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L’escola Eòlia obre 
com a teatre estable
3El centre privat potenciarà les creacions d’exalumnes

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Eòlia, escola d’art dramàtic priva-
da associada a les companyies Tri-
cicle i Dagoll Dagom, s’estrena avui 
com a teatre estable. L’obertura co-
incideix a més amb el 15è aniversari 
del centre i la llicenciatura, aquest 
curs, de la primera promoció de gra-
duats en estudis superiors d’Art Dra-
màtic.
 La nova sala, ubicada a Bailèn, 23, 
molt a prop de la seu d’Eòlia, es no-
drirà d’una programació eclèctica 
de concerts i teatre que donarà vi-
sibilitat preferentment a les creaci-

ons dels alumnes i exalumnes del 
centre. Amb capacitat per a un mà-
xim de 100 espectadors, el teatre in-
augura la seva programació amb Di-
gue’m la veritat, primer treball de la 
companyia Eòlia, estrenat en l’úl-
tim Festival Grec.

GLOBALITZACIÓ I TERRORISME / L’obra 
de Pablo Ley, amb direcció de Josep 
Galindo, analitza diversos aspectes 
de la globalització. Encara que el ter-
rorisme es toca tangencialment, el 
tema del  muntatge connecta 
amb els atacs recents a París. El se-
gon projecte de la companyia serà 

l’obra de Pere Calders Invasió subtil i 
altres contes, en un muntatge que di-
rigirà Gilbert Bosch i en què tres ac-
tors interpretaran tots els personat-
ges. S’estrenarà al Poliorama, al de-
sembre. 
 I per Nadal, del 22 de desembre al 
10 de gener, la companyia Tot Ter-
reny presentarà Ragazzo. Interpreta-
da per Oriol Pla, l’obra està dedica-
da a Carlo Giuliani, jove assassinat 
a Gènova en una manifestació con-
tra el G-8. «El seu cas encara no està 
resolt, no hi ha culpable», assenyala 
l’actor protagonista d’aquest monò-
leg de Lali Álvarez Garriga. H 

15è ANIVERSARI DE LA SALA

EXPOSICIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA CASARAMONA

el seu talent per construir escenes i 
la seva minuciositat en els detalls», 
apunta Elisa Durán, directora adjun-
ta de l’Obra Social de La Caixa. I d’un 
material tan fràgil que només es pot 
exhibir durant tres mesos. Després 
de l’exposició tornarà al Louvre per 
continuar segellat durant tres anys. 
A Madrid, on viatjarà la mostra, s’ex-
hibiran altres cartrons diferents. I a 
França no es podran veure a l’exposi-
ció que el Louvre de Lens dedicarà al 
pintor reial al maig.
 Quan el 1862 Lluís XIV va decidir 
traslladar la cort de París a Versalles, 

Charles Le Brun (1619-1690) va ser 
primer pintor del rei de França, 
Lluís XIV, des de 1663 fins a 1683. 
I també va ser promotor i director 
de la manufactura de Gobelins. Tot 
això reportava a l’artista una pen-
sió de 12.000 lliures, un sou que no 
estava gens malament en aquells 
temps i un estipendi que el sobi-
rà va voler recuperar d’alguna ma-
nera després de la mort del crea-
dor. Així que una vegada traspas-
sat, Lluís XIV va optar per requisar 
tota la seva obra i la va enviar a les 
col·leccions reials. Un acte de gar-
raperia, el del sobirà, però que va 
ser una sort per a l’obra de Le Brun. 
Si el seu treball no s’hagués incau-
tat, els cartrons que el francès va re-
alitzar per a la Galeria dels Miralls 
i l’Escala dels Ambaixadors del pa-
lau de Versalles s’haurien destru-
ït, perquè es consideraven eines de 
treball que no mereixien ser guar-
dats. 
 En lloc d’això es van enrotllar i 
es van emmagatzemar. La majoria 
dels 350 cartrons preservats s’han 
mantingut així fins a l’actualitat, 
quan s’han restaurat. Trenta-set 
d’aquests cartrons,  més 41 peces 
més –dibuixos i gravats–, es mos-
tren per primera vegada com a con-
junt a Dibuixar Versalles, l’exposi-
ció que CaixaForum desplega a les 
seves sales fins al 14 de febrer. «Es 
tracta d’un material extraordinari i 
desconegut que permet admirar el 
virtuosisme de Le Brun per dibuixar, 
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Versalles a Barcelona
CaixaForum mostra els cartrons que Charles Le Brun va realitzar per a la Galeria dels Miralls 
i l’Escala dels Ambaixadors H És la primera vegada que s’exposa el conjunt de peces
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va encarregar a Le Brun el projec-
te, aquest va contractar els millors 
artistes de totes les disciplines per 
vestir-lo i es va guardar per a ell la 
decoració de dues de les sales prin-
cipals: la Galeria dels Miralls i l’Es-
cala dels Ambaixadors. Totes du-
es reproduïdes a Dibuixant Versalles 
amb una escenografia que permet 
disfrutar dels cartrons, executats a 
escala humana, i saber quin en va 
ser el destí a les parets i sostres una 
vegada els dibuixos es van haver 
traspassat.
 Perquè l’objectiu dels cartrons 
no era cap altre que el de funcio-
nar com a plantilles per a la pin-
tura final, unes vegades sobre tela 
i altres directament sobre guix. A 
Versalles hi havia de tot, amb pre-
ferència per la tela per a les grans 
peces monumentals de la Galeria 
dels Miralls.

Poder absolut 

L’Escala dels Ambaixadors, realit-
zada per impressionar les visites de 
Lluís XIV, va ser destruïda el 1752, 
però se’n coneix l’aspecte per gra-
vats de l’època i per còpies, com la 
que va fer Lluís II de Baviera al pa-
lau d’Herrenchiemsee. «És com un 
arc de triomf. Una festa en honor al 
rei després de les seves victòries 
militars», apunta Gady. Una repre-
sentació monumental per a la glò-
ria del monarca absolut en què apa-
reixen al·legories dels continents i 
els déus de l’antiguitat. «Una posa-
da en escena molt teatral», sosté la 
comissària. Tan teatral com la Ga-
leria dels Miralls, que narra l’epo-
peia del regnat de Lluís XIV des que 
decideix, el 1661, governar per si 
mateix fins a la guerra d’Holanda, 
el 1678. Per fer-ho, Le Brun, per or-
dre reial, va abandonar la manera 
tradicional de representar el rei: 
encarnat en Apol·lo o Hèrcules i el 
va posar al mateix nivell que les di-
vinitats. Poder absolut. H
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3 A dalt, part    
de l’exposició 
que reprodueix  
el sostre de la 
Galeria dels 
Miralls. A la 
dreta, ‘Les 
diverses   
nacions d’Àsia’, 
utilitzat en les 
pintures de 
l’Escala dels 
Ambaixadors.


