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El Teatre Akadèmia és un centre de producció i exhi-
bició d’espectacles promogut originàriament per Elsa 
Peretti, possible gràcies al suport i finançament de la 
Nando and Elsa Peretti Foundation – Delegació a Ca-
talunya. Entre els projectes que la Fundació recololza 
a Catalunya, el TAK és un dels més ambiciosos pel que 
fa al suport a la cultura i l’art catalans al món. 

Els objectius del projecte són desenvolupar la cre-
ació, producció, exhibició, difusió i promoció d’es-
pectacles d’arts escèniques i multidisciplinàries. Un 
espai a Barcelona on els artistes puguin expressar-se 
lliurement com a artesans de l’art i sempre seguint els 
passos de la realitat social. Es propicia el debat i la re-
flexió amb un ampli ventall de públic i es contribueix a 
l’intercanvi de mirades, idees i realitats. La programa-
ció es nodreix d’obres de nova creació, d’autors locals 
i universals i sempre tenint present la creació contem-
porània i la reivindicació de la funció de les noves tec-
nologies aplicades a les arts escèniques.

A petició d’Elsa Peretti, l’any 2020 va néixer el pro-
jecte de renovació estructural i tecnològica de la 
sala, que avui dia ja és una realitat. Es tracta d’una 
veritable actualització artística del teatre per a fer-lo 
modern, contemporani i d’acord amb els temps ac-
tuals. Un dels seus pilars fonamentals és oferir a les 
companyies que ens acompanyen noves possibilitats 
amb tots els mitjans tecnològics moderns per a trobar 
inspiració per a l’experimentació i la recerca.

Actualment, els eixos del projecte són:

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 Peretti de transfor-
mar l’espai amb l’objectiu d’arribar a ser “un actiu en-
focat a estudiar i cercar nous horitzons que conver-
teixin el Teatre Akadèmia en una novetat que tingui 
sentit per a Barcelona”. 

Teatre Akadèmia

“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://teatreakademia.cat/elsa-peretti/
https://teatreakademia.cat/elsa-peretti/
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
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Balanç de la temporada 
2021/22
Tanquem la temporada amb un 76% d’ocupació.

El 33% funcions supera el 90% d’ocupació i el 23% ex-
haureix totes les localitats.

Gran èxit de les nostres produccions pròpies. Red tan-
ca amb una ocupació del 92% i Eduard II amb un 87%. 
L’espectacle internacional Le sourire de Darwin asso-
leix el 100% d’ocupació. 

Èxit de la nostra col·laboració amb el Grec Festival de 
Barcelona 2022. Dins del cicle El Batec del Grec, les 
lectures dramatitzades Nous horitzons (projecte propi 
del Teatre Akadèmia) obté un 88% d’ocupació i l’es-
pectacle Isadora a l’armari un 83%.

Mantenim el preu mig de les entrades en 19 €, posant 
en valor la feina de les companyies i l’esforç per tirar 
endavant els seus projectes.

La renovació artística de la sala cap a una línia multi-
mèdia ha aconseguit una nominació als XXIV Premis 
de la Crítica en la categoria d’Eines Digitals. En aquest 
cas, per l’espectacle Red.

Col·laborem novament amb altes projectes i instituci-
ons que també reben el suport de la Nando and Elsa 
Peretti Foundation – Delegació a Catalunya. En l’àm-
bit artístic, amb la producció de l’espectacle Eduard 
II, en col·laboració de Lo Spazio. També, amb la cessió 
del nostre espai pels actes i activitats de la Fundació 
Aste.

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php


Temporada 2022/23 / Dossier de premsa / 4

Activitats paral·leles
i distribució
Activitats Paral·leles

11 d’octubre de 2022: 
Presentació del llibre El llampec màgic en col·labora-
ció amb la Fundació Privada Pere Closa

Durant la temporada 2022/23, continuarem col·labo-
rant amb altes projectes als quals la Nando and Elsa 
Peretti Foundation – Delegació a Catalunya també 
dona suport. És el cas de la Fundació Pere Closa per 
a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya. El 
pròxim 11 d’octubre presentarem el llibre El llampec 
màgic, la recerca d’una nena gitana a la recerca de 
la llum del respecte, escric per seixanta infants que 
reben assistència d’aquest projecte.

Produccions i coproduccions en distribució

PRODUCCIONS TAK

El Papa
Lluís Soler i Xavier Boada es converteixen en dos pon-
tífexs aparentment oposats com són Benet XVI, l’intel-
lectual tradicionalista i ultraconservador, i Francesc, el 
reformista radical i extravertit. Ambdós representen a 
la perfecció el destí simbòlic del pontificat: decidir què 
és pecat i què és permissible.

Autor: Anthony McCarten
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment:  Lluís Soler, Xavier Boada, Núria Farrús, 
Míriam Lladó i Marc Tresserras
Distribució: Escenapart

Eduard II
L’obra desenvolupa la història d’amor entre el rei Edu-
ard II d’Anglaterra i el seu amant, el jove Piers Gaves-
ton, i les intrigues que aquesta unió suscita en la cort. 
És una història d’ambició, passió i violència.

Adaptació: Moreno Bernardi + E2|pjct.-Lo Spazio
Autor: Christopher Marlowe
Dramatúrgia i direcció: Moreno Bernardi
Repartiment: David Menéndez, Albert Díaz, Mònica 
Hernández, Òscar Castellví, Albert Muntané, Joan Llo-
bera i Roger Sahuquillo.
Distribució: Escenapart

Macbeth
Una de les tragèdies més conegudes de William 
Shakespeare, una història que gira entorn dels nocius 
efectes físics i psicològics de l’ambició política en 
aquells que únicament busquen el poder com una fi en 
si mateix. 

De William Shakespeare
Dramatúrgia i direcció: Moreno Bernardi
Repartiment: David Menéndez, Mònica Hernández, Al-
bert Muntané, Roger Sahuquillo, Aina Serena, Zúbel 
Arana, Sara Palomo, Uri Guillem i Marçal Gené 
Distribució: Escenapart

Nous horitzons: L’espectacle

Direcció: Iban Beltran i Ana Pérez García
Repartiment: Lluís Català, Maria Frias, Miguel Gómez i 
Núria Orellana 
Distribució: Escenapart

COPRODUCCIONS TAK

Els nostres fills
Un text amb grans temes vistos des del prisma de la 
quotidianitat dels personatges. Com afrontem una ca-
tàstrofe, quins llegats deixem als nostres fills, quin fu-
tur els espera, quines responsabilitats estem disposats 
a assumir?

Autora: Lucy Kirkwood
Direcció: Marta Gil Polo
Repartiment: Isabelle Bres, Albert Pérez i Maria Pau 
Pigem
Distribució: Puça Espectacles

El Palmeral
La recerca vers la llibertat de dos éssers humans que, 
únicament, o, ni més ni menys, s’estimen. Una passió 
que transcendeix el moment històric i lloc geogràfic 
que els ha tocat viure. 

Autor: Albert Tola
Direcció: Rodrigo García Olza
Repartiment: Ruben Ametllé, Alicia González Laá, Juan-
ma Diez,  Anna Casas,  Rodrigo García Olza,  David An-
guera i Elena Fortuny
Distribució: Nigredo

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
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Elsa Peretti
01/05/1940 (Florència) - 18/03/2021 (Sant Martí Vell)
Premi Nacional de Cultura 2013

Artista i filantropa inesgotable

Dona pionera en l’art i la filantropia, Elsa Peretti és reco-
neguda internacionalment per la seva aportació al dis-
seny de joies i per la seva activitat artística i solidària. 
De família originària de Parma, va néixer a Florència l’1 de 
maig del 1940. Va passar la seva joventut a Roma, Milà i 
Suïssa i el 1968 va arribar a Barcelona, on va fer mode-
latge per a Salvador Dalí i Oriol Maspons.

El 1969 va marxar a Nova York per desenvolupar la seva 
carrera com a model. Allà va esdevenir dissenyadora de 
joies per a Halston i a partir de 1974 per a Tiffany & Co. 
Des d’aquest moment, Elsa es va convertir en la disse-
nyadora icònica de la marca i la seva col·lecció es ven en 
exclusiva a totes les botigues de la històrica firma ameri-
cana des de llavors. Amb més de set-centes creacions, se 
la considera precursora de la joieria moderna d’autor. Se 
li atribueix la incursió de la plata com a material d’ús per 
a l’alta joieria. 

La seva mirada s’inspirava en la natura i era capaç de cre-
ar objectes que transmetien la sensació d’estar vius i en 
interacció amb els cossos que els vestien o els elements 
que els acompanyaven.

Avui en dia, podem visitar les seves obres a diferents in-
drets com el British Museum (Londres), el Museum of 
Fine Arts (Boston i Houston) o l’Indianapolis Museum 
of Art. Entre altres premis i guardons, va rebre el Cotty 
Award (1971), el President’s Fellow Award (Rhode Island 
School of Design, 1981) o el seu Award for American Ac-
cessories Designer of the Year (Council of Fashion De-
signers of America, 1986). Al llarg dels anys, ha col·labo-
rat amb museus de tot el món, també al MNAC i al Macba.

Emprenedora irreductible, donà suport a causes huma-
nitàries, sanitàries, mediambientals, educatives i cultu-
rals. Gran benefactora de les dinàmiques d’interdepen-
dència 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 llavors anomenada 
Nando Peretti Foundation (des del 2010, Nando and Elsa 
Peretti Foundation), que financia més de mil projectes 
que s’estenen per vuitanta països d’arreu del món.

Llegat i identitat catalana

Va arribar a Barcelona a finals dels anys seixanta del 
segle passat. Aquí va dissenyar la seva primera joia, al 
local d’un orfebre del barri de Gràcia. Va participar de la 
gauche divine, moviment artístic i intel·lectual on va esta-
blir forts vincles amistosos i professionals amb els citats 
Salvador Dalí i Oriol Maspons, la fotògrafa Colita, l’escul-
tor Xavier Corberó, escriptors com Terenci Moix o Juan 
Marsé i cineastes com Gonzalo Heralde. 

A finals dels anys setanta, va convertir Catalunya en el 
seu refugi. Va comprar una casa a Sant Martí Vell (poble 
de Girona, llavors gairebé abandonat) i la va restaurar, i 
així va continuar amb l’església i altres habitatges de la 
localitat.
 
La fauna i flora de Sant Martí Vell van inspirar peces tan 
icòniques com el collaret d’escorpins. Al mateix munici-
pi hi trobem Eccocivi, un dels cellers més ecològics del 
país. També impulsat per Elsa Peretti, les caves es van 
construir sota terra i integrades en el paisatge, al costat 
duna masia ancestral. 

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’Estudis 
Catalans de l’estudi de Pere Villalba Ramon Llull. Vida i 
obres (amb motiu del setè centenari de la mort del filòsof 
i escriptor). 

La Nando and Elsa Peretti Foundation – Delegació a Ca-
talunya ha finançat més d’una cinquantena d’iniciatives 
de tot el territori des del 2014. Mitjançant la Fundació 
Aura, la Fundació Pere Closa i l’Associació Intercultural 
Diàlegs de Dona (situada al barri del Raval de Barcelona), 
s’assisteixen a tres grans bombolles en risc d’exclusió: les 
dones migrants, l’ètnia gitana i les persones amb diversi-
tat funcional. 

L’any 2013 va rebre el Premi Nacional de Cultura del 
CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts), con-
vertint-se en la primera al·lòctona en aconseguir aquest 
guardó. El 2015 va rebre el premi del Col·legi Oficial de 
Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya.

D’entre els diferents mecenatges culturals promoguts per 
la Delegació Catalana de la Fundació, trobem la creació i 
finançament del Teatre Akadèmia i de Lo Spazio, centre 
d’investigació artística i practiques contemporànies.

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://eccocivi.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=el_teatre_akademia_recorda_elsa_peretti_en_el_primer_aniversari_del_seu_comiat&utm_term=2022-03-17
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
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Stefano Palumbo
President de l’Associació Civil Teatre Akadèmia

L’Elsa veia la Cultura com un Dret Humà. Per a ella era 
fonamental que els artistes la tractessin així i que se 
sentissin com una baula més en el desenvolupament de 
la Humanitat. En el Teatre buscava preguntes capaces 
de dibuixar noves preguntes amb cada resposta.

L’Elsa Peretti somiava amb la idea d’un teatre jove, mo-
dern i avantguardista que proposés noves idees i re-
galés emocions. Un espai significatiu a la ciutat on la 
investigació i l’experimentació fossin les protagonistes i 
on el respecte a la identitat catalana se situés en primer 
terme.

Vull recordar molt especialment, amb tot el meu com-
promís i decòrum, la visió creativa d’aquesta gran artis-
ta italiana. Dona i empresària que va viure durant més 
de cinquanta anys en aquesta ciutat i que se sentia en-
dèmicament catalana.

Moreno Bernardi
Director, Coreògraf, Pedagog i membre del CDA del 
Teatre Akadèmia

L’Elsa demanava veritat. En les propostes teatrals, en 
les manifestacions artístiques i en tot. Que fossin veri-
tablement boniques i autènticament honestes amb tota 
la feina i les persones que hi ha al darrere.

Guido Torlonia
Director Artístic del Teatre Akadèmia

L’Elsa era una artista, creativa, sensible i plena d’imagi-
nació. Volia crear un lloc dedicat a la cultura, que consi-
derava necessària per a la ciutat, útil per a la societat i 
font d’inspiració per als joves.

Per això sempre li estaré agraït i li ho agrairé en nom 
de tot el personal del Teatre Akademia, per a nosaltres 
l’Elsa sempre serà present, tant en aquest escenari com 
en els nostres cors.

Serena Vergano
Actriu i membre del CDA del Teatre Akadèmia

L’Elsa va venir a l’estrena de l’obra “Dalí de Gala” i va 
dir: La primera vegada que vaig veure la Serena al tea-
tre, encarnant a Gala, la seva actuació em va arrencar 
un BRAVO i un fort aplaudiment. Vull que tots vosaltres 
sapigueu el que representa la força d’un aplaudiment i 
per a tots els que SÓN TEATRE. Elsa, t’estimaré sempre.

Recordant Elsa Peretti



Presentació 
de la temporada 
2022/23

3 produccions pròpies
El Papa
Macbeth
Nous horitzons: L’espectacle

4 produccions externes
Dirrrty Boys
Himmelweg
Kiss Me Love
Sucia

2 espectacles internacionals 
Quatre dones i el sol 
Il racconto di Şahmeran
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La temporada de 
l’alliberament
Aquesta temporada volem dedicar-la, més que mai, 
a la nostra impulsora Elsa Peretti. Continuem tenint 
molt present la seva voluntat que el teatre sigui “un 
lloc de visions” on poder experimentar contínuament i 
remarcar la seva importància per a reflectir i configu-
rar una societat moderna.

També vull expressar el meu més profund agraïment 
cap a la Nando and Elsa Peretti Foundation – Dele-
gació a Catalunya, ja que sense el seu suport aquest 
projecte no seria possible.

Albert Bruce Sabin, d’origen polonès i religió jueva, va 
ser el metge que va inventar la vacuna contra la po-
liomielitis, que va esbiaixar generacions senceres. 
Perquè la vacuna fos accessible per a tothom, no la va 
patentar, renunciant a guanys estratosfèrics. Va con-
tinuar vivint amb el seu sou de professor universitari, 
però amb el cor ple de satisfacció per haver fet el bé 
a tota la humanitat. Quan li van preguntar si volia ven-
jar-se per l’assassinat de les seves dues netes a mans 
de la SS, va respondre: “Em van matar dues netes me-
ravelloses, però vaig salvar als nens de tota Europa. No 
et sembla una venjança magnífica? Veuràs, crec que 
l’home més poderós és aquell que pot convertir l’ene-
mic en un germà”.

Aquesta frase d’un gran viròleg del segle passat hau-
ria de fer-nos reflexionar i servir d’exemple perquè, en 
una època marcada per pandèmies, guerres i injustíci-
es, ens preguntem cada vegada més qui són els gua-
nyadors i qui els perdedors, qui són els culpables i qui 
els innocents, qui són les víctimes i qui els botxins.

Certament, no és fàcil saber perdonar i tirar endavant, 
però podem trobar una solució en el nostre interior 
que ens porti a l’alliberament. Fins i tot podria servir 
de fil conductor per a la Temporada 2022/23, ja que, 
per alguna curiosa coincidència, totes les obres pro-
gramades toquen aquesta qüestió d’alguna manera o 
una altra.

Dirrrty Boys, de Gerard Guix, fa referència a un brutal 
crim que va tenir lloc el 12 de febrer de 1993 a Liver-

pool. Va ser llavors quan James Bulger, un nen de dos 
anys, va ser segrestat i assassinat, aparentment per 
avorriment, per altres dos nens, Jon Venables i Robert 
Thompson, tots dos de deu anys. En el transcurs del ju-
dici es va descobrir que havien estat víctimes d’abusos, 
violència familiar i assetjament escolar. Els dos nois es 
van acusar mútuament de l’assassinat, van ser decla-
rats culpables i condemnats a presó en una presó de 
menors. Molts no podien creure que un crim així po-
gués ser perpetrat per dues persones tan joves.

A l’obra El Papa, el dramaturg i guionista neozelandès 
Anthony McCarten explica la història de dos homes de 
fe que s’enfronten a una difícil decisió: la confrontació 
directa entre el passat i el futur de l’Esglèsia catòlica 
a través de la controvertida relació entre Benet XVI i 
el Papa Francesc, un conservador i l’altre reformista. 
El resultat: tots dos decidiran abandonar els Neus càr-
recs i “renunciar” per a retirar-se a una vida d’oració i 
meditació. Dues figures emblemàtiques, explicades a 
partir d’un punt de vista humà, utilitzant diàlegs aguts, 
profunds i reflexius sobre el perdó, l’acceptació i, so-
bretot, el canvi.

Juan Mayorga, recent guanyador del Premi Princesa 
d’Astúries de les Lletres 2022, és una de les veus més 
destacades de la dramatúrgia contemporània i l’autor 
espanyol viu més representat als escenaris interna-
cionals. Amb Himmelweg (Camino del cielo) ens fa 
reflexionar sobre el tema de la culpa d’un dels seus 
protagonistes, qui actuant per al bé es converteix en 
còmplice involuntari del mal. El 1944, la propaganda 
nazi organitza una visita per a representants de la Creu 
Roja Internacional al camp de “treball” de Theresiens-
tadt. Un tríptic de personatges viuran aquest conflicte: 
el delegat de la Creu Roja encarregat d’inspeccionar 
el camp, el comandant nazi que organitza una “farsa” 
per a ocultar les veritables condicions dels presoners 
i el portaveu de la comunitat jueva, que no sap si tre-
balla per la salvació del seu poble o col·labora amb els 
botxins.

Qui som i d’on venim? Cada ésser humà és diferent, 
però l’entorn en el qual creix influeix en el comporta-

Guido Torlonia I Director Artístic del Teatre Akadèmia

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
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“Crec que l’home més poderós és 
aquell que pot convertir l’enemic 
en un germà”
Albert Bruce Sabin

ment i el desenvolupament de les persones. L’acció 
de Quatre dones i el sol, de Jordi Pere Cerdà, es de-
senvolupa en un petit i remot poble dels Pirineus, els 
homes han anat a la guerra i les dones s’ocupen del 
treball en el camp. L’arribada d’un jove desconegut 
desafia aquest equilibri preestablert, marcat pel ritme 
de la naturalesa, i desperta instints ocults, provocant 
el desig de rebel·lió i de fugida d’aquest microcosmos 
claustrofòbic.

Kiss Me Love, d’Oriol Tarrassón, és un projecte de 
Les Antonietes que parla de marginació, dependèn-
cia social i la necessitat d’utilitzar l’art com a mitjà 
de salvació catàrtica. El protagonista és un home de 
mitjana edat que treballa a una pizzeria i ha de man-
tenir i cuidar al seu germà, discapacitat després d’un 
accident. Per a arribar a fi de mes, toca la guitarra en 
el metre. Aquesta situació depriment li fa estar apàtic 
i deprimit. L’única cosa que li manté viu és la música, 
i la música serà la seva via de salvació i la seva gran 
esperança. Gràcies a ella podrà resoldre tots els seus 
conflictes i curar les ferides del passat.

Macbeth de Shakespeare és la tragèdia isabelina que 
millor il·lustra el drama humà del poder i la bogeria. 
Assistim a l’angoixa d’un home que es precipita fre-
nèticament cap a la seva perdició, a la transformació 
d’un guerrer generós i lleial en un assassí despietat i 
en un tirà cruel que es consumeix per la febre de po-
der fins a destruir-se a si mateix, fent el mateix amb la 
vida de la seva companya. Macbeth es converteix així 
en la representació més profunda d’aquest mal que 
sempre està latent en les estructures de poder de la 
societat, però que també s’oculta en el nostre interior 
fins al punt que a vegades condiciona el nostre com-
portament quan busquem l’èxit, la riquesa i l’ascens 
social o professional de manera desmesurada.

Tornem a col·laborar amb el prestigiós pianista, com-
positor i director d’orquestra italià Francesco Libet-
ta. Després de l’èxit de Coreofonie, en aquesta ocasió 
l’artista ens presenta un programa doble on la música 
es converteix en un llenguatge narratiu. La celebrada 
actriu i directora de cinema turca Serra Yilmaz com-
partirà protagonisme amb Libetta. L’espectacle esta-
rà amb nosaltres durant el mes de maig i és la nostra 
aposta internacional per aquesta temporada.

“Per què no vas fer res?” Aquesta és la pregunta que 
es formula i dirigeix al públic la protagonista de “Su-
cia”, l’obra escrita, dirigida i interpretada per Bàrbara 
Mestanza. Sucia parla sobre l’abús, centrant-se en 
l’experiència de la víctima, i també en com nosaltres, 
com a societat i a títol individual, tractem aquest tipus 
de situacions. El 57,3% de les dones que viuen a Espa-
nya han sofert algun tipus d’assetjament i, segons les 
estadístiques, el maltractament i l’assetjament intra-
familiar van augmentar més que mai amb el confina-
ment. En un moment en el qual els maltractaments van 
en augment, la nostra programació toca aquest deli-
cat tema en un intent de tendir un pont que ens ajudi 
a comprendre plenament un problema que afecta a 
totes les persones per igual.

Finalment, estic molt content d’anunciar que el projec-
te Nous horitzons segueix viu i comença la seva se-
gona etapa. Hem decidit continuar col·laborant amb 
l’equip complet de sis intèrprets, així com amb els di-
rectors del projecte, Iban Beltran i Ana Pérez García. 

Després d’acompanyar-nos durant tota la temporada 
passada en diverses càpsules formatives i en les acti-
vitats del teatre, l’èxit del projecte va culminar amb la 
inclusió del cicle de lectures triades dins del Grec Fes-
tival Barcelona 2022. Encara hem de seleccionar el 
text guanyador d’entre les tres lectures presentades, 
totes provinents de la primera Convocatòria de Projec-
tes de Teatres de Proximitat (On el teatre batega). Les 
tres compten amb un repartiment de quatre intèrprets, 
així que quan tinguem el títol tancat els protagonistes 
seran Lluís Català, Maria Frias, Miguel Gómez i Núria 
Orellana. Pel que fa a Míriam Lladó i Marc Tresserras, 
han entrat a formar part de l’equip d’El Papa, on els di-
rigiré jo mateix. 

M’agradaria agrair a tots els integrants de les compa-
nyies que formen part de la programació el seu com-
promís, així com al públic i als mitjans, que continuen 
mostrant la seva confiança en aquest projecte.

Feliç temporada a tothom.

Guido Torlonia



Dirrrty Boys
Del 21 de setembre al 9 d’octubre

De Gerard Guix
Direcció: Àgata Casanovas
Repartiment: Martí Cordero i Sergi 
Espina

Durada: 1h 30 min
Espectacle en català

Una producció de Las Bestias.

(Residència artística a Sala Melmac. 
Sala d’Assaig a Aules – Arts Escèniques)

Las Bestias és una companyia formada l’any 2020 a 
Barcelona. Àgata Casanovas (direcció), Sergi Espina 
(actor) i Gerard Guix (dramaturg) busquen experimen-
tar amb noves formes teatrals portant a escena un tea-
tre compromès. 

Amb Dirrrty Boys presenten una contundent obra tea-
tral en constant evolució sobre les segones oportuni-
tats. La peça s’inspira en el cas criminal britànic sobre 
l’assassinat del nen de gairebé tres anys James Patrick 
Bulger a mans de Robert Thompson i Jon Venables 
(ambdós de deu anys) a Liverpool l’any 1993. 

Sinopsi

Aquesta és la història d’en Jon i en Robert, dos nens de 
deu anys que, un dia de febrer de 1993, fan una malifeta 
de tal abast que, a partir d’aquell moment, ja no poden 
avançar, atrapats donant voltes sobre aquest acció, en 

un loop infinit, una vegada i una altra, tornant sempre a 
la casella de sortida. 

Ara, d’adults, viuen en un salt al buit continu entre les 
seqüeles del passat i la possibilitat de redempció d’un 
futur que no arriba. Les conseqüències els acompanyen 
en forma de remordiments, de culpa, i els altera la vida, 
la modifica, la condiciona. 

A un d’ells, aparentment, les coses li van prou bé tenint 
en compte el pes que porta sobre les espatlles. A l’altre 
les coses li van malament, però no tan malament com 
voldria molta gent que creu que es mereix un futur pit-
jor pel què van fer, que no és una malifeta, sinó un acte 
terrible amb seqüeles devastadores. 
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Fitxa artística

Dramatúrgia: Gerard Guix
Direcció: Àgata Casanovas
Repartiment: Martí Cordero i Sergi 
Espina
Escenografia: Anna Tantull
Il·luminació: Paula Costas
Espai sonor: Gerard Guix
Moviment: Davo Marín
Suport: Xavier Biel
Disseny gràfic: Àgata Casanovas
Vídeo: Gerard Guix
Fotografies Cartell: Paula Costas
Fotografies Making Of: Júlia Sabat
Distribució: Cristina Ferrer / Tot 
Produccions

Premis i guardons

Proposta seleccionada en la 
segona Convocatòria de Projectes 
dels Teatres de Proximitat (On el 
teatre batega).

Col·loquis

28 de setembre (després de la 
funció) 

Col·loqui postfunció amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya (COPC).
 
Amb la participació de la Maria 
José González, membre de la 
secció de Psicologia de les Dones, 
Gèneres i Diversitats del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya.

En paraules de la directora

El fet real. 
La ficció mai supera la realitat. De la realitat a l’obra 
dramàtica no s’hi passa en un tancar i obrir d’ulls. 

En  una  primera  etapa  de  treball  hi  ha  tot  un  procés  
d’investigació  teòrica  sobre  el  cas  Bulger:  molta in-
formació que cal ordenar i, tanmateix, apareixen grans 
buits d’informació. L’acció teatral comença en la recer-
ca del perquè. 

En una segona etapa comença la creació teatral. Molts 
mesos de triar. De llençar. De tornar a treure de les es-
combraries.  De  prescindir  de  material  meravellós.  
D’alts-i-baixos.  De  pàgina  en  blanc.  De  dubtar.  En 
aquesta etapa, apareix la primera versió de Dirrrty 
Boys. 

En una tercera etapa aixequem aquesta primera ver-
sió. El millor d’un procés creatiu és que l’obra està en 
constant evolució. Tot ha d’anar a favor de la dramatúr-
gia i és molt necessari el treball en conjunt. En l’última 
etapa s’afina la darrera versió, la desena. 

Després de tanta investigació i de tapar els forats amb 
ficció necessitem allunyar-nos de la realitat per aixe-
car la ficció: deixem enrere el Cas Bulger i ens centrem 
en Dirrrty Boys. 

La ficció. 
La manera de vestir aquest text tan nu és explorant 
el buit. S’aposta pel moviment i la fisicalitat cons-
tant dels intèrprets, que d’aquesta manera s’acabaran 
construint les acotacions, ja que en la dramatúrgia en 
són completament absents. 

Uns matalassos és tot el que necessitem per explicar 
aquesta història. Un nou espai, on viure, on intentar 
viure. L’espai de descans, de pensaments, on buidar la 
teva merda. L’espai on per unes hores desapareixes, 
on possiblement ets més tu. On els pensaments se’t 
mengen a poc a poc, perquè ser tu mateix té les seves 
conseqüències. 

El debat intern vs els personatges. 
Entendre’ls. Qüestionar-los. Posar-los en dubte. De-
fensar-los. I aquí està el repte: haver de connectar amb 
ells. Però també n’és crucial distanciar-s’hi. S’hi ha de 
saber entrar, tanmateix, també s’hi ha de saber sortir. 

Però quin és el ròssec de matar, més enllà de ser jut-
jat? No tot es pot resumir amb la taca que deixes al teu 
expedient vital quan la cagues. A Dirrrty Boys intentem 
explicar-ho.

Àgata Casanovas

La crítica ha dit:

“Un text amb precisió quirúrgica, 
esmolada. Lluny del morbo, i amb 
una cronología efectista (…). La 
companyia Las Bestias firma una 
proposta que tindrà recorregut (…). 
Martí Cordero i Sergi Espina tenen 
una química brutal. Retinguem els 
seus noms.”

Oriol Osan | Twitter

“Una dramatúrgia èpica que suposa 
un trencaclosques cronològic 
amb nivells diferents de discurs, 
identitats i punts de vista, i que, a 
més, ve consolidat per l’intens joc 
de desdoblament actoral (...). Una 
finestra interessant per descobrir 
la direcció efectista d’Àgata 
Casanovas. És una intensa batalla 
interpretativa entre Sergi Espina i 
Martí Cordero, dos actors físics (...). 
Pot ser que estiguem davant d’un 
nou fenomen com va ser A.K.A.”

Fabrice Corrons | Twitter

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/dirrrty-boys/

https://teatreakademia.cat/espectacle/dirrrty-boys/


El Papa
Del 2 de novembre al 4 de desembre

D’Anthony McCarten
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler, Xavier 
Boada, Núria Farrús, Míriam Lladó i 
Marc Tresserras

Durada: a determinar
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia.

Lluís Soler i Xavier Boada es converteixen en dos pon-
tífexs aparentment oposats com són Benet XVI, l’intel-
lectual tradicionalista i ultraconservador, i Francesc, el 
reformista radical i extravertit. Ambdós representen a 
la perfecció el destí simbòlic del pontificat: decidir què 
és pecat i què és permissible.

El dramaturg i guionista neozelandès Anthony Mc-
Carten explica la història de la trobada entre dues 
grans figures contemporànies, conegudes per tothom, 
aquesta vegada des d’un context íntim.

El conflicte: tots dos hauran de triar entre renunciar al 
seu càrrec i retirar-se a una vida d’oració i meditació o 
ocupar una posició tan determinant. Entre seguir les 
normes preestablertes per la institució o les de la ma-
teixa consciència. 

Sinopsi

Al febrer de 2013, l’arxiconservador Papa Benet XVI va 
fer un sorprenent anunci: dimitiria, convertint-se en el 
primer Papa a renunciar voluntàriament al seu càrrec 
en més de 700 anys. De seguida, el Col·legi de Carde-
nals es va afanyar a anar a Roma per congregar-se a 
la Capella Sixtina per escollir el seu successor. La seva 
opció (poc probable): Francis, el primer Papa no euro-
peu en 1.200 anys, un apassionat del tango i el futbol, 
un home proper al poble.

Per què Benet es va allunyar del poder, sabent que el 
seu successor podria ser algú les opinions del qual po-
drien desfer el seu llegat? Com es va adaptar Francis 
-que solia anar en autobús per tornar a la seva Buenos 
Aires natal- a una vida de lideratge de mil milions de 
seguidors? Si, com ensenya l’Església, el Papa és in-
fal·lible, com poden posar-se d’acord aquests dos per-
sonatges. El Papa busca la resposta a totes aquestes 
preguntes.
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Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/el-papa/

Fitxa artística

Autor: Anthony McCarten
Traducció: Jaume Coll Mariné
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler, Xavier 
Boada, Núria Farrús, Míriam Lladó i 
Marc Tresserras
Espai escènic: Paula Bosch
Vídeo: Joan Rodón (dLux.pro)
Il·luminació: Lluís Serra
Vestuari: Míriam Compte
Espai sonor: Ricardo González 
Yanel
Ajudant de direcció: Iban Beltran
Ajudant de producció: Marta 
Margarit
Assistent de direcció: Marc 
Tresserras
Fotografies: Felipe Mena

Destacats

The Two Popes (Fernando Meirelles, 
2019), protagonitzada per Anthony 
Hopkins i Jonathan Pryce, és 
l’adaptació cinematogràfica 
d’aquesta obra, que va rebre tres 
nominacions als Oscar 2019. 

Anthony McCarten és 
dramaturg, productor i guionista 
cinematògrafic quatre vegades 
nominat als Oscar per The Theory 
of Everything - James Marsh, 
2014 (millor pel·lícula i millor guió 
adaptat); Darkest Hour - Joe Wright, 
2017  (millor pel·lícula) i The Two 
Popes - Fernando Meirelles, 2019 
(millor guió adaptat)

L’obra The Pope inaugura la 
temporada 2022/23 del Rose 
Kingston Theatre (Londres) 
protagonitzada pels prestigiosos 
Anton Lesser i Nicholas Woodeson 
i dirigida per James Dacre. Allà es 
podrà veure gairebé en paral·lel al 
muntatge català. 

En paraules del director

Enguany he triat portar a escena The Pope, una obra 
d’Anthony McCarten, un dramaturg que també escriu 
per al cinema. De les seves les obres s’han fet pel·lícu-
les d’èxit com Darkest Hour (Joe Wright, 2017), Bohe-
mian Rhapsody (Bryan Singer, 2018) i, també del títol 
que ens ocupa, The Two Popes (Fernando Meirelles, 
2019).

McCarten, de família catòlica irlandesa, va créixer a 
Nova Zelanda. Com ell mateix diu, la seva vida d’es-
criptor està arrelada en la bellesa viva d’una litúrgia 
que no permet contemplar la vida sense reflexionar 
abans sobre la mort. Durant una estada a Roma, Mc-
Carten va assistir a la primera missa celebrada pel nou 
papa, Francesc, a la plaça de San Pietro. Es pregun-
tava on era l’altre papa, Benet, que havia renunciat al 
papat, però conservava el títol de papa “emèrit”. Un fet 
curiós, per primera vegada des de 1415 dos pontífexs 
vius a poca distància l’un de l’altre. Això va provocar 
una revolució dins de l’església. D’aquí va sorgir la ins-
piració per a escriure aquest text.

El Papa explica la història de la trobada entre aques-
tes dues grans figures contemporànies, conegudes 
per tots, aquesta vegada en un context íntim. Es trac-
ta, per descomptat, d’una “al·legoria”, una interpreta-
ció lliure del relat de l’autor sobre l’enfrontament entre 
aquestes dues figures emblemàtiques. Però, així i tot, 
es basa en una gran quantitat de fonts i documentació 
periodística històrica. De fet, abans de desenvolupar 
l’obra i el guió, McCarten va escriure un assaig molt 
interessant “Els dos Papes. Francesc, Benet i la deci-
sió que va estremir al món” (The Two Popes. Francis, 
Benedict and the Decision that Shook the World, A. m., 
2019).

Dos pols aparentment oposats, Benet, l’intel·lectual 
tradicionalista i ultraconservador, i Francesc, el refor-
mista radical i extravertit, que representen a la perfec-
ció el destí simbòlic del pontificat: dues claus que es 
creuen, una per a tancar i una altra per a obrir, per a 
definir allò que és pecat i allò que és permissible. Qui 
té raó?

Guido Torlonia

La crítica ha dit:

“És refrescant trobar una obra que 
llanci llum sobre la política del 
papat”

Michael Billington I The Guardian

“Els diàlegs de McCarten 
són potents, sorprenentment 
enginyosos, i mantenen la nostra 
atenció en tot moment.”

Anne Cox I Stage Review

“L’obra és divertida i íntima i dona 
una visió de la humanitat de dos 
personatges que normalment 
estan envoltats de tradició, ritual i 
política.”

Karen Johnstone I The Nene Quirer

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


Himmelweg
Del 21 de desembre al 15 de gener

De Juan Mayorga 
Diercció Raimon Molins
Repartiment: Cristina Plazas, 
Raimon Molins, Guillem Gefaell i 
Sònia Gardés

Durada: 1h 40min
Espectacle en castellà

Una producció d’Atrium Escena Digital.

Himmelweg (Camino del cielo) és una peça de teatre 
històric i polític ambientada en la 2a Guerra mundial. 
Una rondalla del passat que serveix per a parlar-nos 
de l’actualitat, per a reflexionar sobre com les nostres 
ments són modelades a conveniència dels estaments 
de poder. 

Sinopsi

Himmelweg (Camino del cielo) podria inscriure’s en el 
terreny del teatre històric i polític, s’aixeca sobre un 
triumvirat de personatges: una delegada de la Creu 
Roja a qui s’encarrega inspeccionar un camp de con-
centració, un comandant del camp Nazi que orquestra 
una farsa ideada amb antelació i el cap de la comuni-
tat jueva que no sap si està treballant per a la salva-
ció del seu poble o si està cooperant amb els botxins. 
A la delegada de la creu roja se li presenta davant dels 

ulls una mentida acceptable ideada pel comandant del 
camp amb “l’ajut” del cap de la comunitat jueva. Inten-
ten demostrar que les condicions són òptimes i que el 
dia a dia es desenvolupa en un ambient de normalitat i 
tranquil·litat. 

L’espectacle no pretén únicament plasmar la dura re-
alitat dels camps de concentració, sinó provocar una 
reflexió més general sobre la propaganda, els mitjans 
de comunicació i el tractament dels successos en la 
premsa internacional.
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Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/

Fitxa artística

Autor: Juan Mayorga
Direcció: Raimon Molins
Repartiment: Cristina Plazas, 
Raimon Molins, Guillem Gefaell i 
Sònia Gardés
Creació i direcció digital: Joan 
Rodón (dLux.pro)
Disseny i construcció 
escenografia: Kike Blanco
Disseny i construcció titelles: 
Sònia Gardés
Disseny de vestuari: Glòria Viguer
Espai sonor: Raimon Molins
Disseny de so i programació: Efrén 
Bellostes
Cap de producció: Judit Ferrer
Producció executiva: Anna Maruny

Destacats

Himmelweg (Camino del Cielo) 
està basada en feta reals que ens 
recorden com al juny de 1944, la 
prograganda nazi va organitzar 
una visita de representants de 
la Creu Roja internacional al 
Theresiendstadt. És una de les 
obres de Juan Mayorga més 
representades arreu del món i ara 
arriba al Teatre Akadèmia en una 
nova producció d’Atrium Escena 
Digital.

Mayorga és considerat el 
dramaturg espanyol més 
internacional i un renovador del 
teatre actual. Des del 12 d’abril de 
2018 va ser triat membre de la Real 
Academia Española, on ocupa la 
butaca “M”.

Juan Mayorga ha obtingut els 
següents premis, entre d’altres: 
Premio Europa Nuevas Realidades 

En paraules del director

Juan Mayorga és un autor i home de teatre amb una 
forta personalitat creativa i ètica. Des del dia de la 
primera estrena l’any 2013 que no hem deixat d’estar 
en contacte i ara, una vegada més, el seu teatre ens 
sembla que torna a tenir més sentit que mai. El seu és 
un teatre de l’experiència, tant estètica com ètica. Un 
equilibri entre la tradició i la contemporaneïtat, entre 
l’humor i el drama en una harmonia que ens canta a i 
per a la societat contemporània obres d’una singular 
fascinació. Juan Mayorga és un compositor per al tea-
tre dels nostres temps… amb tot el que això pot signifi-
car. Utilitza el llenguatge i la rellotgeria de l’artifici de 
l’art per a construir peces d’un gran contingut compro-
mès amb la nostra realitat. Amb nosaltres. L’obra de 
Juan Mayorga posa a prova i demostra que el teatre és 
un bé necessari per a infinitat de coses.

Himmelweg (Camino del cielo) és una de les seves 
obres més representades arreu del món, per tant, una 
de les més universals. Si bé és cert que la temàtica 
més notòria és la de la memòria històrica, també ho és 
que l’altra és el punt de vista des del qual percebem -o 
ens fan percebre- la realitat en la que creiem viure. A 
través d’aquest “canal” (televisió, diaris, ràdios, inter-
net…) som informats, ens fem una idea del nostre en-
torn històric, social, polític i alhora som inevitablement 
manipulats.

El treball navega entre la comèdia i el drama. Actors i 
personatges que són manipulats com a titelles en una 
farsa que s’inspira en fets reals del 1944 i que ens par-
len i ens qüestionen al s. XXI. Un joc teatral posant en 
tela de judici la percepció la nostra por, la nostra rea-
litat així com dels anomenats dels mitjans que ens la 
comuniquen.

Raimon Molins

Teatrales (2016), Nacional de Teatro 
(2007), Valle-Inclán (2009), Ceres 
(2013), La Barraca (2013), Nacional 
de Literatura Dramática (2013), 
Nacional de las Letras “Teresa de 
Ávila” (2016), Max al millor autor 
(2006, 2008 y 2009) i a la millor 
adaptació (2008 y 2013) i Premio 
Princesa de Asturias de las Letras 
2022.

L’autor ha vist com la seva obra 
El chico de la última fila ha sigut 
adaptada al cinema per François 
Ozon amb la pel·lícula Dans la 
maison, que va rebre la Concha 
de Oro a la millor pel·lícula i 
Premi del Jurat al millor guió al 
Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián 2012. Al juliol de 
2022 Paula Ortiz va començar el 
rodatge del llargmetratge Teresa, 
adaptació lliure de la seva obra La 
lengua en pedazos.

https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/


Quatre dones i el sol
Del 25 de gener al 19 de febrer

De Jordi Pere Cerdà
Direcció: Roger Casamajor
Repartiment: Annabel Castan, 
Irina Robles, Jèssica Casal i Núria 
Montes

Durada: 1h 30min
Espectacle en català

Una producció d’Escena Nacional 
d’Andorra.

Jordi Pere Cerdà ens narra un conte sense concessions 
en què ens explica la vida de quatre dones de munta-
nya i com aquesta muntanya s’apropia de les persones 
que l’habiten. Ens parla de l’amor, de la il·lusió, de les 
ganes de fugir i de la impossibilitat de fer- ho, dels se-
crets, de les tradicions, del poder, de la terra, de l’en-
veja, del despertar sexual, de la presó que ens constru-
ïm nosaltres mateixos per protegir-nos, de la por d’allò 
que ens és desconegut i de les ganes irrefrenables de 
conèixer-ho. 

Sinopsi

L’acció se situa en un poblet del Pirineu aïllat per l’oro-
grafia, el fred, la neu i la broma. 

Els joves del poble són a la guerra, i el Jan, el pare, ha 
anat a buscar un mosso per ajudar-los en les tasques 
del camp. L’arribada d’un home jove pertorbarà l’orde-

nada vida de la casa i de les quatre dones de la família. 
Sembla repetir-se un triangle amorós de fa anys entre 
la Margarida, la Vicenta, i el Batista, el mosso que havi-
en llogat per a l’estiu. 

Enguany, el conflicte sorgeix entre l’Adriana, filla de la 
Margarida, i la Bepa, la dona del seu fill, que ha estat 
empresonat en la lluita armada. 

L’arribada del nou mosso desperta els desitjos més ín-
tims de les dues joves de la casa, que el veuen com una 
porta oberta a les seves ànsies de llibertat. 
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Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/quatre-dones-i-el-sol/

Fitxa artística

Autor: Jordi Pere Cerdà
Adaptació: Pere Tomás i Roger 
Casamajor
Direcció: Roger Casamajor
Repartiment: Annabel Casatan, Irina 
Robles, Jèssica Casal i Núria Montes
Escenografia: Enric Romaní
Vestuari: Anna Mangot
Il·luminació: David Bofarull
Espai sonor: Lluís Cartes
Audiovisuals: Hector Mas i Daniel 
Arellano
Aj. de direcció: Pere Tomás i Joan 
Hernández
Cap de producció: Alfons Casal
Tècnic de llums i so: Eloi Pla
Tècnic de vídeo: Celso Mariño
Fotografia i vídeo: Hector Mas
Assessoria lingüística: Servei de 
Política Lingüística del G. d’Andorra
Disseny gràfic: Òscar Llauradó

Destacats

La proposta és minimalista, 
despullada de l’element material, 
per centrar-nos només en les 
nostres quatre protagonistes i en 
el seu discurs, però envoltant-les 
alhora de tot el significat que les 
descriu i les defineix. 

Les actrius sempre presents a 
escena, no sols interpretant el 
que passa a l’escena textual, sinó 
també posant de manifest totes 
les interaccions que es duen a 
terme fora d’aquesta escena, per 
entendre les seves relacions i la 
seva personalitat. 

Defugint les al·lusions temporals 
que no siguin pròpies del text, per 
destacar-ne la universalitat. 

En paraules del director

Quan ens preguntem d’on som, sovint caiem en la tram-
pa política de la frontera, de la línia divisòria, de la dife-
rència entre els uns i els altres. 

Aquestes divisions artificials són esborrades sense 
contemplacions per la nostra inqüestionable submissió 
a la geografia del paisatge on hem nascut i on ens ha 
tocat viure. 

Les nostres quatre dones són filles de la muntanya, 
dels pics, de les collades, del fred, de la neu, de les nits 
llargues, del foc i de l’estiu que crema. I és la duresa 
d’aquesta terra aspra la que modela, amb la seva imper-
torbable presència, les seves vides, els seus somnis, els 
seus desitjos i les seves il·lusions. 

Jordi Pere Cerdà dibuixa, pinta i crea quatre personat-
ges femenins intensos i complexos. Qui tingui arrels de 
muntanya hi sabrà distingir ràpidament el reflex de les 
nostres padrines dins de la cruesa del món que les en-
voltava. 

Fugint de maniqueismes i d’estereotips, totes tenen una 
entitat pròpia forta i ben definida, i, tot i que es neces-
siten intrínsecament les unes a les altres per poder so-
breviure, sempre orbiten en una mena de dansa maca-

bra en que conviuen l’atracció i la repulsió, l’amor i l’odi, 
l’amistat i la traïció. Una dissort d’equilibri permanent 
per mantenir estatus, tradició, religió i moralitat dins de 
l’esperança, la il·lusió, les ganes de viure, de fugir i de te-
nir una veu pròpia en el seu món reduït. Un cercle viciós. 

Margarida, Vicenta, Bepa i Adriana, són l’expressió pre-
cisa i quirúrgica de les relacions humanes en un món 
tancat d’alta muntanya. La condensació en un sol text 
de totes les passions humanes. Un mirall al passat on 
veiem representat el nostre present. 

Jordi Pere Cerdà, ens enganya i aconsegueix que jun-
tament amb la parla aspra i violenta que escauria a les 
nostres protagonistes, hi sigui representada una poesia 
i una lírica difícils de trobar amb aquesta magnitud de 
llenguatge, en que els retrets més agres es barregen 
amb les expressions més dolces. 

I és precisament aquest joc del llenguatge, el que el fa 
irresistible: dur, però amb la mel als llavis; sec, però amb 
la rosada de la matinada. 

Però el que més sorprèn és descobrir que els seus an-
hels, les seves pors i les seves esperances, són les ma-
teixes que ens segueixen acompanyant a tots nosaltres 
durant la resta de les nostres vides.

Roger Casamajor

La crítica ha dit:

“Nova versió del text del 
dramaturg de la Catalunya Nord, 
revisada estèticament, on es 
descontextualitza la temporalitat 
amb una escenografia molt 
avantguardista i arriscada 
(recordant 2001: A Space 
Odyssey, Stanley Kubrick, 1968), 
i amb un resultat sorprenent per 
l’espectador. 

Destaca el treball de les actrius 
andorranes (...), el text permet 
que desenvolupin una actuació 
molt brillant, emotiva i amb molta 
càrrega emocional. 

Treball molt exigent per part del 
director Roger Casamajor amb les 
actrius, aconseguint extreure el 
millor de cadascuna d’elles.”

L’art de viure - Andorra

https://teatreakademia.cat/espectacle/quatre-dones-i-el-sol/


Kiss Me Love
De l’1 al 19 de març

Dramatúrgia i direcció Oriol 
Tarrasón
Repartiment: Jorge Cabrera, 
Annabel Castan, Ignasi Guasch i 
Quimet Pla

Durada: a determinar
Espectacle en català amb música 
en directe

Una producció de Les Antonietes.

Kiss Me Love és un text que parla de dependència soci-
al, marginació i de la necessitat d’utilitzar l’art com a 
eina catàrtica. Per aquesta raó, utilitza la música com 
un vehicle més de la dramatúrgia per ajudar als perso-
natges a connectar entre ells i que aconsegueixin així 
assolir la catarsi necessària tant per a ells, com pel pú-
blic. 

Sinopsi

El Marc és el protagonista de Kiss Me Love, té uns qua-
ranta anys, treballa en una pizzeria per poder pagar el 
lloguer, toca la guitarra al metro per arrodonir el sou i a 
més s’ha d’ocupar del seu germà Lenon que per culpa 
d’un accident va acabar perdent la memòria. 
Aquesta situació l’aboca a una vida sense sentit. Viu ab-
solutament esgotat i flirtejant amb un agreujant estat 
de depressió. Ja no creu en ell, ni en la seva música i ni 
tan sols acaba d’entendre perquè ha de fer-se càrrec de 
la dependència del seu germà. Per acabar-ho d’adobar 

la seva parella el va abandonar i va marxar enduent-se 
la seva filla de dos anys a viure a Toronto. 

La música, doncs és l’única cosa que el manté en vida. 
Però tocar al carrer tot i ser la seva salvació, també és la 
seva frustració artística. Al mateix temps les inespera-
des sortides de to del seu germà, fruit del seu estat de 
salut, un germà que passa els dies mirant el televisor i 
bevent cervesa, acabaran empenyent al nostre prota-
gonista una situació personal en la qual haurà de pren-
dre decisions importants. 

Finalment, en Marc, gràcies al seu amor per la música 
aconseguirà resoldre tot els seus conflictes i guarir les 
ferides del seu passat. 
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En paraules del director

Com a director el que més m’interessa de la feina que 
fem amb Les Antonietes és la possibilitat de fer com-
prendre al públic que el teatre és un art necessari. Crec 
que a més d’entretenir, ha de servir perquè la societat 
expressi els seus conflictes i les seves pors i ajudar-nos 
a avançar tots junts cap a una vida més equilibrada. 

Kiss Me Love m’ofereix la mateixa possibilitat afegint-hi 
la música. Ja no és només recordar que el teatre és ne-
cessari sinó recordar a l’espectador que l’ART és neces-
sari. Perquè la cultura justament serveix per això. Per 
posar-nos a la pell dels altres de manera que puguem 
entendre’ns tots. La cultura genera empatia. I l’empa-

tia és el que ens pot salvar com a societat. Qualsevol 
persona pot identificar-se amb els personatges de 
Kiss Me Love. Qui no se sent a vegades atrapat en una 
realitat professional, social, o emocional i no sap com 
sortir-se’n. 

I la música, potser és l’eina de comunicació més direc-
ta que hi ha. Connecta amb els racons més amagats de 
nosaltres mateixos. Després d’aquests darrers anys de 
mancances emocionals compartides per culpa de la 
COVID-19 creiem que un espectacle on s’hi barregi mú-
sica i teatre pot arribar a ser un punt fort de la tempo-
rada. 

Oriol Tarrasón

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/kiss-me-love

Fitxa artística

Text i direcció: Oriol Tarrasón
Composició i direcció musical: Ferran González
Ajudant de direcció: Montse Vellvehí
Repartiment: Jorge Cabrera, Annabel Castan, Ignasi 
Guasch i Quimet Pla
Escenografia: Sergi Corbera
Audiovisuals: Mar Orfila
Il·luminació: Ganecha Gil
Vestuari: Yaiza Ares
Fotografia: Joan Gastó
Disseny gràfic: Assad Kassab
Productor executiu: Raül Perales

Destacats

Ferran González, músic i actor i autor de musicals com 
Mierda de artista o Pegados que va ser finalista dels 
premis Max en la seva XIV edició, ha composat els te-
mes musicals i s’encarrega de la direcció musical.

https://teatreakademia.cat/espectacle/kiss-me-love


Macbeth
Del 12 al 29 d’abril

De William Shakespeare
Dramatúrgia i direcció: Moreno 
Bernardi
Repartiment: David Menéndez, 
Mònica Hernández, Albert 
Muntané, Roger Sahuquillo, Aina 
Serena, Zúbel Arana, Sara Palomo, 
Uri Guillem i Marçal Gené

Durada: a determinar
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia 
amb la col·laboració de Lo Spazio.

A walking shadow; a poor player/theat strust and frets 
his hour upon the stage,/and then is heard no more (*) 

El Teatre Akadèmia col·labora novament amb Lo Spa-
zio, centre de recerca artística i pràctiques contem-
porànies, que també rep el suport de la Nando & Elsa 
Peretti Foundation - Delegació a Catalunya.

Sinopsi

Macbeth és un noble que destaca a la batalla que acon-
segueix repel·lir la invasió nòrdica. En el camí de retorn, 
el protagonista i el seu amic Banquo es troben amb 
tres bruixes que li asseguren al primer que serà baró 
de Cawdor i després rei; també vaticinen que els fills de 

Banquo seran reis. En comprovar que, efectivament, el 
rei Duncan l’ha nomenat baró de Cawdor, l’ambició per 
ser rei s’apodera de Macbeth. Juntament amb la seva 
esposa, Lady Macbeth, planifiquen i duen a terme l’as-
sassinat del rei; culpen als guàrdies de Duncan, als 
qui també assassinen i, després que els fills d’aquest, 
Malcom i Donalbain, fugen a l’estranger per temor a 
ser eliminats, Macbeth és proclamat Rei d’Escòcia. Els 
Macbeth senten que han de continuar amb els seus 
crims per a conservar el poder...

Macbeth és una de les tragèdies més conegudes de 
Wiliam Shakespeare, una història que gira entorn dels 
nocius efectes físics i psicològics de l’ambició política 
en aquells que únicament busquen el poder com una fi 
en si mateix.
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En paraules del director

M’enfronto a un clàssic del teatre shakespearià propo-
sant una relectura escènica conduïda per algunes con-
sideracions de l’actualitat històrica i de l’àmbit escènic; 
transversal en els llenguatges i en la composició dra-
matúrgica. 

A partir de la paraula del text, i amb un treball plàs-
tic-vocal, desitjo evocar la memòria de la veu dels per-
sonatges determinant un muntatge compositiu net i es-
sencial, intel·lectualment honest a l’estil del pensament 
clàssic i recuperant l’habilitat d’aquest últim per a con-
duir les imatges entre espais i temps. Tracto els 5 actes 
com si de 5 composicions musicals es tractés, 5 situa-
cions rítmiques amb la finalitat de definir l’expressivi-
tat del llenguatge shakespearià a través del ritme dels 
versos, de les paraules i de les escenes: un muntatge de 
múltiples elements que facin de la peça una part viva i 
necessària de l’experiència humana. 

Seran els elements formals que determinaran les rela-
cions escèniques entre el temps de l’acció i el temps de 
la consciència dels personatges. Intervinc en la durada 
del text amb la construcció dels temps psicològics i 
morals de l’obra, manifestant en l’agonitzant lentitud el 
turment i el desig, la por física i el terror moral, la malal-
tia mental i l’abandó, l’odi i l’escàndol, en un caos feroç i 

irracional que contraposa pecat i innocència. 

Em concentro en el lèxic, en les imatges i en el material 
que l’original ofereix per a la construcció escènica de 
les il·lusions, dirigint un fil dramàtic subtil i complex de 
paraules, reals i irreals, que manifesti la vida del “heroi” 
(Macbeth) com una posada en escena insignificant: una 
ombra que camina, un pobre actor que es galleja tras-
tornat per l’arribada de la seva hora en l’escena, de qui 
ja no s’escoltarà res (*):

Investigo l’expressivitat del llenguatge shakespearià 
caracteritzada per la naturalesa simbòlica i performa-
tiva, i expresso el crim com una màquina que gradu-
alment es deshumanitza per la relació moderna entre 
‘deed’ i ‘business’.

La relectura no serà parcial ni sectorial, tractaré de fu-
sionar en una forma escènica unitària paraula i acció, 
veu i cant, música i so, gestos i multimèdia, imatges i 
personatges. És a dir poesia i teatre, traduint així la ma-
tèria sentimental i intel·lectual, moral i política, indivi-
dual i social de la nostra realitat amb un procediment 
escènic de construcció i de desconstrucció de la missa 
posada en escena.

Moreno Bernardi

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/macbeth

Fitxa artística

Adaptació: Moreno Bernardi 
Autor: William Shakespeare
Dramatúrgia i direcció: Moreno Bernardi
Traducció: Sadurní Vergés
Repartiment: David Menéndez, Mònica Hernández, 
Albert Muntané, Roger Sahuquillo, Aina Serena, 
Zúbel Arana, Sara Palomo, Uri Guillem i Marçal Gené
Multimèdia: Martín Elena
Il·luminació: Lluís Serra
Espai sonor: Ricardo González Yanel
Vestuari: Josep Abril
Disseny de cap: Alexis Ferrer
Ajudant de direcció: Rubén Homar
Ajudant de producció: Nil Mas
Assistent de direcció en pràctiques: Caterina Tugores
Assistent de vestuari: Alessia Zoppis
Assistent de vestuari en pràctiques: Allegra Abril
Vídeos promocionals: Bori Mo
Fotografies promocionals: Clàudia Serrahima
Fotografies d’escena: Sudeep Dwivedi
Projecte: Lo Spazio + Moreno Ensemble project

Destacats

Moreno Bernardi (director, coreògraf, intèrpret i pe-
dagog) ha signat més de 60 peces escèniques, entre 
dansa, teatre i dramatúrgies des de 1997. Com a expert 
reconegut en tècnica i composició, s’ha estudiat el seu 
mètode en universitats europees i centres de formació 
superior com Ca’Foscari Venezia, CSD IT BCN, ESAD IT 
VXN, La Sorbonne Nouvelle Paris 3 i  Rottherdam Dan-
ce Academy, entre d’altres. 

https://teatreakademia.cat/espectacle/macbeth/


Sucia
Del 17 de maig al 4 de juny

Dramatúrgia i direcció: Bàrbara 
Mestanza
Repartiment: Bàrbara Mestanza i 
Pep Ambròs

Durada: a determinar
Espectacle en castellà (amb 
fragments en català)

Una coproducció de Bella Batalla 
i Teatro de La Abadía.

Aquest projecte neix de la necessitat d’explicar per què 
no vaig fer res, per què a vegades no fem res i, sobretot, 
per què aquest home sí que ho va fer. (Bàrbara Mestan-
za)

La creadora proposa un joc de rols per denunciar l’abús 
sexual en un muntatge que inclou una important part 
audiovisual i documental que amplifica el seu discurs 
amb els testimonis de diverses víctimes i professionals 
de l’àmbit polític i social.

Sinopsi

Quan la víctima explica la seva experiència, la primera 
reacció que sorgeix per part del món és clara: PER QUÈ 
NO VAS FER RES? 

Sucia és la resposta a aquesta pregunta.

Per què no vaig fer res? És la pregunta que retrunyeix 
en el meu cos a tota hora, ara, és moment d’intentar 
comprendre per què no vaig fer res i per què ELL sí que 
ho va fer. I per a fer-ho, no em queda una altra que po-
sar-me en la seva pell.

Per a poder entendre per què ens fem mal, hem d’en-
tendre què ens porta a això. El món està ple de males 
persones? Hi ha alguna cosa més gran que nosaltrxs 
que ens empeny a la possibilitat de prendre la decisió 
de fer això? És inherent a l’ésser humà la necessitat de 
posseir cossos, de conquerir-los? És inherent a l’ésser 
humà la violència?

A Sucia no només analitzem experiències reals d’abús, 
sinó que analitzem el sistema que produeix els agres-
sors i les víctimes. Mitjançant entrevistes amb exper-
tes i experts en diversos aspectes d’aquest camp, acon-
seguirem generar una visió el més objectiva possible 
sobre aquest assumpte que ens interpel·la a totxs.
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Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/sucia

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Bàrbara 
Mestanza
Repartiment: Bàrbara Mestanza i 
Pep Ambròs
Espai escènic i vestuari: Paola de 
Diego (AAPEE)
Il·luminació: Adrià Pinar
So, gràfic i vídeo-escènic: JUMI
Audiovisuals: Marc Pujolar
Ajudant de direcció: Jaume Viñas
Direcció actoral i assistent a la 
dramatúrgia: Laia Alberch
Producció: Nacho Aldeguer, Rosel 
Murillo Lechuga i Mayte Barrera
Assistent de direcció i producció: 
Cristina Arias i Denisse Cao
Idea original de l’espai escènic: 
Anna Cornudella
Assessores: Lídia Casanovas, Anna 
Planadevall, Núria Juanico, Carla Vall 
i Victoria Rosell
Comunicació: CODEA
Cap de premsa: Jose Cortés
Teaser: Mikerl Arostegui
Fotografies: Luz Soria
Amb la col·laboració de: Mónica 
Boromello, Néstor Reina i Kiwi Bravo

Agraïments: Festival Temporada 
Alta, La Virgueria, Sala Ivanow, Estudi 
Karloff, Andrea Aguilar, Alejandro 
Bordanove, Berta García, Albert 
Llimós, Quico Montañez, Teo Planell, 
Octavio Salazar, Rubén Sánchez, 
Miguel Ortega, Alejandro Corrochano.

Destacats

Sucia és una creació que va molt 
més enllà de la peça teatral. 
En aquests moments,  Barbarà 
Mestanza està treballant en la 
novel·la homònima que narra tot el 
seguiment I posicionament (intern 
i extern) de l’autora i protagonista 
i també és una reflexió profunda 
sobre el la lluita estructural 
pel poder que demostra que el 
capitalisme és abús.

Sucia compta amb un equip 
d’assessores format per: Lídia 
Casanovas (Consciència de 
Gènere), Anna Planadevall 
(Psicóloga experta en Violència 
Masclista i Abús), Núria Juanico 
(Perodista Investigació sobre 
abusos en l’àmbit escènic), Carla 
Vall (Advocada Penalista) i Victoria 
Rosell (Magistrada).

Sucia es va estrenar a Temporada 
Alta 2020 abans de fer temporada 
a Madrid, al Teatro de la Abadía 
(del 6 al 30 de maig de 2021) i al 
Teatro Corral de Comedias de 
Alcalá de Henares (1 i 2 d’abril de 
2022). El Teatre Akadèmia acull per 
primer cop aquest espectacle a la 
ciutat de Barcelona. 

Els estudis confirmen que el 57,3% 
de les dones que viuen a Espanya 
han estat abusades i que amb el 
confinament van augmentar els 
casos d’abús intrafamiliar més que 
mai.

En paraules de la directora

Sucia parla de l’abús posant el focus no sols en la pròpia 
experiència viscuda per la víctima, sinó en com rebem 
com a societat aquest tipus de situacions.

El nostre sistema ha convertit el Feminisme en una 
moda, un concepte a la mercè de les necessitats del 
nostre sistema socioeconòmic.

Nosaltrxs no deixarem que succeeixi el mateix amb 

l’abús. En un moment en el qual els abusos van en aug-
ment, ens plantegem tractar aquest tema intentant 
buscar la manera de traçar un pont que ens ajudi a com-
prendre la complexitat d’un problema que ens travessa 
a totxs per igual.

Entendrem l’abús no sols com a casos aïllats, sinó com 
l’estructura base en la qual el nostre sistema es fo-
menta.

Bàrbara Mestanza

La crítica ha dit:

“Mestanza huye de la casquería 
emocional y relata acertadamente 
su historia con distancia e incluso 
con ironía.”

Raquel Viadales I El Pais (Babelia)

“Un montaje que incomoda, 
que revela, que ayuda, que es 
necesario para acabar de una vez 
por todas con esa desgarradora 
pregunta que, más temprano que 
tarde, acaba escuchando toda 
mujer que se ha visto en medio de 
esa dolorosísima experiencia.”

José-Miguel Vila  I Diario Crítico

“Sucia asume el riesgo de su 
propuesta y lo supera con éxito 
gracias a su sinceridad y a su ir 
de frente políticamente. Teatro 
necesario en estos tiempos 
convulsos de mentiras egoístas, 
posverdades manipuladoras y 
negacionismos interesados sobre 
tantos temas, como el de los 
resortes del heteropatriarcado, la 
realidad de la violencia de género y 
el pacto de silencio al respecto de 
buena parte de nuestra sociedad.”

Lucas Ferreira  I En Platea

https://teatreakademia.cat/espectacle/sucia/


Nous horitzons: 
L’espectacle
Dates a determinar

Direcció: Iban Beltran i Ana Pérez 
García
Repartiment: Lluís Català, Maria 
Frias, Miguel Gómez i Núria 
Orellana

Durada: a determinar
Espectacle en català i castellà 

Una producció del Teatre Akadèmia.

Nous horitzons es tracta d’un projecte amb intenció bi-
ennal a partir de noves dramatúrgies i joves intèrprets 
que neix 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.

Cronologia del projecte...

1a Convocatòria de Projectes dels Teatres de Proximi-
tat (On el Teatre Batega) - Temporada 2020/21: 
Sel·lecció de tres textos per a treballar en format lec-
tura dramatitzada amb l’equip de Nous horitzons (La 
Chispa - Marc Angelet, Esto no es un Banksy - Mikel Fer-
nandino i Axaxaxas Mlö - Xavi Morató) amb la intenció 
d’escollir un d’aquests tres per a realitzar una produc-
ció pròpia durant la temporada 2022/23.

Setembre - Octubre 22:
Presentació del projecte Nous horitzons. Càsting i se-
lecció de l’equip de joves intèrprets (Lluís Català, Ma-
ria Frias, Miguel Gómez, Míriam Lladó, Núria Orellana i 
Marc Tresserras)

Novembre 21 - Abril 22: 
Càpsules formatives amb Andrés Corchero, Lali Àlva-
rez, Isabelle Bres, Los Detectives i Davo Marín i partici-
pació en totes les activitats de la temporada (assaigs, 
col·loquis, trobades, etc.)

Juny - Juliol 22: 
El projecte passa a formar part del Grec Festival Bar-
celona dins del cicle d’espectacles i lectures El Batec 
del Grec.
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Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/nous-horitzons-lespectacle

Fitxa artística

Direcció: Iban Beltran i Ana Pérez 
García
Repartiment: Lluís Català, Maria 
Frias, Miguel Gómez i Núria Orellana
Espai escènic: Paula Bosch
Vestuari: Caterina Pérez
Ajudant de Producció: Maria Serra
Fotografies lectures “El Batec del 
Grec”: Bori Mo

Destacats

Durant el procés de formacions, en 
molts moments comentàvem que ens 
“actuàvem a sobre”: tot i gaudir de 
l’aprenentatge, ens moríem de ganes 
de poder ensenyar resultats. Vist en 
perspectiva, aquest procés més a 
foc lent ens ha aportat moltes coses 
bones. Gràcies a totes les activitats i 
formacions d’aquest curs, s’ha creat 
complicitat i una manera de treballar 
compartida en la companyia, que 
ha facilitat el treball d’assajos i la 
química de grup. (Lluís Català)

Crec que durant aquest any he après 
moltíssim. Fer coses tan concretes 
en dos dies i anar “a saco” amb allò 
i jugar-ho a saco sense cap jutge, 
és un gran gust. El que m’emporto 
és que en tot moment, amb la gent 
que ha vingut a fer les formacions, 
amb l’Ana i l’Iban, quan hem anat a 
l’Akadèmia... és el sentiment d’entrar 
a la sala d’assaig i sentir-me còmoda,  
zero jutjada, que podem jugar. (Maria 
Frias)

Juliol 22: 
Gran èxit del cicle de lectures, amb gairebé un 90% 
d’ocupació. 

Decidim continuar treballant amb l’equip complet d’in-
tèrprets durant la temporada 2022/23. 

D’aquesta manera Lluís Català, Maria Frias, Miguel 
Gómez i Núria Orellana configuren el repartiment de 
la producció escollida a les lectures (encara a deter-
minar).

Míriam Lladó i Marc Tresserras s’incorporen al repar-
timent de la producció pròpia El Papa. 

El projecte en paraules de l’equip 
de direcció

Passat el primer any de formació, el Projecte Nous ho-
ritzons ha assolit allò que ens havíem plantejat quan 
ens l’imaginàvem: que s’hagi creat un grup, amb totes 
les particularitats i també amb totes les discrepàncies, 
que rema en una mateixa direcció. Amb l’objectiu de 
crèixer com a intèrprets i de viure un procés de creació 
professional, vam culminar la primera temporada amb 
una proposta de lectures dramatitzades dins el parai-
gua de “On el teatre batega”, de les sales de proximitat, 
i del Festival Grec. Es va comptar amb la complicitat 
dels autors que havien escrit els textos -i volem agrair-
los una vegada més la generositat que van tindre amb 
nosaltres- i, una vegada fetes les lectures, vam consta-

tar que el projecte té sentit: els intèrprets han treballat 
entusiastament, han pres consciència de les pròpies 
capacitats i han aportat seriositat, entusiasme i esforç 
per fer crèixer el seu treball cap a les qualitats que 
s’exigeixen en una producció professional.

De manera que estem convençuts que l’aposta de l’Aka-
dèmia per obrir l’espai a intèrprets joves i també a nous 
públics ha de continuar endavant, Seguirem acompa-
nyant-los en aquest procés de creixement i aprenent 
d’ells, també. Aquesta temporada 22/23 farem un pas 
més endavant: aixecarem una producció. Aviat sabrem 
quina.

Esperem que valgui la pena.

Ana Pérez García i Iban Beltran

Totes les expectatives de quan vam 
començar no només s’han complert 
sinó que hem anat molt més enllà. 
Ho he gaudit i aprofitat molt més 
del que fins i tot m’imaginava. Crec 
que les formacions, a més d’aportar-
nos aquestes eines a l’hora de crear 
o maneres de treballar tècniques 
més teatrals i diferents maneres 
de treballar a partir del cos, han 
fet més cohesió de grup. (Miguel 
Gómez)

Un plaer poder fer feina amb 
persones tan maques i tan 
professionals i continuar aprenent 
i absorbint tot allò que puguem i 
més. La nostra professió no deixa de 
ser una cursa de fons i no se m’acut 
millor projecte per començar que 
formar part de Nous Horitzons i a 
més acompanyats de tot l’equip del 
Teatre Akadèmia, que és meravellós. 
(Núria Orellana)



Il racconto di Şahmeran 
Maig 2023

De Francesco Libetta i F.F. Chopin
Direcció: Francesco Libetta
Repartiment: Serra Yilmaz i 
Francesco Libetta

Durada: a determinar
Espectacle en italià amb música 
en directe

Amb la col·laboració de l’Institut Italià 
de Cultura de Barcelona.

El Teatre Akadèmia torna a col·laborar amb el prestigiós 
pianista, compositor i director d’orquestra italià Fran-
cesco Libetta. Després de l’èxit de Coreofonie durant la 
temporada 2020/21, en aquesta ocasió l’artista ens pre-
senta un programa doble on la música es converteix en 
un llenguatge narratiu. En aquesta ocasió, la celebrada 
actriu i directora de cinema turca Serra Yilmaz compar-
tirà protagonisme amb Libetta. 

Sinopsi

Il Racconto di Şahmeran (El conte de Şahmeran) és un 
melòleg dissenyat per a l’actriu turca Serra Yilmaz. Es 
tracta, doncs, d’una veritable narració paral·lela entre el 
text interpretat i la la música.

La llegenda de la bella reina serp continua sent molt 
popular a Turquia, a l’Iran i a Síria. Encara avui, els ar-
tesans dibuixen retrats de l’encantadora i sàvia reina de 
les serps. Şahmeran és una dona que s’obre a l’amor del 
jove Cemsab, que ha arribat de manera temerària a tan 
particular reialme. Una sèrie d’esdeveniments la porta-
ran a ser víctima dels soldats de l’emir local mentre que 
Cemsab, sobreviurà i es convertirà en savi en el metge 
més famós del seu temps. 

La història de la reina reflexiona sobre el dilema de la 
necessitat ancestral i fatalista d’acceptar aquests 
mals (que no perdonen a ningú) entre les persones que 
s’estimen. Quan l’amor és incondicional, els amants són 
més forts, més feliços i se senten més realitzats, però, 
al mateix temps, baixen la guàrdia I s’obre una bretxa 
des de la qual també pot arribar el mal, el que sorgeix 
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de petites llavors verinoses que germinen en la distrac-
ció (teatral i alhora estranya, anunciada per la sorollosa 
amenaça de l’enemic.

La primera Ballata (op. 23) de Chopin recrea l’at-
mosfera èpica i llegendària del poeta polonès Adam 

Mickiewicz. Va ser escrita entre Viena i París, durant 
uns anys políticament turbulents, que van portar a Cho-
pin a no tornar mai a Varsòvia. Chopin va afirmar haver 
pensat en les obres del poeta, tot I que no tenim cons-
tància de quina història o text concret, presumiblement 
de caràcter patriòtic, subjeu en la música de la Ballata.

Francesco Libetta

Segons el New York Times, Francesco Libetta és un 
“poeta-aristòcrata del teclat amb el perfil i el port d’un 
príncep del Renaixement” (M. Gurewitsch); P. Isotta l’ha 
descrit com un “músic profund i un pianista de la cultu-
ra” per “una llibertat i una autoritat pianística que el fan 
inigualable en el món” (Corriere della Sera) i “el més gran 
pianista viu” (a Altri canti di Mart, Marsilio 2015). Ha re-
alitzat integrals de piano de Beethoven (les trenta-cinc 
Sonates), Händel i Chopin, Godowsky (els 53 Studî so-
bre els Studî de Chopin), Paisiello, Liszt (Études d’éxe-
cution transcendantes, Années de pèlérinage). Els seus 
enregistraments han estat premiats per la crítica amb 
els següents guardons: Diapason d’Or, Choc de Le Mon-
de de la Musiqui, Raccomandé parell Classique, Ama-
deus d’or i 5Stelle di MUSICA. 

Ha col·laborat amb directors d’orquestra (A. Pappano, 
M. Andreae, C. Mandeal), violinistes (I. Händel, A. Pritc-
hin); ballarins (des de C. Fracci fins al grup Coreofinie, 
fundat per ell), cantants (A. C. Antonacci, E. Palacio, M. 
Devia), actors (A. Boni, M. Mirabella, S. Laurito, S. Marc-
hini, A. Preziosi, E. Gutiérrez Caba) i nombres companys 
pianistes.

Entre els directors dels seus vídeos publicats en DVD: 
B. Monsaingeon i F. Battiato. Director del curmetratge 
Sortilège. Amb G. Manni gestiona una col·lecció de pi-
anos, des de l’època de Clementi i Erard fins a instru-
ments pintats per artistes contemporanis.

Serra Yilmaz

Serra Yilmaz, nascuda a Istanbul, va estudiar Psicologia 
i Teatre a la Universitat de Caen, a Normandia. Després 
del seu debut al teatre, va participar en diverses pel·lí-
cules a Turquia. Després, la seva trobada amb Ferzan 
Özpetek la va portar a treballar a Itàlia, on va participar 

en moltes de les pel·lícules del director (entre elles la 
pel·lícula i la sèrie Le fate ignoranti, La finestra di fronte, 
Saturno contro o La dea fortuna). Va debutar com a di-
rectora en el remake turc de la pel·lícula de Paolo Geno-
vese Perfetti sconosciuti. Recentment ha interpretat el 
paper de Sancho Panza en l’obra Don Chisciotte d’Ales-
sio Boni/Aldorasi/Prayer.

Fitxa artística

Autoria: Francesco Libetta i F.F. Chopin
Direcció: Francesco Libetta
Repartiment: Serra Yilmaz i Francesco Libetta

Destacats

El melòleg (del grec antic μέλος, mélos = melodia, i 
λόγος, lógos = paraula) és un subgènere musical i te-
atral unipersonal, és a dir, protagonitzat per una sola 
persona, que consisteix en el desenvolupament d’un 
monòleg en el qual els passatges culminants o emotius 
són subratllats per un acompanyament musical. Aques-
ta música serveix també de transició entre un passatge 
del monòleg i un altre.
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