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ElsLluïsosdeGràcia reobrenamb
unaapostapels titelles i el teatre jove
Dues companyies joves seleccionades per Oriol Broggi faran residència artística

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Després d’un any d’obres, el tea
tre dels Lluïsos deGràcia reobri
rà les portes al novembre enca
rant una nova etapa: volen ser
una sala especialitzada en tite
lles i enpromociódel teatre jove.
Una sala en la qual continuïn te
nint lloc les múltiples activitats
d’aquesta associació sociocul
tural i esportiva fundada fa 160
anys per a la formació de nens i
joves durant el seu temps lliure.
Però també una sala que estigui
ben oberta a la ciutat. “Volem
ser una espai concret i clar de ti

telles, màgia i creació de teatre
jove. Ens volem erigir com a tea
tre de referència en Barcelona.
Fins ara era el teatre d’una enti
tat, ara volem que entri a la car
tellera de la ciutat”, va assenya
lar ahir Oriol Hosta, president
de l’associació, en la presentació
del nou teatre i del reformat edi
fici de l’entitat a la plaça del
Nord gracienca.
Un edifici gairebé totalment

nou per dins que busca ser
transparent, ha tret les escales
de l’entrada, té molta més llum
gràcies a l’obertura d’una gran
claraboia i vol convidar el barri a
ferlo seu. Les obres han costat

tres milions d’euros i han estat
possibles gràcies a una subven
ció de l’Institut de Cultura de
Barcelona d’1,3 milions d’euros.
Una reforma després de la qual
el nou teatre de parets color car
bassa té 190 butaques, encara
que Oriol Broggi, el director de
la companyia La Perla i autor
d’èxits com Incendis, les hauria
preferides negres. “Ja veuràs
com les pintaran de negre algun
dia”, somriu.
Broggi és de fet part de l’apos

ta per la professionalitat del nou
projecte, va assenyalar Hosta,
per poder portar endavant el
teatre i ser referents. Fins ara, va

apuntar, ja tenien 7.500 especta
dors a l’any, “una xifra gens
menyspreable”. I ara volen tenir
la sala ocupada tot el dia, des de
primera hora, amb els 1.200 so
cis i sòcies i ambmoltamés gent.
Com amb les dues companyies
joves que ha seleccionat Oriol
Broggi per ser les primeres que
facin residències artístiques al
nou Lluïsos Teatre: el col∙lectiu
La Pública i la companyia Laura,
que desenvoluparan dues crea
cions de clar rerefons social. Les
dues companyies podran assajar
durant tres mesos i estrenar als
Lluïsos els seus muntatges, en
cara que l’explotació comercial

seria en altres sales: la idea és
que vinguin programadors a
veure’ls en la seva estrena. Con-
tra la paret, del col∙lectiu La Pú
blica, barrejarà el documental i
la ficció a partir de fets esdevin
guts durant l’última dècada a
Barcelona: des de la mort de
l’empresari del Gaixample Juan
Andrés Benítez a l’agressió pati
da per Esther Quintana. D’altra
banda, La trinxera, de la com
panyia Laura, estarà protago
nitzada per cinc joves d’entre 19
i 28 anys que volen plasmar la
desorientació social de la seva
generació amb un crit de ràbia,
eufòria i esperança.
A la programació de la sala, se

gons va explicar la coordinadora
deLluïsosTeatre,MarSolà, com
ja es feia abans de la reforma,
s’apostarà pels titelles i hi haurà
entre novembre i abril sis es
pectacles. Entre ells, hi haurà La
Julieta, dirigit pel mateix Oriol

Broggi i interpretat perRosaGá
miz, però també s’hi podrà veure
La rebel∙lió de les joguines, de la
companyia Renaixença; El porc
ferotge, deLaMaleta delsEspec
tacles, o la premiada Kissu, del
Centre de Titelles de Lleida.
Una programació per a nens de
tres a dotze anys que a més in
clou una altra novetat: hi haurà
funcions per a les escoles entre
setmana.
A més, va assenyalar Solà, tor

naran a celebrar al gener unano
va edició de l’exitós festival Na
noTeatre amb obres de petit for
mat, d’uns 15 minuts de durada,
en totamenad’espais de l’edifici.
També continuaran apostant pel
festival de màgia jove de Barce
lona que s’hi celebra fa anys. I,
per descomptat, apostaran pel
teatre amateur i per les compa
nyies de la casa: el grup Sotaca
bina Teatre inaugurarà el Lluï
sos Teatre els pròxims 21 i 22 de
novembre amb una versió del
clàssic de Shakespeare Somni
d’una nit d’estiu coproduïda per
l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escè
niques Amateurs de Catalunya.!

El teatre s’inaugurarà
el 21 de novembre
amb el ‘Somni
d’una nit d’estiu’ de
Sotacabina Teatre

LUIS TATO

La remodelada sala dels Lluïsos de Gràcia, fotografiada ahir

JUSTO BARRANCO Barcelona

Teatre pel davant... i pel darrere.
Una companyia de principis del
segle XX fa exercicis actorals da
vant del públic. Volen arribar al
virtuosisme.Més tard, els vuit ac
tors s’enfrontena fragmentsd’una
obra, Barranca abajo, escrita per
l’uruguaià Florencio Sánchez fa
mésdecentanys.Imentreassagen
davant l’audiència, les tensions in
ternes, les baralles, comencen a
créixer, mostrant, en clau còmica,
les fragilitats i inseguretats dels
actors.Peròtambé“posantencrisi
al finalsiavuiéspossibleonolare
presentació, l’acte d’actuar, i de
quina manera pot ser representat
o no un fet determinat”, explica
l’argentí Ciro Zorzoli, autor de la

comèdia Premis i càstigs que obre
avui la temporada del Lliure de
Montjuïcprotagonitzadaper lesT
deTeatre.
Les quatre actrius de la compa

nyia –Mamen Duch, Àgata Roca,
CarmePla iMarta Pérez–, vetera
nesjaenllançarsealapiscinaamb
directorsdelsqualselsatreu la fei
na–hovan ferambAlfredoSanzol
a l’emocionant Delicades o amb
PauMiróaDonescomjo–,vanveu
re aMadrid una obra deCiroZor
zoli,Estadodeira, ivandecidirque
haviende treballar ambell. I el re
sultat després de tallers, assajos i
molt de joc en escena és Premis i
càstigs,queesvaestrenardurantel
festivalGrec iquearaestarà finsal
25d’octubrealLliure.Enescena,a
mésde les quatre actrius, IvanBe
net, Albert Ribalta, Jordi Rico i
Marc Rodríguez. Per Carme Pla,
estractad’unaobrasobrelesmisè
ries i grandeses de l’actor però
tambéde l’ésserhumà, “uncircon
tothomtiraendavantcompot”.
Per a Zorzoli, l’obra és “com

anar a veure l’entrenament d’un
partitde futbol i trobarquepassen
coses entre els jugadors. Són els
extrems de la representació els
que es posen en joc, aquestes zo
nes on hi comença a haver un joc
entre l’actor i el personatgequeha
de representar”. De fet, assenyala,
en joc hi ha la mateixa represen
tació:“Avuitenimlapossibilitatde
veure les cosesenviu i endirectea
través de la televisió, de veure les
morts i accidents en viu. La
pregunta és quin lloc li queda al
teatrepera la representació literal
d’aquests mateixos fets si els po
demveure endirecte.Aquesta pe
ça prova de generar unametàfora
sobre quin lloc li queda a la repre
sentació, i en aquest esdevenir els
actors entren en conflictes, es veu
per on passa la veritat en escena,
per on passa el que és possible de
ser representat. En definitiva,
l’obraparladelesdificultatsdepo
sarse en el lloc de l’altre. No és
senzill posars’hi i comprendre el
dolordesdedins”, conclou.!

LesTdeTeatre riuende lesmisèries
dels actors amb ‘Premis i càstigs’

DAVID RUANO

Una escena de Premis i càstigs, que obre curs al Lliure deMontjuïc


