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L’actriu de Granollers ha estat nominada pel seu paper a l’obra ‘La pols’

Laura López opta al Premi Butaca 
com a millor actriu de repartiment
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Laura López competeix per aquest premi amb Rosa Maria Sardà i Mercè Arànega, entre altres actrius

Granollers

Teresa Terradas

L’actriu granollerina Laura 
López, de 31 anys, és una 
de les nominades al Premi 
Butaca a la millor actriu de 
repartiment pel seu treball 
a l’obra La pols, estrenada fa 
uns mesos a la Sala Flyhard 
de Barcelona, on aquests dies 
s’ha tornat a reposar. López 
competeix per aquest premi, 
que es farà públic el 24 de 
novembre, amb Rosa Maria 
Sardà, Mar Ulldemolins, Mer-
cè Arànega i Àgata Roca. “Per 
a mi, estar al costat d’aques-
tes actrius és ja un premi, és 
el que té més valor. Jo ja he 
guanyat, ja no espero res”, 
ha reconegut l’actriu, que 
no s’esperava gens ni mica 
aquesta nominació. “Ni sabia 
que havien vingut a veure 
l’obra. Quan em van trucar 
em vaig quedar flipant”. 

Laura López ha treballat 
sempre en el teatre “des de 
la perifèria, en sales com la 
Beckett o el teatre Gaudí”. 
Per això, “per jugar en una 
altra lliga”, aquesta nomina-
ció té per a ella un gran valor, 
que també comparteix amb 
els seus companys. “Aquest 
premi és de tots, del projecte 
de La pols, que és un projecte 
molt grupal, molt de conjunt. 
Jo estic nominada, però qui 
està amb mi dalt l’escenari 
són tots els altres”. El text, 
de Llàtzer Garcia, també està 
nominat als Premis Butaca. 
López comparteix escenari 
amb Marta Aran i Guillem 

Motos, amb els quals formen 
la companyia Arcàdia, que ja 
havien fet algunes comèdies 
i un primer drama, La terra 
oblidada.

A La pols, López és la Ruth, 
la mitjana de tres germans 
als quals se’ls ha mort el 
pare. “A més, s’ha separat del 
marit, no té feina i viu en un 
pis modest, on s’hi ha instal-
lat el seu germà Jacob. El 
primer conflicte esclata quan 
aquest no l’avisa que el pare 
s’ha mort”, explica l’actriu. A 
partir d’aquí, s’estableix una 
trama entre Jacob i la nòvia 
de l’altre germà, l’Alba, amb 

una relació de dependència, 
d’estima, de fugida...  “Tots 
els personatges estan en un 
punt límit, els dos germans 
no tenen feina, l’estructura 
ideal s’ha trencat...”. López 
considera que tot i que el 
personatge del Jacob li dóna 
uns tocs més irònics, des del 
punt de vista del seu, l’obra 
és un drama total. 

L’actriu granollerina creu 
que la seva nominació se 
sustenta molt en el monòleg 
final que interpreta, i que fa 
que moltes vegades el públic 
surti tocat i emocionat. El 
seu personatge té quatre 

escenes. “En les primeres 
està molt contingut, és molt 
dur i tot ho projecta cap al 
germà, però l’última escena 
és un gran monòleg final, 
que comença contingut i que 
la final es trenca”. En aquest 
monòleg, al personatge de 
Laura López, que acaba d’ar-
ribar del tanatori, i tot li cau 
als peus, l’aparença es trenca,  
hi ha com una revelació del 
personatge, un trencament. 
“Jo l’he trobat difícil de fer, 
no ha estat fàcil per a mi. No 
teníem gaire clar com enca-
rar-lo, però al final vam deci-
dir que agafés un punt èpic”. 

Tertúlia sobre el grup Boul 
Mich a Granollers

Granollers

Dins les Tertúlies de l’Arxiu Municipal 
de Granollers dimarts es va fer una 
sessió per recuperar la memòria his-
tòrica dels 60 amb una conversa sobre 
el grup Boul Mich, amb la presència 
d’Emli Botey Gómez i Josep Comas 

Castellsagué. En l’acte es va projectar 
una de les pel·lícules del grup, Indi-
vidu (1962), de Josep Font Padró. A 
través de moltes imatges de la histò-
ria d’aquell grup que feia activitats 
culturals, lúdiques i artístiques, es va 
recordar una època marcada per les 
condicions polítiques i religioses d’una 
dictadura que va aguditzar la imagina-
ció d’una joventut transformadora.

Nou documental amb Pilarín  
Bayés, de la FUMH

La Garriga

La Fundació Universitària Martí l’Hu-
mà, de la Garriga, amb la col·laboració 
de Pilarín Bayés, i les seves Aules de 
Promoció Cultural i l’Aula de la Uni-
versitat a l’Abast (AUA) han donat a 
llum un nou documental, dirigit per 

Joan Soler i titulat Història de l’art a 
Catalunya. Veu i ninots de Pilarín Bay-
és. El documental és un directe on els 
seus ninots són il·lustrats amb la seva 
veu. Comença amb l’home del Neolític 
i acaba amb unes reflexions sobre l’art 
actual. A la foto, Jordi Salayet (direc-
tor de FUMH), Pilarín Bayés,  Josep-
Lluís Albajar (AUA), Marga Sala i 
Sandra Penedès (Estudi Pilarín).

En el teatre des 

de la perifèria

Granollers

T.T.

Laura López, de 31 anys, 
va començar a fer teatre 
com a activitat extraes-
colar quan estudiava a 
l’Institut Antoni Cumella 
de Granollers. “Entre la 
Gavina Sastre i en Junon 
Erra em van fer adonar 
que m’hi volia dedicar”, 
recorda ara. Després de 
passar les proves d’accés 
va estudiar quatre anys 
a l’Institut del Teatre de 
Barcelona, i un any més a 
Londres fent un Erasmus, 
al Rose Bruford College. 
Abans d’anar a Londres, 
però, ja havia començat a 
treballar fora de l’Insti-
tut, i va engegar el camí 
professional amb Gemma 
Beltran i la companyia 
Dei Furbi. El primer bolo, 
però, el va fer a partir 
d’un taller de l’Institut del 
Teatre amb Frederic Roda 
presentant Les criades en 
un festival al País Basc. 

Després de Dei Furbi, 
López va anar treballant 
en diferents projectes, 
però “sempre des de la 
perifèria”, molts al costat 
de companys de promoció 
de l’àmbit de la direcció, 
com Joan Fullana o Pablo 
Rosal. Amb aquest últim 
van fer Anita coliflor a 
diferents teatres com 
Ponent, Círcol Maldà o 
Gaudí.

A més d’haver trepitjat 
l’escenari del Teatre de 
Ponent com a actriu, López  
hi està vinculada des del 
2009 a través del projecte 
Teatre i Literatura. Aquest 
any estan preparant El cafè 
de la Marina.


