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Si la Lloll no canta, ni balla ni re-
cita... què fa la Lloll? La resposta
només es podrà conèixer diven-
dres al Teatre Grec en un nou es-
pectacle en què l’actriu igualadina
comparteix escenari amb mig cen-
tenar de músics de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, guiada per
Salvador Brotons, i amb el manresà
David Pintó com a director d’es-
cena. Sota el suggerent títol de
Bandalismes, el festival Grec de la
capital catalana proposa una mix-
tura de música i teatre que, amb
l’humor com a premissa irrenun-
ciable, regalarà a l’espectador un
peculiar concert de danses de Fa-
lla, Txaikoviski, Bizet i Falla, entre
molts d’altres compositors.

«La gent tindrà al davant una
Lloll que no ha vist mai, la durem
a una posició des de la qual és molt
vulnerable», assegura Pintó d’un
espectacle en què l’expectativa
del públic és escoltar un reperto-
ri de la Banda Municipal amb
Brotons a la batuta. I no es pot dir
que aquest punt de partida quedi
frustrat perquè el conjunt orques-
tral no faltarà a la seva cita anual
amb el Grec. Però, i aquí radica la
sorpresa que l’equip intenta pre-
servar amb cura, passarà un fet in-
esperat que redimensionarà la fa-
ceta interpretativa de l’anoienca.

Lloll Bertran i David Pintó ha-
vien coincidit en l’espectacle d’o-
bertura del teatre Kursaal de Man-
resa –Inauguraal–, el febrer del
2007, on l’actriu es va ficar a la pell
de Mary Santpere, i en una funció
especial del musical Flor de Nit a
Barcelona. Bandalismes significa
la tercera col·laboració –«i fins ara
la més intensa», apunten– entre
dues de les principals personalitats
escèniques de la Catalunya central.

El concert pretén anar un pas
més enllà del que la Banda Muni-
cipal de Barcelona està acostuma-
da a portar a terme, fins al punt de
necessitar un home de teatre com
Pintó per dotar la funció de sentit
dramatúrgic. Ja des del joc de pa-
raules del seu títol, Bandalismes
convida a apropar-se al recital
amb una mirada desacomplexada.

La gènesi del projecte el situa
Lloll Bertran durant un sopar ce-
lebrat en dates del Grec de l’any

passat, amb Joan Xicola, director
tècnic de la banda, com a prota-
gonista d’una proposta que pos-
teriorment va incorporar David
Pintó. «Jo aleshores estava im-
mers en els assajos de l’obra de tea-
tre musical Over the moon, però el
juliol em semblava tan llunyà que
ho vaig acceptar», apunta el man-
resà d’un muntatge que ambdós
defineixen com a «enjogassat».

El plaer del risc
David Pintó afronta la pràctica
teatral com una recerca constant
de desafiaments i aprenentatges.
«No havia treballat mai amb una
banda de música, però per a mi
cada espectacle és un repte», as-
segura. La seva companya de pro-
jecte referma amb l’allau de gesti-
culacions que acompanyen el seu

discurs la convicció del bagenc: «li
agrada llençar-se en iniciatives
que parteixen de zero». Per a tots
dos, la incertesa és plaer i neguit:
«no tenim cap referent, és un es-
pectacle que hem creat de nou. Per
això és important tenir un punt
d’intuïció. Jo no tenia ni idea de
com afrontar-me a una banda,
però ha valgut la pena». 

Un personatge que no surt als tí-
tols de crèdit però que jugarà po-
derosament a favor de Bandalis-
mes és el mateix Teatre Grec, pro-
bablement el més escenogràfic
de la ciutat. «La paret, els arbres...
tot compta», comenta Pintó, qui di-
lluns passat va assistir en aquest es-
pai a la funció inaugural del festi-
val amb l’espectacle de circ, dan-
sa i música Opus. «Hi he vist mol-
tes actuacions al Grec, però aquest
cop m’ho vaig mirar amb uns altres
ulls perquè anava pensant coses
per al nostre espectacle, com ara
sí la Lloll es veurà prou bé des de
les últimes files...».

Un parell d’assajos generals
amb públic, un dels quals de ca-
ràcter solidari, antecediran la fun-
ció de divendres, l’única prevista
fins ara. En l’agenda dels partici-
pants no hi figura ara per ara cap

bolo, tot i que ambdós no ama-
guen la il·lusió de no liquidar tant
d’esforç previ en una sola nit. No
obstant això, a Pintó el sedueixen
«els esdeveniments efímers».  El di-
rector manresà recorda que «a
Broadway, per exemple, es fan
muntatges molt treballats per a
una sola nit. Com alguns concerts
que preparen Liza Minelli i Barbra
Streisand. O la gala dels premis
Tony del teatre nord-americà. Són
només cinc minuts, tot i que por-
ten molta feina, i aquella actuació
no es repeteix».

Lloll Bertran i David Pintó sin-
tonizen. I agraeixen el suport que
han trobat tant  en Brotons com els
instrumentistes per deixar-se anar
i convertir un concert de música en
alguna cosa més.
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Lloll Bertran i David Pintó s’alien per crear
un concert amb molt d’humor al Grec

«Bandalismes» es veurà divendres dirigit pel manresà i interpretat per la igualadina i la Banda Municipal de Barcelona

CÒMPLICES TEATRALS L’espectacle que divendres es podrà veure al Teatre Grec de Barcelona és responsabilitat en bona part del treball de
dues personalitats artístiques de la Catalunya Central com David Pintó i Lloll Bertran. «Bandalismes» es presenta com un concert amb la Banda
Municipal de Barcelona però els protagonistes diuen que no tot és el que sembla i que al costat de la música també hi ha lloc per a la comèdia
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L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Grec. Passeig de Santa
Madrona, 36. Barcelona. � DIA: diven-
dres, 12 de juliol, a les 22 h. � ENTRADES:

de 12 a 20 euros. www.bcn.cat/grec
� DIRECTORS: David Pintó (escena) i Sal-
vador Brotons (música). � INTÈRPRETS:

Lloll Bertran i Banda Municipal de Barce-
lona.

BANDALISMES

Hi ha poques tecles que no
pitgin els dits inquiets del

manresà, que any rere any suma ex-
periència des de perspectives del
mateix ofici tan diverses com la di-
recció d’escena, la creació dramatúr-
gica i l’adaptació de lletres de can-
çons. Membre fundador, en el seu
moment, de l’associació cultural El
Galliner de Manresa, es va llicenciar
en interpretació a l’Institut del Tea-
tre el 2001. Des d’aleshores, se l’ha
vist com a actor a Mamá, quiero ser
famoso, de La Cubana, i El país sen-
se nom, al Teatre Nacional, entre
d’altres. Darrerament ha prioritzat la
direcció, com en el Live in burlesque
d’El Molino, i Over the moon, un mu-
sical basat en la vida del compositor
Jonathan Larson que fa uns mesos
va recollir un èxit notable durant l’es-
tada a l’Almeria Teatre. També en
aquest terreny, va adaptar al català
les lletres d’algunes cançons de Jac-
ques Brel per a l’obra Mon Brel.
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EL DIRECTOR

Tres dècades de trajectòria in-
interrompuda contemplen la

carrera de l’actriu igualadina, un dels
rostres més populars de l’escena ca-
talana tant per les seves incursions
teatrals com, sobretot, per les seves
aparicions a la televisió. Va debutar
el 1984 amb L’auca del senyor Este-
ve que va dirigir Pere Planella, punt
de partida d’un currículum que es
desplega pels diferents gèneres de
l’ofici interpretatiu. El 2009 va cele-
brar les noces d’argent com a actriu
amb El show de la Lloll. 25 anys, tre-
ball amb què es va fer mereixedora
del prestigiós premi Margarida Xirgu.
Entre els seus treballs recents da-
vant de les càmeres hi figura la pre-
sència a Vicky Cristina Barcelona, de
Woody Allen, i el programa de TV3
Buscant la trinca. Actualment té en
cartell al teatre Condal el Don Juan
Tenorio que protagonitza amb Joan
Pera, habitual parella de ball.
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LA PROTAGONISTA

Salvador Brotons dirigirà la
Banda Municipal de Barcelona
en un espectacle que anuncia
un paper inèdit per a la Lloll

Pintó i Bertran van treballar
plegats al xou inaugural del
Kursaal i en una funció
especial de «Flor de nit»

David Pintó i Lloll Bertran es diverteixen en aquesta imatge presa a l’Auditori de Barcelona
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