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La direcció i l’equip del 

RESTAURANT ARBEQUINA
volem donar les gràcies a tots els clients i 

amics i donem per tancada una etapa 

al Lluçanès.

Més endavant us comunicarem 

la nova adreça.

Moltes gràcies a tothom!

Divendres, 10 d’agost de 2012
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Lluís Badosa, a casa seva, a Folgueroles, divendres passat

Folgueroles

Anna Corbatera

El Grup Teatre de Vilatorta, nascut 
l’any 80, va desembocar 12 anys més 
tard en una nova entitat, Vilatorta 
Teatre. Lluís Badosa, que havia actu-
at amb la companyia des dels seus 
inicis, va prendre cap al 92 el relleu 
com a director del nou grup i ja fa 
vint anys que és al capdavant, tot i 
que, en un principi, només era “per 
una temporada”.

Per què pensava estar-hi poc 
temps?

Cap als 90 hi havia problemes a 
l’entitat. Jo feia d’actor, però m’agra-
dava molt llegir i solia proposar-li 
obres al director. Quan va plegar, 
me’n vaig voler fer càrrec un any per 
donar feina a la colla. No sabia com 
aniria. Des de llavors, han confiat en 

mi i ha funcionat molt bé. 
Quan va agafar afició pel teatre?
A casa sempre hi havia hagut ambi-

ent teatral. El meu avi era director de 
teatre. Tinc 700 obres seves de l’èpo-
ca de Pitarra, Sagarra... 

Algun cop ha parlat de decorats 
sense flors ni quadres. Per què?

Sóc partidari de l’escenografia 
esquemàtica perquè valoro molt els 
diàlegs. El que no està posat allà dins, 
no podem arreglar-ho. Més gerros de 
flors, quadres o mobles o una estan-
ça més maca no faran l’obra millor. 
Importa què es diu, què passa, el que 
es viu i l’emoció, no el decorat. 

Per què cal potenciar aquest tea-
tre de contingut?

En moments crítics com l’actual, 
cal un poble que prengui consciència. 
Estem igual o pitjor des de la dictadu-
ra. Per això vull buscar contingut al 

que fem. Si ens matem a fer una cosa, 
que hi hagi un missatge al darrere. 
Que qui vulgui pensar pugui fer-ho, 
pugui marxar del teatre rumiant.

I és això el que busca l’espectador?
La gent et demanarien sempre 

macarrons, llom arrebossat i una 
Coca-Cola. Però pel preu d’això, jo 
els puc fer una cosa diferent. I per 
què no tastar-ho? És vergonyós que 
al Teatre L’Atlàntida de Vic la gran 
obra de l’any sigui els Pastorets, un 
encàrrec dels caputxins a Folch i Tor-
res com una obra infantil. Tothom fa 
pastorets, tothom fa comèdies.

Amb la finalitat de distreure, oi?
El teatre és per evadir-se de la rea-

litat i creure’s una història encara 
que es moguin les parets del castell. 
Per això la gent es deixa enganyar pel 
teatre i paguen perquè els enganyem. 
Però com deia Joan Fuster, un llibre 

Entrevista a Lluís Badosa, director del grup Vilatorta Teatre de Sant Julià

“Un teatre que no fa 
pensar és una pessigolla”

que no faci pensar és un xiclet, un 
barbitúric o una pessigolla; res més 
que un passatemps. I el teatre, igual.

Recorda algun muntatge vostre 
fet especialment per riure?

La Nit porca. Volíem representar 
Jaume I el Conqueridor, l’obra porco-
gràfica de Sagarra, plena de paraules 
obscenes. Però era d’un sol acte, així 
que vam acompanyar-la amb un reci-
tal de cançons porques d’unes vint 
dones de la Coral de Sant Julià, que 
van formar la Coral 69, i les corran-
des porques d’en Carolino. Vam riure 
molt, però no n’hi ha prou. 

Llavors, quina altra funció ha de 
tenir el teatre?

De crítica i denúncia. Cal involu-
crar-se en el que passa perquè no 
ens prenguin el pèl. Si a Anglaterra 
demà traguessin la Casa Real i en 
fessin una República, no canviaria 
res al carrer, perquè les nacions les 
formen els pobles, no els governs. 
Però com més ignorants i de bona fe 
siguem, més ens estafaran. Volen que 
no pensem, que no llegim, que no ens 
preocupem ni ens comuniquem; com 
qualsevol religió, que et demana que 
hi tinguis fe sense fer-te preguntes. 
Per això hem de tenir com a referents 
la gent més sensible: poetes, cantau-
tors, pintors, el teatre, la gent que 
explica la realitat tal com la vivim. 
Perquè l’art encara és al seu lloc i és 
honest; sobretot l’amateur, que és 
més honest que el professional. 

La vostra última obra, Paraules 

encadenades, de Jordi Galceran, és 
crítica?

Exacte. Cada any hi ha 600.000 
denúncies a Espanya de dones mal-
tractades i 70 o més mortes per any; 
m’esgarrifa. L’obra, com El mètode 
Grönholm, també de Galceran, es 
tracta d’un joc, un joc macabre entre 
un psicòpata i la víctima, la seva 
dona. I res és el que sembla. Quan el 
públic creu que ho porta controlat, 
tot es capgira. És una obra molt difí-
cil, però crec, honestament, que ens 
ha quedat molt bé.

El seu pròxim projecte? 
Completar aquesta trilogia al vol-

tant del paper de la dona. Primer va 
ser Antígona, ara Paraules encadena-
des i la pròxima, Quatre dones i el sol, 
de Jordi Pere Cerdà.

I per acabar, el seu gran somni?
Poder fer el teatre que a mi m’agra-

da i que una colla de gent s’hi avin-
gui, s’ho passin bé, ho traguem del 
forn i al públic li agradi. I a córrer a 
per un altre somni!


