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Carme Paltor Simon

L’esperit del teatre a l’estretor del garatge
El festival Lola, ara comarcal, està lligat a la voluntat de fer teatre que s’encarna en les trenta cadires del Teatret esparreguerí
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SET DIES

omençar una aventura d’èxit
en un garatge és una història en-
castada a la mitologia empre-
sarial nord-americana. Gegants

de la informàtica han començat amb dos
amics amb més temps que recursos, en-
voltats de cables, pantalles, teclats, litres de
cafè i capses de dònuts, al garatge de casa
d’un d’ells. Però no han de ser només els
programes d’ordinador els que neixin en un
espai reduït i casolà, fins i tot més reduït que
el generalment espaiós garatge que cons-
titueix una peça separada en les finques uni-
familiars de les àrees residencials de Cali-
fòrnia. Un festival d’espectacles de trajectòria
ascendent pot haver nascut i tenir encara l’e-
picentre als escassos metres quadrats de la
planta baixa d’una casa de façana estreta en-
caixonada entre altres al centre urbà d’Es-
parreguera. I aquesta és la descripció pos-
sible del Teatret, un espai escènic de butxaca
i de gestió familiar on va néixer i on ha cres-
cut el festival Lola, que aquestes setmanes
de tardor arriba a la novena edició, sempre
amb l’impuls de Carme Paltor Simon,
aquest infatigable animal de teatre, nascu-
da a l’Aragó, crescuda a Olesa de Montser-
rat i convertida en esparreguerina per raó
de matrimoni amb Toni Puig, un altre in-
condicional de l’afició escènica. 

Però anem a pams. Per què el festival es
diu Lola? Doncs perquè una de les perso-
nalitats teatrals  destacades que ha donat Es-
parreguera ha estat Lola Lizaran, que va mo-
rir el juliol del 2003, als 71 anys, com a con-
seqüència d’un càncer, al seu domicili es-
parreguerí. Germana de la també actriu
Anna Lizaran, Lola es va fer popular per la
seva interpretació de la tieta Victòria a la sè-
rie televisiva Poblenou, però molts anys
abans s’havia iniciat en el món del teatre fent
de Maria a la Passió d’Esparreguera. Va des-
tacar com a actriu en grups de teatre inde-
pendents, com Teatre GOC i El Teatrí, i en
grups d’aficionats. També va participar en
obres al Romea com La festa del blat, d’Àn-
gel Guimerà, i era habitual en els especta-
cles de Ramon Oller. Tot i la dedicació
apassionada, no va trobar la seva gran
oportunitat en el món professional fins
l’any 1994, en què va aparèixer a la sè-
rie de TV3 Poblenou. Era la tieta de la
família protagonista –amb els actors
Miquel Cors, Margarida Minguillón i
un joveníssim Joel Joan– i acabava
embolicada amb el personatge que in-
terpretava Alfred Luchetti. Un cop fi-
nalitzada la sèrie, la Lola va viure,  ja en
plena maduresa, els seus millors anys
com a actriu. Va participar en pel·lícu-
les com La Bíblia negra, de David
Pujol, i l’any 2001 se li va

concedir un premi Butaca honorífic, al
costat de Luchetti, per la seva dedicació al
teatre durant tota la vida.

La mort de Lola Lizaran va causar un fort
impacte en el món dels afeccionats al tea-
tre d’Esparreguera, una població on la tra-
dició de la Passió –en una versió extrallar-
ga, dividida en dues parts amb pausa per di-
nar, i intervenció de centenars de persones–
fa que el fet escènic es visqui amb intensi-
tat. Entre els impactats hi havia els com-
ponents de Tramteatre, que es qualifica a
si mateix com «un grup indefinit de perso-
nes amb l’única voluntat de fer teatre». La
companyia va començar a funcionar fa
vint anys, l’estiu del 1991, i a
partir del 2000 va
establir-se de for-
ma estable al Tea-
tret, un lo-
cal –com dè-

iem– de format realment petit, ja que només
hi caben una trentena d’espectadors.  Dis-

posar d’aquest espai els va permetre
afegir, a les produccions pròpies

com a elenc teatral, la pro-
gramació d’altres es-

pectacles adients
per a l’espai: lec-

tures, concerts,

representacions escèniques professionals
igualment minimalistes... que no vol dir que
no hagin de ser ambicioses. Sempre des d’u-
na gestió amateur i a favor de mantenir la
flama de l’afició teatral. I en homenatge a la
«companya i amiga» Lizaran, el Teatret va
posar en marxa per primer cop el 2003, al
Teatret però també en altres espais espar-
reguerins, com el centre parroquial i el
mateix teatre de la Passió, el festival Lola, que
al principi s’anomenava «de teatre alterna-
tiu i petit format», però que l’any 2009,
després de sis edicions de trajectòria i re-
coneixement ascendents, va fer un salt en-
davant i es va convertir en Festival de Tea-
tre del Baix Llobregat Nord. 

Sempre amb el suport del seu marit, Toni
Puig, igualment teatrer i del Tramteatre (i
activista de la premsa comarcal a Esparre-
guera i a Catalunya), Carme Paltor ha diri-
git les successives edicions del Lola, darre-
rament amb Antonio Calvo com a codi-
rector artístic, perquè el festival s’ha fet re-
alment gran. En aquesta tercera edició de ca-
ràcter comarcal programa espectacles a
Olesa de Montserrat, Martorell i Molins de
Rei, a més a més de la mateixa Esparreguera.
Admeten que «arriba en un moment eco-
nòmic i social difícil, ple d’incerteses i de
reivindicacions, i malgrat tot hem decidit
apostar encara més per la cultura i pel tea-
tre», però afegeixen que «enmig d’aquestes
dificultats, d’aquests moments d’austeritat
necessària, ens hem esforçat al màxim per
no reduir la qualitat del projecte, i per
aconseguir-ho ens ha calgut la complicitat
de tots: creadors, actors, tècnics, compa-
nyies, entitats, comerços... i també de l’es-
pectador».

Shakespeare i Verdaguer. Koltès i Smeds.
Marc Rosich i Albert Pijuan. L’Operetta de
Jordi Purtí i el Cor de Teatre i Rive Gauche
de Q-Ars Teatre. Hyperpotamus i Anna
Roig (i l’ombre de ton chien). La veu de
Lluís Soler i la de Mercè Sampietro. Són
noms propis d’autors, directors, cantants, ac-
tors, que donen contingut a un festival im-
pulsat i mantingut des de l’afició al teatre,
la mateixa afició que manté vives i funcio-
nant centenars d’entitats amb locals aptes
per a representacions, i de grups disposats
a pujar als escenaris per poc que les ganes
dels uns i els altres arribin a coincidir. Ara
des de la Generalitat s’impulsa aquesta
coincidència, i amb un pressupost de cent
mil euros d’aportació per al 2012. Caldrà
veure fins on arriba, perquè moltes vegades
si les entitats amb escenari i els elencs
amb producció no es troben és perquè, sen-
se que ningú cobri, només encendre els

llums,  transportar els decorats, pagar
les assegurances... ja costa més diners
dels que s’obtenen de les taquilles. I
és que el teatre amateur, malgrat el
seu arrelament i participació, ni té l’a-

fluència ni pot demanar els preus d’en-
trada de les grans sales pro-

fessionals.
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Un festival ascendent pot haver nascut 
i tenir encara l’epicentre als escassos
metres quadrats de la planta baixa
d'una casa de façana estreta 

«Arriba en un difícil moment econòmic i
social, ple d'incerteses i reivindicacions,
i malgrat tot hem decidit apostar encara
més per la cultura i pel teatre»
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