.

Albert Tola i Rodrigo García Olza 
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Cursos i seminaris

Taller d’escriptura

14, 15, 21 i 22 de febrer  
Horari: 17 h a 20 h
Espais: Atelier del Poblenou i 
Teatre Akadèmia 

Impartit per l’Albert Tola i Rodrigo 
García Olza

Sinopsi

A al-Àndalus del segle XI, un funcionari d’una petita 
cort, l’historiador i poeta Abu Hassan, s’enamora d’un 
soldat, anomenat Tahir i, a conseqüència d’aques-
ta passió, tots dos són degollats públicament en un 
palmerar. La peça discorre en els pocs minuts entre 
aquestes dues execucions. Un calidoscopi suggestiu 
de set veus que expliquen aquesta història per tal de 
reconciliar-se amb el dolor que ha provocat, i el fet de 
comprendre i de posar-hi llum.

El text, de gran bellesa i poesia, és un cant a la lliber-
tat i a la diversitat. Se situa en un moment històric que 
bascula entre l’obertura cultural i el totalitarisme.

Albert Tola ja va demostrar el seu talent amb Sarab. 
La seva escriptura contemporània està carregada 
d’humanitat i poesia. El text s’escriu en el marc del 
projecte Cicatrizar del Nuevo Teatro Fronterizo (NTF) 
de Madrid, centre d’investigació i creació de drama-
túrgies contemporànies que dona suport també a la 
producció de l’espectacle. Cicatrizar és també un pro-
jecte en col·laboració amb Colòmbia. De fet, El Palme-
ral serà creat a Bogotà, en una producció del Teatro 
Mayor – Julio Mario Santo Domingo.

Més informació sobre el taller d’escriptura
https://teatreakademia.cat/activitats/taller-descriptura/

Fitxa artística

Autor: Albert Tola
Direcció: Rodrigo García Olza
Repartiment: David Anguera, Anna Casas, 
Juanma Diez, Elena Fortuny, Rodrigo García Olza, 
Alicia González Laá i Andrés Herrera
Espai, il·luminació i vestuari: Rodrigo García Olza
Ajudant de direcció: Carla Ufano
Fotografia: Ivan Chamorro
Producció executiva: Carla Ufano i Jordi Robles 

https://teatreakademia.cat/activitats/taller-descriptura/


Els nostres fills
Del 16 de març al 10 d’abril

De Lucy Kirkwood
Direcció: Marta Gil Polo
Repartiment: Isabelle Bres, 
Albert Pérez i Maria Pau Pigem

Durada: A determinar
Espectacle en català

Una coproducció de Puça Espectacles i 
el Teatre Akadèmia

En paraules de les creadores…

El títol de l’obra Els nostres fills fa referència als fills, 
als néts i a totes les generacions, però també fa refe-
rència als tres protagonistes. El plantejament de l’obra 
parteix de la premissa que els nostres personatges 
també són nens, per la fragilitat i la impotència del món 
on es troben, i on no poden accedir, ni afectar.

Quan comença la vida adulta en el món? Com podem 
entrar i prendre mesures en ell? És una reflexió sobre el 
poder i la presa de decisions a la vida, decisions que li 
donen sentit a la vida, per a nosaltres i pels nostres fills.

Per tant, podem dir que l’obra imagina el futur, potser 
desafia un futur on hi estem abocats tots i totes. Però 
des de l’ARA, des del present. És una qüestió de res-
ponsabilitat de generacions grans amb les generacions 
joves.

Com sostenir en la nostra consciència, en els nostres 
cors i en les nostres accions el futur d’aquest planeta?

Els nostres fills planteja les grans preguntes del nostre 
temps: l’Ecologia, la Sostenibilitat i el Canvi climàtic. 
Són realitats que ens interpel·len cada dia més i amb 
més urgència. I ja no només als nostres fills sinó a totes 
les generacions, obrint el pensament de la individuali-
tat cap a la col·lectivitat.

Creiem que, juntament amb les funcions, tenim l’opor-
tunitat de crear debat sobre la indústria energètica, el 
canvi climàtic i l’ecologia; tant sobre la situació actual 
com sobre models futurs.

El text juga amb dues vessants essencials: la crisi exis-
tencial dels personatges i l’encobriment d’aquesta crisi 
sota una aparent normalitat.
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Sinopsi

L’obra és un vespre entre amics. Un vespre on una pa-
rella de físics nuclears jubilats, reben la visita d’una 
vella amiga que havia treballat amb ells a la Central 
Nuclear. Aquesta visita ve acompanyada d’una gran 
proposta que comporta grans conseqüències per a 
les seves vides: tornar a la Central i reparar els danys 
d’aquesta. Després de la recent catàstrofe nuclear que 
va canviar les seves vides, han de tornar a plantejar-se 
un nou canvi, el definitiu. Faran que les seves vides sig-
nifiquin alguna cosa?

Els nostres fills de Lucy Kirkwood, és una obra ins-
pirada en la catàstrofe nuclear de Fukushima. Es va 
estrenar a la Royal Court Theater de Londres el 2017, i 
s’ha muntat a Broadway (Nova York), Chicago, Toronto, 
Sidney, Bèlgica i Madrid.

Lucy Kirkwood és una autora anglesa molt premiada 
(Oliver Award best Plau, Almeida Theater London, en-
tre d’altres) actualment membre de la Royal Society of 
Literature.

A propòsit d’Els nostres fills

“El drama de Kirkwood, que 
abraça aspectes humorístics i 
nacionals, afila la base d’una 
tragèdia grega amb opcions 
personals estretament lligades a 
les realitats sociopolítiques.”

Clare Brennan  | The Guardian

“The Children resulta un gran èxit 
com a eco-thriller”

Jesse Green  | The New York Times

“The Children és una peça sobre la 
responsabilitat i la culpabilitat”

Sara Holdren  | Vulture

La reorganització davant la post-catàstrofe, la bombo-
lla protectora, l’acceptació ràpida dels nous costums, 
la negació de certes preguntes que ressonen en una 
pregunta cabdal: com dotar de sentit l’existència en 
aquest nou context? I aquí apareix una nova pregunta 
que afecta la consciència després de la vida laboral: 
“què fem ara del temps que ens queda per viure?”.

Marta Gil Polo

Fitxa artística

Autoria: Lucy Kirkwood
Traducció: Isabelle Bres i Marta Gil Polo
Direcció: Marta Gil Polo
Intèrprets: Isabelle Bres, Albert Pérez i Maria Pau 
Pigem
Espai escènic: Anna Tantull
Vestuari: Mª del Mar Grañena
Audiovisual: Albert Serradó
Espai sonor: Nacho López
Il·luminació: Lluís Serra
Fotografies: Cristina Raso
Direcció de producció: Ôscar G. Recuenco

 



Le sourire de Darwin 
1 i 2 de maig

D’Isabella Rossellini 
Repartiment: Isabella Rossellini

Durada: 1h
Espectacle en francès (amb 
sobretítols en català)

Una producció d’Isabella Rossellini, 
amb el suport de l’Institut Italià de 
Cultura de Barcelona

En paraules de la creadora…

Al Teatre Akadèmia volem celebrar l’Elsa Peretti. Una 
dona extraordinària, increïblement generosa i incre-
ïblement talentosa que va permetre amb la seva afa-
bilitat que els artistes, inclosa jo, ens expresséssim a 
nosaltres mateixos. Soc actriu, però també tinc un títol 
en etologia, així que també soc científica i quan escric 
pel teatre parlo sobre interpretació però també sobre 
animals.

Aquest any per celebrar l’Elsa (i coincidint amb la data 
del seu aniversari) torno al Teatre Akadèmia amb un es-
pectacle que gira entorn dels animals, perquè l’Elsa els 
estimava tant com jo. Aquest espectacle el vaig plante-
jar com a conferència pel Museu d’Orsay a París i l’he 
desenvolupat fins a esdevenir una obra de teatre. 

El primer lloc on es veurà amb aquest format serà a Bar-
celona per celebrar l’extraordinària Elsa Peretti, a qui 
trobo tant a faltar. Per això, vull estar amb els nostres 
amics i recordar-la.

Isabella Rossellini



Temporada 2021/22 / Dossier de premsa / 24

Fitxa artística

Creat i interpretat per: 
Isabella Rossellini
Fotografia promocional dossier: 
David Ruano

Sinopsi

A l’escenari, l’artista ressegueix les traces de la for-
midable intuïció que Charles Darwin va deixar palesa 
al seu llibre “The Expression of Emotions in Man and 
Animals”. Allà argumenta que les expressions huma-
nes i animals, com les característiques físiques, també 
estan modelades per la teoria de l’evolució. 

Igual que Darwin, Isabella Rossellini és una apassio-
nada del comportament dels animals i, sobretot, de les 
seves peculiaritats sexuals. Durant la seva estada al 
Teatre Akadèmia, l’actriu italoamericana dissenyarà 
dues conferències “peculiars, divertides i educatives”. 

Un còctel explosiu i irresistible que com-bina vídeos, 
animacions, titelles i representacions. 



Eduard II
Del 18 de maig al 5 de juny

De Christopher Marlowe
Direcció: Moreno Bernardi
Repartiment: David Menéndez, 
Albert Díaz, Mònica Hernández, 
Òscar Castellví, Albert Muntané, 
Joan Llobera i Roger Sahuquillo

Durada: A determinar
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia

En paraules del director…

Partint dels elements aigua, terra, foc, sang i llums, i 
amb moments d’estructures coreogràfiques que tapen 
lleugerament la crueltat dels fets, tracto de donar una 
altra lectura contemporània del clàssic isabelí. M’en-
fronto a una reducció del text buscant neteja i precisió 
en l’expressió del càlcul astut de l’ambigüitat dels per-
sonatges i prestant una minuciosa atenció als diàlegs. 
Des d’una versió anacrònica, on conversar entre moder-
nitat i tradició lingüística, m’enfronto a la tasca de jugar 
amb l’ambigüitat del text traslladant-la a l’espectador 
actual a través de l’actuació, el llenguatge multimèdia, 
el sonor i el disseny dels personatges, i alhora con-
servant l’artifici teatral. Investigo la tremenda lluita de 
poder entre el sobirà i la noblesa, entre la llibertat i el 
deure: una reflexió sobre l’ambició humana. Els espais 

gairebé buits del teatre es transformen en l’interior 
d’una ment humana, i on el protagonisme l’adquireixen 
la llum, la matèria i la interpretació: convertir els llocs 
en un espai que actua com una poderosa caixa de res-
sonància, com si, pel que a l’imaginari es refereix, del 
buit d’un castell es tractés. Dramatúrgicament aniré 
més enllà de l’espai i del temps construint un llenguat-
ge amb ressò històric però actual, remot però proper, 
amb una atmosfera incerta i inquietant

Moreno Bernardi
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Sinopsi

Eduard II és una de les obres teatrals destacades de 
Christopher Marlowe, dramaturg britànic del segle 
XVI, considerat com el gran predecessor de Shakespe-
are.

Aquesta, és una obra polèmica perquè desenvolupa la 
història d’amor entre el rei Eduard II d’Anglaterra i el 
seu amant, el jove Piers Gaveston, i les intrigues que 
aquesta unió suscita en la cort.

És una història d’ambició, passió i violència. El Rei Edu-
ard II, casat amb la Reina Isabel, pateix d’un amor pro-

fund inefable per Piers Gaveston, un jove d’origen hu-
mil. Eduard decideix convidar a Gaveston a palau com-
partint amb ell totes les seves riqueses, satisfent-lo de 
títols nobiliaris, i abandonant-se completament els dos 
a un amor pur al mateix temps que desaprovat. Els po-
ders fàctics del regne, representats pel noble Mortimer 
i el Bisbe de Canterbury, incapaços de comprendre com 
un plebeu ha aconseguit tenir accés al poder, conspira-
ran la caiguda del Rei Eduard II amb la complicitat de la 
despitada Reina Isabel i dels nobles de la cort. Tota la 
voràgine d’esdeveniments aconseguirà el punt de no re-
torn quan s’obligui a decantar-se entre els dos bàndols 
a Kent, el germà del rei, i quan es descobreixi la relació 
amorosa secreta entre Mortimer i Isabel.

Fitxa artística

Autor: Christopher Marlowe 
Adaptació: Moreno Bernardi + E2|pjct.-Lo Spazio
Dramatúrgia i direcció: Moreno Bernardi
Traducció: Sadurní Vergés
Repartiment: David Menéndez, Albert Díaz, 
Mònica Hernández, Òscar Castellví, 
Albert Muntané, Joan Llobera i Roger Sahuquillo 
Multimèdia: Joan Rodón
Il·luminació: Lluís Serra
Escultura: Manel Rovira
Música original: Roger Pi
Espai sonor: Ricardo González Yanel
Vestuari: Josep Abril
Disseny de cap: Alexis Ferrer
Ajudant de direcció: Rubén Homar 
Ajudant de multimèdia: Martín Elena
Ajudant de producció: Nil Mas
Vídeos promocionals: Bori Mo
Fotografia: Sudeep Dwivedi
Projecte: Lo Spazio + Moreno Ensemble Project



Nous horitzons
Del 10 al 12 de juny

Direcció del projecte: Iban Beltran i 
Ana Pérez García

Cicle de lectures en català i 
castellà

Un projecte del Teatre Akadèmia

Presentació de tres propostes seleccionades en 
la primera convocatòria de textos dels Teatres de 
Proximitat.

Textos seleccionats:

Axaxaxas Mlö, de Xavi Morató
Esto no es un Bansky, de Mikel Fernandino
La Chispa, de Marc Angelet

Projecte i objectius

En el marc de la primera convocatòria de textos i pro-
jectes dels Teatres de Proximitat i com a confluència 
d’inquietuds paral·leles de Guido Torlonia, director ar-
tístic del Teatre Akadèmia, i de l’equip format per Iban 
Beltran i Ana Pérez García, presentem Nous horitzons. 
Es tracta d’un projecte amb intenció biennal a partir de 
noves dramatúrgies i joves intèrprets. 

Les tres apostes principals són:

– La creació i formació d’un viver d’intèrprets perta-
nyents a la Generació Z (d’entre 18 i 23 anys i que com 
a màxim hagin participat en un projecte professional)

– La presentació d’un cicle de lectures de textos inèdits 
contemporanis

– L’objectiu final serà impulsar la producció d’un text del 
cicle durant la temporada 2022/23
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Càpsules formatives i 
professionals

La tria de professionals accentua i dona impuls al tre-
ball que comença a partir del cos, perquè és així com 
entenen la interpretació: a partir de com és cadascú i 
de le les pròpies singularitats. Que el gest, el movimi-
ent i la paraula s’allunyin de l’artifici.

6 i 7 de novembre

Andres Corchero
Ballar el cos

Què és ballar? Gran pregunta que em faig d’ençà que 
ballo. El meu mestre, Min Tanaka, diu: jo no ballo amb 
el cos, jo ballo el cos. En aquestes dues sessions de 
treball intentarem acostar-nos a aquest concepte, a 
través d’exercicis que ens entrenin muscularment, que 
desenvolupin la percepció del nostre entorn, la nostra 
imaginació, i, sobretot, que ens facin trobar aquells 
cossos desconeguts que ja estan dins nostre. Ballar no 
és només moure’s, tot i que també és això, és clar.

11 i 12 de desembre

Lali Àlvarez
De la realitat a l’escena 
(mirar als ulls de l’espectador)

Com ens ressona una història real, d’una persona real? 
Com interpretar-la amb fidelitat però apropant-la a 
qui nosaltres som com a actrius/actors? Com utilitzar 
l’espai escènic per reforçar la potència d’aquesta his-
tòria? Com relacionar-nos amb l’espectador perquè no 
pugui quedar-se indiferent?

En aquest taller pràctic crearem escenes individuals 
basades en històries reals i les posarem en escena 
trencant la quarta paret. A la recerca d’un teatre capaç 
de transformar.

29 i 30 de gener

Isabelle Bres
Viewpoints: desvetllar l’inconscient

Un text, les seves paraules, situacions i personatges, 
connecta amb el nostre conscient i inconscient. A tra-
vés de l’eina dels Viewpoints, posarem en moviment 
aquestes connexions per desvetllar una xarxa d’infor-
mació valuosa i sorprenent.

5 i 6 de març

Los Detectives
El defecte perfecte: com desenvolupar eines actorals en 
temps real

Los detectives som una companyia de quatre dones 
(tres actrius i una coreògrafa) que crea peces escèni-
ques contemporànies, en les quals l’ingredient essen-
cial és l’humor.

Aquest taller pretén compartir les eines metodolò-
giques dels nostres processos creatius. Cada peça 
ens ha demandat una manera de crear i aquest és un 
dels punts que tractarem: estar a l’escolta del mate-
rial. Abordarem també la importància de la recerca i 
de la documentació durant els assajos i com aquesta 
travessa els nostres cossos, treballarem des de la pro-
va-error, des de la confluència dels diferents imagi-
naris, explorarem les eines escèniques que sorgeixen 
des d’allò patètic i coneixerem la metodologia de la 
Composició en Temps Real, una eina que ens ha estat 
de gran ajuda sempre per a ordenar i orientar-nos.

2 i 3 d’abril

Davo Marín
La necessitat del bufó en temps de merda

El bufó viu al territori d’allò prohibit i immoral. Quan no 
tens res a perdre i l’únic que et queda és el plaer i el 
joc, denunciar l’horror de la condició humana es con-
verteix en una festa. Avui, la festa és per aquells és-
sers de la foscor que no hi vau ser convidats. Provoca, 
excedeix-te i transgredeix els límits. Com els bufons, 
no hi tens res a perdre.

Les lectures
Completant la formació de les Càpsules formatives, 
el Teatre Akadèmia programarà tres lectures dram-
titzades de textos inèdits i contemporanis que seran 
interpretades per aquest viver de joves. Amb aquesta 
finalitat s’organitzaran tres trobades amb l’Iban Bel-
tran i l’Ana Pérez García (durant els mesos de maig i 
juny) i durant la setmana de l’estrena es durà a terme 
un procés d’assaig d’aquestes lectures.

Es presentaran al Teatre Akadèmia en el marc de la 
programació actual els dies 10, 11 I 12 de juny de 2022.

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/activitats/capsules-formatives-dins-del-projecte-nous-horitzons/

https://teatreakademia.cat/activitats/capsules-formatives-dins-del-projecte-nous-horitzons/
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Càsting
Nous horitzons

El Teatre Akadèmia comença un projecte amb inten-
ció biennal que ofereix formació (durant el primer any) 
amb l’objectiu final de tirar endavant una producció 
pròpia per a la temporada 2022/23 a partir del treball 
fet amb textos de noves dramatúrgies escollits en la 
primera convocatòria de textos dels Teatres de Proxi-
mitat.

Quan?

Dilluns 18 d’octubre de 2021 al matí (a Barcelona)

L’audició presencial s’estructurarà a través d’un treball 
col·lectiu (dos grups de 10 persones màxim, respectant 
les indicacions del PROCICAT), d’una hora de durada.

Qui som?

Les formacions aniran a càrrec d’Iban Beltran i Ana Pé-
rez García, Andrés Corchero, Isabelle Bres, Davo Ma-
rin, Los detectives i Lali Álvarez.

Què busquem?

Sis joves actors/actrius amb les següents característi-
ques i motivacions per a seguir el projecte de formació 
i posterior opció de formar part de la companyia jove 
del Teatre Akadèmia:

– De 18 a 23 anys
–  Dicció catalana i castellana fluida

– Haver participat, com a màxim, en un projecte pro-
fessional
– Poder iniciar una relació laboral professional la tem-
porada 2022/23

Què oferim?

– Gran oportunitat de formació escènica multidisci-
plinària amb professionals del sector
– Descobrir la professió des de la realitat d’un teatre i 
el seu dia a dia
– Contracte i retribució per a les lectures dramatitza-
des, cinc dies de juny de la temporada 2021/22
– Possible relació laboral per a la temporada 2022/23 
en una producció pròpia del teatre

Què demanem?

– Compromís amb el teatre per la total durada del pro-
jecte i totes les seves activitats i propostes
– Participació activa dins de la temporada del teatre 
(assistència a les diferents produccions de la tempo-
rada, participació en els col·loquis i altres activitats 
paral·leles del teatre)

Disponibilitat

Càpsules formatives i sessions work-in-progress, tem-
porada 2021/22:

– Caps de setmana al matí: 6/7 novembre, 11/12 desem-
bre, 29/30 gener, 5/6 març i 2/3 abril
– Dimecres tarda: 18 de maig, 25 de maig i 1 de juny
– Lectures al teatre del 10 al 12 de juny i assajos durant 
aquella setmana

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/activitats/casting-de-seleccio-de-joves-interprets-per-al-projecte-nous-horitzons/

“Un jove que creix 
en la bellesa i en la 
modernitat és un futur 
espectador intel·ligent, 
capaç de transme-
tre els valors de l’art 
escènica als altres.”
Elsa Peretti

Informació d’interès

Els aspirants a l’audició hauran de 
fer arribar al teatre:

– Vídeo (màx. 3min) interpretant un 
dels textos proposats juntament en 
la convocatòria

– Vídeo (màx. 1min) de creació pròpia 
i lliure: munta’l com prefereixis, 
expressa’t com vulguis, sorprèn-
nos… fes-hi el que vulguis!

– CV i fotografies

El període de sol·licituds estarà 
obert del 8 a l’11 d’octubre.

Les sol·licituds i el material 
audiovisual s’enviarà a la següent 
adreça electrònica: 
admassistant@teatreakademia.cat 
Assumpte “Càsting Nous horitzons”

https://teatreakademia.cat/activitats/casting-de-seleccio-de-joves-interprets-per-al-projecte-nous-h


Desinfecció diària de tots els espais. 

Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i 
senyalitzats en el recorregut d’entrada al Teatre. 

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada i sota control del personal 
d’acomodació per garantir la distància de seguretat. 

Les localitats seran assignades pel personal de sala 
en el moment de l’arribada. 

Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 25 
minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.  

Els espectadors facilitaran les seves dades de 
contacte (nom i cognoms, telèfon, mail) amb l’únic 
objectiu de facilitar la comunicació amb el teatre en 
cas de necessitat. 

El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de 
l’espectacle en paper. La informació estarà únicament 
disponible en línia. 

El teatre recomana portar l’entrada descarregada al 
mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper. 

El teatre facilitarà la venda online mitjançant el web 
(www.teatreakademia.cat) i recomanarà que les 
compres que es realitzin a la taquilla del teatre es 
facin amb targeta. 

L’ocupació màxima dels serveis (wc’s) serà del 50% de 
la seva capacitat. 

Infografia i indicadors per recordar mantenir la 
distància de seguretat i protocols 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot l’espai del 
teatre.

Mesures i normes 
d’espai segur
El Teatre Akadèmia disposa d’un 
aforament de 100 localitats

El Teatre seguirà els següents protocols sempre 
d’acord amb la normativa vigent:

“La gent ha d’entendre que el 
teatre no fa por.”
Elsa Peretti



Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires, 47-49
T/ 934 951 447
Barcelona

Contacte

Entrades:
www.teatreakademia.cat

Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat

Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat 

Consulta el material 
de premsa

+ INFO

Patrocini Amb el suport de Col·labora Participa al projecte

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
http://www.teatreakademia.cat
https://teatreakademia.cat/
mailto:premsa%40teatreakademia.cat%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
mailto:comunicacio%40teatreakademia.cat%20%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
http://www.teatresdeproximitat.cat
https://www.instagram.com/teatreakademia/
https://www.facebook.com/teatreakademia/
https://twitter.com/teatreakademia
https://www.youtube.com/channel/UC3xtZaUThW32pvki8OUqJEQ

