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En aquest apartat estudiarem els grups de teatre locals que van començar com a amateurs i amb el temps s’han professionalitzat, i que alhora no podem assignar a cap barri en concret. També concedim un espai a aquells directors i actors que nascuts a la nostra ciutat han rebut un reconeixement a Catalunya o fins i tot fora del país,
intèrprets que han traspassat les fronteres locals.
Tres cies. ja hem esmentat abans, dins l’apartat del Teatre Joventut, que es presenten a l’escenari com a porfessionals: Grup D’Acció Teatral G.AT., Teatre de la Bohèmia, Teatre del Repartidor i Corporación Antiestética. Anem a pams.
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GRUP D’ACCIÓ TEATRAL G.A.T.
Quan a inicis de la dècada del 70 tornen de París membres d’Alpha-63 (l’Enric Flores, Josep Parera, Enric Company...), aquests es van posar en contacte amb el Grup de teatre popular del Casino de Santa Eulàlia. N’Enric Company, periodista, va entrevistar una de les components del grup format per joves universitaris: Elia Esteve.
Volien saber quin tipus de teatre feien i així fou que a porta tancada el grup interpretà per als membres de l’Alpha-63 Los justos d’Albert Camus, dirigida per Minerva Álvarez i Elia Esteve. No s’arribà a estrenar per l’Estat d’excepció de 1971. D’aquí sorgí una proposta de fusió dels dos grups sota la direcció d’Enric Flores.
Anteriorment, però, el grup popular havia representat Los acreedores de Strindberg. En aquesta ocasió eren només tres intèrprets per a tres personatges: Minerva Álvarez, Elia Esteve i Antonio Gómez Valderrama. Aquest grup popular va acceptar la fusió i se’n crea un de nou que va projectar fer Rosas rojas para mí, text de l’ irlandès
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Sean O’Casey segons traducció d’A Sastre, una mostra del teatre social que a Espanya no passava la censura. Va ser substituït per Conversió i mort de Quim Federal de Salvador Espriu, seguida de Dos quarts de cinc de Mª Aurèlia Capmany i Allí on neixis tant se val, de Ricard Salvat, tres històries ja representades pels excomponents
de l’Alpha-63 a la Cúpula del Coliseum, a Toulousse i en altres llocs el 1965.
Van obtenir una subvenció que els comprometia a fer una obra per la Festa Major de Santa Eulàlia. Llavors fou quan representaren El Proceso Lucullus,, estrenada el 1971 segons el llibre de Alpha-63: Fets i llegat: “Jesús Vila considera que el catalitzador del debat fou la programació de "El proceso de Lucullus" al 1971. "Sense aquest
fet, diu, es difícil entendre l'evolució posterior cap a la creació del GAT. Junt amb el treball de dramaturgia, suposà un procés de definició d’intencions i de creixent politització i consolidació de grup. Abans del “Proceso” hi havia hagut altres treballs que van implicar clarificacions del procés de creació i intervenció cultural i després,
també, fins i tot una experiència molt interessant i única de teatre clandestí, però la clau de volta va ser el “Proceso” perquè va clarificar els camins professionals que després havia d’emprendre el GAT i les altres visions sobre cultura popular que marcarien camins diversos de la resta de components".
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Quan van fer aquesta obra, el grup s’havia ampliat amb més gent jove, però encara era el Grup de Teatre Popular de Santa Eulàlia. En Jesús Vila (Barcelona, 1951) periodista i llicenciat en història i la Minerva Álvarez, antics components del grup, es van quedar en el nou grup ampliat.
Amb el nom de GRUP D’ACCIÓ TEATRAL G.A.T. ja es fa la següent representació: Los suspiros de la Bella Lola o congas del nunca pasa nada, el 1974.
El naixement del G.A.T. s’ha d’entendre dins el context del sorgiment del teatre independent durant els darrers anys del franquisme amb la voluntat de recuperar les llibertats perdudes i de renovar l’escena teatral. Algunes de les companyies que van néixer en aquesta etapa, com Els Joglars, Comediants, Dagoll Dagom, La Fura dels Baus
i La Cubana, es van acabar professionalitzant. Va ser una acció teatral carregada d’intenció política i impulsada pel director Francesc Nel·lo, el poeta i dramaturg Feliu Formosa i l’historiador Xavier Fàbregas. Un antecedent important d’aquesta acció va ser el Grup de Teatre Popular Gil Vicente, teatre de guerrilla. Va tenir un ressò
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important en diverses comarques catalanes.
Com hem dit, el G.A.T comença el seu treball teatral al barri de Santa Eulàlia, aprofitant l’espai del Casino de Santa Eulàlia, que no reunia cap de les condicions ni tècniques ni de comoditat necessàries. Quan tanca el bar i després el Casino, el grup es queda sense local i se’n van al Centre Catòlic. Es produeix una escissió dins el grup:
uns tendeixen cap al teatre més revolucionari i llibertari i creen La Negra Mandinga Teatro i l’altre grup s’estima més un teatre possibilista que farà amb els que queden la Lina Reyes de Enrique Buenaventura i dramatúrgia de Joan Casas, presentada el 12 de juliol de 1975 amb motiu dels Festivals Populars de L’Hospitalet a la Pista
esportiva del Col·legi Menéndez Pidal al carrer Pedraforca, al barri de La Florida. El preu de l’entrada era de 25 pts.(La Vanguardia, 10/7/1975, p. 49)
Després els trobem a Can Serra, al local de la Casa de la Reconciliació construït pels propis veïns i que era un vertader lloc de trobada però també mancat de condicions tècniques adients, ja que per a cada representació s’havia de reconstruir tot l’escenari i després desmuntar-lo.
A Can Serra van representar El Dragón de E. Swartz el 1976, amb Alfonso Romero, José Miguel Fernández, Minerva Álvarez, Fco J. Basilio, Alfons Flores, Mogie Montes, Antonio Calderón, José Delgado, Bartolomé Fernández, Rosa Mª Font,Josefa Calvo, Ludivina Acedo, Antonia Ruiz, Pedro Pablo, Enric Flores, Nieves Soria,
Alejandra Sánchez. També Los Mamuts de Joan Casas el mateix any, La política de los residuos d’Arthur Adamov el 1977, Los Mitos ibéricos de Joan Casas i La zapatera prodigiosa de 1978, estrenada a Can Serra per St. Joan.. Abans assajaren Antígona, però no s’arribà a representar (segons el valuós testimoni de Minerva Álvarez).
Llavors era poc conegut el grup. Arrel d’aquesta obra i la bona crítica de Quim Vilar, la novel·lista Armonia Rodríguez va recomanar el grup a “La Caixa” per fer teatre a l’escola el curs 1978-79. El grup acceptà la nova tasca que conduí a la seva professionalització. Alguns membres van deixar el grup per incompatibilitat horària amb la
feina, altres es van quedar, deixant la feina en alguns casos. Es reunien a la Casa de la Reconciliació les nits del dissabte i els diumenges feien l’actuació.
En el Boletín Informativo de l’AAVV Can Serra del maig del 1976 hem trobat una referència al G.A.T., que es presenta així: “Un GAT es un grupo de trabajadores del teatro vinculados democráticamente a una organización de base, que se plantean su quehacer en dos planos: el de la producción de espectáculos y el de la animación, con
el objetivo de construir un marco vivo de relaciones teatrales y posibilitar así la creación de la tradición comunicativa en la que necesariamente se debe apoyar un teatro estable al servicio de los intereses populares”
Afegeix les dues primeres accions del GAT a Can Serra: Los Mamuts amb la “Entusiasta participación de elementos del grupo de jóvenes y de alumnos de la Escuela de Adultos” en allò que anomenen “teatro de urgencia” i que és un teatre amb aquests trets: “1.No requiere elementos técnicos sofisticados, 2. Puede prescindir de una
excesiva preparación de los actores, 3. Responde a una demanda social real, es decir trata de temas en el seno de los cuales se debate la lucha popular en la actualidad.” En la cinquena representació ja parlen d’un considerable èxit i eficàcia.
En la següent obra, El Dragón d’E. Schwarz, estrenada a la Casa de la Reconciliació un 5 de juny, s’inverteix més en hores de feina i diners que en l’anterior.
Ens diu Míriam Ojeda Martínez que “El GAT prengué com a referent la figura de Bertold Brecht i el que volien era fer un teatre polític, però possibilitista. Enganyant la censura, utilitzant metàfores i el·lipsis.
Una de les fundadores ens ho explica: “Un teatre combatiu que no ho digués clarament i que no s’hagués de fer a porta tancada, en sindicats solament. I ho vam decidir perquè sinó molta gent que no estava polititzada en quedava fora.
Des de la seva formació, el G.A.T. va dur a terme 150 representacions, fins que l’1 de novembre de 1978 a Granada s’inicià una nova etapa professional del grup: l’etapa del GAT professional.” (Les dones en el moviment associatiu de l’Hospitalet (1960-1979). Una aproximación a través de la història oral, p. 29).
En efecte, el grup es professionalitza el 1978 com explica Alfons Flores en una entrevista: “aquell era un grup més que va començar com un grup amateur i que va anar cada vegada posant el llistó més alt i posant el teatre en primer terme fins que ens van professionalitzar, i això coincideix amb aquest any 1978. Ja havíem fent coses
abans, però és al 1978 quan fem el primer espectacle que ens permet viure del teatre, per això el poso com el primer espectacle” (Entrevista amb Alfons Flores. Realitzada a Barcelona el 19 de novembre de 2008 per Rosa Peralta, MONOGRÀFIC / Escenògrafs catalans contemporanis p. 66)
L’Alfons havia assistit a classes de l’Escola d’Estudis Artístics. L’Enric Flores va dirigir-ne els espectacles. Sota la seva direcció han passat des del 1978 nombrosos actors de renom, com Carol Teixidó, Victòria Peña o Carme Sansa i Enric Majó.
Els pares dels germans Flores s’havien conegut en un teatre amateur. Els fills van continuar la tradició teatral familiar. L’Enric era el director del grup quan van demanar a l’Alfons, que llavors estava estudiant Batxillerat i volia ser pintor, que els fes l’escenografia. Així fou que amb catorze anys va començar a treballar tot sol en aquesta
feina. Sens dubte es convertí en un gran professional. Ha treballat en espectacles dels grans teatres de Barcelona: Teatre Nacional, el Victòria, el Liceu, el Grec, el Romea, el Borràs... En els darrers anys ha fet escenografies per als espectacles de Calixto Bieito: La Celestina,Teatre del Liceu, (2005), Wozzeck (Gran Teatre del Liceu,
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2005) Cosi fan tutte, La casa de Bernarda Alba, la maqueta del’espectacle de La “Expo de Zaragoza 2008” i amb altres directors reconeguts, com Cancun, dirigida per Josep Maria Mestres. Teatre Borràs, 2008...
Ha treballat per a La Fura dels baus: A Madrid, el 2010, al Teatro Real, en Rise and Fall of the City of Mahagonny, ópera de Kurt Weill, que va merèxier aquesta bona crítica: “Hay que destacar la imponente y a la vez sencilla escenografía de Alfons Flores -que ya tiene experiencia en crear arte a partir de la basura en el terreno
operístico, tal y como se aprecia en algunas escenografías anteriores suyas para espectáculos de Calixto Bieito-.” (Article a mundoclasico.com 05/11/2010) i a Milà, a Quartett, òpera lírica de Luca Francesconi al Teatro alla Scala, 26/4/2011, també ha fet l’escenografia per a la òpera "Le Duc d'Albe", producció de la Vlaamse Opera de
Bélgica, El gran macabro, Opera de György Ligeti amb llibret propi i de Michael Meschke, basat en l’obra La balada del Gran Macabro, de Michel de Gelderode, o Oedipe un altre espectacle de La Fura dels baus amb escenografia de l’hospitalenc Alfons Flores.
A més de les realitzacions com a escenògraf, ha dirigit algunes obres teatrals:
La cabeza del dragón, de Valle Inclàn (1996); L’amant anglesa, de Margueritte Duras (1997); Piazzolla hora cero, d’Astor Piazzola (2002), segons el monogràfic dedicat a A. Flores, en què trobem tot el seu ampli curriculum professional amb el GAT i amb altres companyies i directors.(Escenògrafs catalans cotemporanis.
Teatrografia. Alfons Flores L’Hospitalet de Llobregat, 1957)
També hi van formar part Minerva Álvarez, procedent del Grup Popular del Casino de Sta. Eulàlia, que ha dirigit La fuga de Maribel Lázaro i obres d’altres grups d’afeccionats hospitalencs, en les Aules de cultura i a l’Institut Can Vilumara, Pere Pinyol (Director del Circo Price des del 2009), Miguel Montes i Joan Casas, com a teòric
sobretot.
Ja en l’etapa professional, el novembre de 1978 “La Caixa” contracta la darrera producció del grup La zapatera prodigiosa de F. García Lorca, de la qual van fer un total de 180 representacions, amb públic infantil i adult, i és llavors quan estudien la possibilitat de constituir-se en cooperativa.
Per tal de poder dedicar la jornada completa al teatre, estrenar més espectacles i progressar ràpidament en la seva capacitació professional calia desposar un local amb condicions mínimes i és així com van a parar al Centre Catòlic, on hi havia un escenari a la italiana amb un mínim de maquinària que va permetre fer La cabeza del
dragón de Valle-Inclán. D’aquesta obra van fer un total de 206 representacions. No obstant això, el G.A.T no té ni veu ni vot en l’entitat a què pertany la sala d’actes que utilitzen. El seu projecte a mig plaç era un altre: per evitar la itinerància, es fixen en una antiga nau industrial del carrer Mestre Candi 33-35 (al barri de Sant Josep) i
proposen a l’Ajuntament adequar-la per convertir-la en un edifici teatral. Mai s’arribà a fer com hem dit en un apartat anterior.
A partir de 1979 els trobem al CC organitzant el Festival de teatre de l’Hospitalet. Hi van participar les cies. del Teatre Lliure (de Per Olov Enquist, La nit de les tribades), Dagoll Dagom (Antaviana), Teatre del Trànsit (El despertar de la primaveras, de Franz Wadekind.), a més del G.A.T amb dues obres: La zapatera prodigiosa (10 i
11 març) i Farsa infantil de la cabeza del dragón, de Ramón de Valle. Inclán. (La Vanguardia, 20/2/1979, p.60).
A l’any següent es va fer el II Festival de teatre de l’Hospitalet, al qual van assistir una mitjana de 190 espectadors per funció. I per al 1981 es preveia un pressupost de 3739.000 ptes. per a la programació sense incloure el so de cap component de la cooperativa GAT. La programació prevista era: Recital de Piano a càrrec de Jordi
Sabatés el mes de gener, En Pepitu enamorat per la Cia L’Altern a Barcelona el gener, Espectacle de varietats de Pavlovsky, al febrer, Recital d’Amancio Prada, a Segovia el març; Juan de Mairena per la Cia Teatro del Mediodía, a Sevilla el març; La mort accidental d’un anarquista per Teiatru a Barcelona l’abril (es va traslladar al
juny), Tot esperant l’esquerrà per La Persiana a Barcelona l’abril, don Juan del GAT a l’Hospitalet el mes de maig i La tragicomèdia del Serenísimo Príncipe Don Carlos de Carlos Muñiz a càrrec del Grup Génesis a Barcelona, el mes de juny.
El GAT tenia un projecte de teatre estable a l’Hospitalet, per això van fer una Taula rodona sobre l’Estabilitat Teatral l’1 d’octubre de 1978 en què van comentar que aconseguir el seu objectiu no depenia solament de mitjans i pressupostos sinó també de nous espectadors, noves formes de relació amb el públic, un treball profund de
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dinamització social, d’agitació cultural, que s’ha d’aconseguir prenent paraules en Instituts i Escoles Professionals, a la sortida dels llocs de treball, en reunions, assamblees, es tracta de trobar formes de relació amb els comitès d’empreses, amb les centrlas sindicals, les associacions de veïns, sobretot prestar una atenció especial al públic
infantil perquè són la llavor del públic de demà.
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La creació de la Cooperativa coincidí amb les eleccions generals i municipals. El tres d'abril, es fan les primeres eleccions municipals després del franquisme. Juan Ignacio Pujana fou el primer alcalde democràtic de l'Hospitalet (1979 - 1994). El grup haurà d’esperar un millor moment per portar a terme el seu projecte amb la
col·laboració de l’Administració local. Li calen noves relacions amb responsables de la politica cultural de l’Ajuntament per convertir el teatre en un servei públic. Pretenien que s’inclogués en els pressupostos municipals de 1980 una partida destinada al teatre, en comptes de la subvenció que impideix fer planificacions financeres i
respon a una concepció de la cultura diferent de la seva.

La cooperativa G.A.T. incloïa un projecte escolar: en el curs 1979-80 es va portar el muntatge de Don Juan de Molière en versió de Brecht als cursos de 7è i 8è D’EGB.
Tres eren els objectius del programa: L’anàlisi del mite de don Juan i la seva reproducció teatral i ideològica, l’estudi de la comèdia burgesa, el màxim exponent de la qual és Molière, i la reflexió sobre l’adaptació que Brecht fa d’un clàssic i la posta en escena que en fa el G.A.T., segons ens expliquen en el seu Proyecto de activación
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G.A.T. 1980. Hacia un teatro estable en l’Hospitalet que hem consultat a l’Arxiu local. El projecte del teatre a l’escola es va portar a terme en tres locals: en el Centre Catòlic, en el Centre de Santiago Apóstol de la Torrassa i a Sant Isidre de Santa Eulàlia.
En el diari El País se’n va fer ressò: “... El ciclo Teatre-Escola consiste en unas treinta representaciones trimestrales a las que asisten alumnos de séptimo y octavo de EGB, de las distintas escuelas de Hospitalet.
Al organizar la campaña Teatre-Escola, el objetivo del GAT y el Ayuntamiento de Hospitalet es doble: sensibilizar al público teatral del mañana y ofrecer a la escuela un centro de interés que permita organizar trabajos en clase. Para lograrlo, además de la asistencia a la representación de la obra, el GAT suministra a los profesores un
informe de cada uno de los espectáculos en el que, junto a la ficha técnica y argumental, se sugieren diversas actividades a realizar por la clase antes, durante y después de la sesión…”(EL PAÍS, martes, 2 de noviembre de 1982).
El curs 1980-81 es va portar a l’escola Les històries de Hakim de Norberto Àvila, dirigida per Enric Flores. Per al tercer quadrimestre del 1981 es va fer La cabeza del dragón.
El conseller de Cultura Max Cahner li atorgà una subvenció de 3.000.000 de pts. el 1982.
En consonància amb la intenció del GAT de fer del teatre un servei públic, un instrument de diversió i alhora de reflexió per comprendre la nostra realitat, un lloc de trobada i debat, també projectaren fer teatre a set barris, a les places públiques, i a cadascun farien quatre funcions. Els llocs escollits van ser el Parc de la Serp a St. JosepCentre, al Parc de la Marquesa al barri de Collblanc-Torrassa, a la Plaça dels Avis de Sta. Eulàlia, a la Plaça de la Llibertat de Pubilla Casas-La Florida, a la Carpa de Can Serra-Vidalet, al Pati de Col·legi de Sant Feliu i al Pati de Col·legi de Bellvitge. Durant la temporada d’estiu es passaven una setmana a cada barri. Els dimarts feien
La zapatera prodigiosa, els dijous La cabeza del Dragón, els dissabtes i diumenges feien Don Juan, escenificat també a la Sala Villarroel el gener de 1981.
A més dels propis espectacles, la Coperativa organitzava d’altres amb diferents companyies: Al Centre Catòlic, el 1982, dins la programació del mes de novembre, El Crit presentava La viuda trapella de Goldoni, Dagoll Dagom va portar al TCC la Nit de Sant Joan, Teiatru pujava a l’escenari la Mort accidental d’un anarquista, Xus
Estruch feia el mateix amb La Peixateria, dirigida per Víctor Martínez, i a mésva portar La Cuadra i el seu espectacle Andalucía amarga al Pavelló Municipal d’Esports del carrer Pius X de l’Hospitalet. El 1983 (dies 15,16,17 d’abril) van organitzar Tango a lo lejos de Dahd Sfelr sobre textos de César Vallejo, Mario Benedetti, Jaime Gil
de Biedma, Eduardo Galeano i música de Anibal Troilo.També s’estrena La hija del capitán, un esperpent amb crítica social i política escrita el 1927 per Valle-Inclán però que resulta vàlida per als temps actuals, al Centre Catòlic el 1982 i després la reposen a finals de novembre, aportació a la campanya del Grec del 83, escenificada a
la Casa de la Caritat. També la van portar a Saragossa, Còrdova i València. Van preparar-la quinze persones a ple rendiment durant quatre mesos i tingué un pressupost de tres milions de pessetes. Comptaven amb la subvenció de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a més estaven pendents de signar un conveni amb la Generalitat. (segons La
Vanguardia, 25 maig 1982, pàg. 61) que escenificaren fou ¿Para cuando son las reclamaciones diplomáticas? Una altra obra de Valle-Inclán.
Un altre muntatge del GAT: Mobydick, amb dramaturgia de Sanchís Sinisterra, direcció conjunta amb Sanchís Sinisterra escenificat a mitjan d’agost (dies 15,16,17) a la Casa de la Caritat coincidint amb la commemoració del V Aniversari del G.A.T., que es va fer també al Grec, i El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, de
Lorca.
De Mobydick, estrenada al CCatòlic i portada a Granada i a Saragossa, sabem per La Vanguardia del 31 març de 1983 (pág. 30) que juntament amb el Teatro Fronterizo van estrenar el dia 28 de abril en el local de la Rambla Just Oliveras de l’Hospitalet un muntatge en castellà sobre la popular novela de Herman Melville, Moby Dick:
“Es la primera vez que la obra se representa en España, aunque es probable que, tras el estreno de l’Hospitalet, forme parte de la campaña del Grec de este año (…). La idea de llevar la famosa novela de Melville a la escena fue de Pepe Sanchis. «A los del G.A.T., nos gustó la idea, afirma Enric Flores, y decidimos colaborar. Ambos
colectivos teatrales vienen trabajando a lo largo de la geografía española desde hace cuatro años, según ellos «bajo experiencias paralelas con puntos de contactos y algunas diferencias en los respectivos trabajos». A finales de 1982 decidieron elaborar un proyecto común, y éste fue MobyDick.” Més tard (mitjan agost 1983), coincidint
amb el V Aniversari de la creació del grup, es fa una altra versió més curta (de dues hores en comptes de quatre) i reforcen l’acció dramàtica. Segons l’article del 15 d’agost de 1983 a La Vanguardia. “El G.A.T. reconoce que llevar a la escena la novela de Melville ha sido una propuesta arriesgada. En la nueva versión se mantienen los
condicionantes propios de la novela pero se han ajustado las acciones dramáticas. El G.A.T. recuerda que el presupuesto de este montaje sube a seis millones de pesetas y que en el resultado de sus dos últimas obras nos jugamos mucho, incluso la continuidad del grup”. Mobydick ha estat portada també al Festivalde Granada i Saragossa
abans de ser escenificada a la Casa de la Caritat.Dins la programació del Grec, van representar-la els dies 18, 19 i 20 d’agost Minerva Álvarez, César Indarte, Fco. José Basilio, Luis Miguel Climent, Fina Rius, Manel Dueso, amb l’escenografia i vestuari de l’Alfons Flores, música de Sergio Andrés, direcció d’Enric Flores, segons la
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versió escènica de Joan Casas i Enric Flores.
Al Teatre del Centre Catòlic van presentar Històries de sobrevivents de Ruzante (Sobre Bilora i el Parlament de Ruzante, que torna del camp de batalla, d’Angelo Beolco) en la versió de Joan Casas, però ja havia estat estrenada a la Casa de la Caritat a mitjan d’agost del 1983. Històries de sobrevivents estava inclosa a la programació del
Grec el 1983.
La interpretació anà a càrrec de Consol Alvaro que interpretava a Martina i Dina, Manuel Dueso en els papers d’Andrónico i Ruzante, Artur Costa fent de Bilora i Monato, Alfons Flores que encarnava en Pitaro i Perdonavidas, en Sergi Andrés es feia càrrec de la música, Martí Cabra de la il·luminació, Miquel Montes va fer el disseny
de l’escenografia, Juan Sanguino i Juliana Carrillo s’ocuparen de la realització del vestuari, la direcció era de José Antonio Ortega i la producció del Grup d’Acció Teatral, Soc. Cooperativa, ubicada a la Rbla. Just Oliveras, 34. Es tractava de dues peces còmiques en que es combinaven els diàlegs amb el monòleg. “Els personatges de
Ruzante -es comenta en el programa- han assolit l’ideal marxista (de Grouxo Marx) de recórrer el camí que va del no res fins a la més absoluta misèria. Compleixen, a més, les condicions dels herois tràgics en la mesura que no són amos dels seus destins. Però els fats que els determinen són ben materials: la gana, el desig, els usurers,
la guerra... Nosaltres hem volgut extreure l’anècdota d’un context històric massa precís, per tal de fer aparèixer amb més força la seva universalitat. L’absoluta desolació del personatge fa pensar sovint en Samuel Beckett. L’escenografia és desvastada, la il·luminació expressionista, la música moderna i urbana que complementa
l’operació.” La versió que ells ofereixen és diferent a la dels italians (grup Della Rocca): “Para nosotros, el significado es que un texto del siglo XVI sigue teniendo carácter de vigencia ya que el tratamiento que en él se hace de la posguerra es aplicable a cualquiera de ellas por su semejanza intrínseca” (La Vanguardia,15/8/1983).
Al Teatre del Centre Catòlic, el 30 de novembre el GAT presenta El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín de F. García Lorca. Aleluya erótica en cuatro cuadros y un prólogo: versión de cámara. Tractava el tema lorquià d’un home vell casat amb una dona jove. Repartiment: Don Perlimplín-Alfons Flores, Belisa-Eugenia
Román, Marcolfa-Pepa Calvo, Duende 1º-Bartolomé Fernández, Duende nº2 i mare de Belisa-Consol Álvarez. Escenografia i vestuari d’Alfons Flores.
Música: Teresa Flo, Dramatúrgia: Kim Vilar. Il·luminació: Martí Cabra, Caracterització: Pepita Araujo. Ajudant d’escenografia: Miguel Montes. Sota la direcció d’Enric Flores.
El maig de 1985 a la Sala Villarroel es va portar a escena la nova visió del clàssic La Celestina: Tragedia fantástica de la gitana Celestina d’Alfonso Sastre, interpretada per María José Arenos (Celestina), Minerva Álvarez (Melibea), Ramón Teixidor (Calixto), Teresa Vilardell, Ester Formosa, Pere Vidal, Pere Miravete, Tomás Vila i
Alfons Flores, sota la direcció Enric Flores. Coproduïda amb el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Del 30 de juliol al 4 d’agost la van fer a Madrid, dins el cicle “Los veranos de la villa”.(ABC, 30/7/1985).
El 1986 es va fer un seminari sobre el “Trabajo teatral según Brecht.”organitzat per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i el G.A.T dirigit pel professorKonrad Zschiedrich, director de escena del Berliner Ensemble i professor de la Escuela de Arte Dramático de Berlín, amb ocasió de la seva estada a Barcelona per preparar
el muntatge de l’obra de Brecht, Santa Joana dels Escorxadors a càrrec del G.A.T. Les sessions van tenir lloc del 14 al 25 de julio en l’Institut del Teatre. Sta. Joana dels Escorxadors fou interpretada per Emma Vilarasau, Francesc Lucchetti, Blai Llopis, Pep Ferrer, Jordi Dauder, Andreu Benito, Antoni Sevilla i altres. Direcció: Konrad
Zschiedrich. Escenografia: Alfons Flores. Traducció: Kim Vilar. Barcelona, Mercat de les Flors. 1986, 3 de desembre. Flores, Alfons (Esc.); Brecht, Bertolt ; Vilar, Kim (Trad.) ; Zschiedrich, Konrad (Dir.)
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A principis de febrer de 1987 el G.A.T. inaugurà amb l’obra David, rei de Jordi Teixidor el Cicle d’Hivern de Teatre que tingué lloc al Teatre Ateneo de Tàrrega i que l’havia representat al Centre Catòlic a l’abril. També la van portar al Teatre Regina.
La Balada de Calamity Jane de Maria do Céu Guerra-Heider Costa, traducció de Joan Casas, fou estrenada el 6 d'octubre de 1987 al Teatre Romea dins el Memorial Xavier Regàs. Intèrprets: Victòria Peña i Tomàs Vila. Del 22 d’octubre al 22 de novembre la van portar al Teatre Condal de l’Avda. del Paral·lel de Barcelona,
representada després al TCC el 12 i 12 de desembre de 1987.

Al 1988, a partir del 10 de novembre, també al Condal van fer Joc de dos. Parella oberta de Dario Fo i Franca Rame, en versió catalana de Quim Vilar, al Teatre del Centre Catòlic els dies 15 al 17 d’abril.
Per La Vanguardia ens assabentem que “La compañía GAT Produccions Teatrais, bajo la dirección de Enric Flores, estrena esta noche en l’Hospitalet de Llobregat la obra de Dario Fo “Cláxon”, una “delirante sátira en tomo a las estructuras de poder en el mundo occidental”, que se representará hasta el próximo 26 de noviembre en el
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Centre Metropolità Tecla Sala. La escenografía del montaje lleva la firma de Enric Majó y la producción ha corrido a cargo de la actriz Carmen Sansa”. Interpretada per Elisenda Ribas, Mireia Ros, Minerva Álvarez, Jaume Mallofré, Juliá Navarro, Lluís Juliá, Tomás Vila i Ferran Rialp. Amb motiu d’aquesta estrena la companyia ha
reconvertit la seva sala d’assajos en el Centre Metropolitá Tecla Sala (Avgda.Josep Tarradellas en un nou espai teatral de l’Hospitalet.”(17 de novembre de 1989).
El febrer de 1991 representen al Centre Cultural Tecla Sala Un dia qualsevol de Dario Fo, amb Carme Sansa, sota la direcció de l’Enric Flores (a partir del 17 de febrer). Al diari L’Hospitalet trobem la cronologia de l’espectacle: “El GAT Companyia Teatral de L’Hospitalet portarà al Teatre Joventut del 7 al 10 de març Un dia qualsevol
de Dario Fo i Franca Rame. El GAT va estrenar aquesta comèdia al 1991 al Centre Cultural Tecla Sala i ara la presenta per als estudiants d’ensenyament mitjà els dies 7, 8 i 10 i per les associacions de dones de la ciutat, el proper dia 9 amb motiu del Dia de la Dona. L’obra, interpretada per Carme Sansa i pel germans Enric i Alfons
Flores, director i escenògraf respectivament de la companyia GAT i també d’aquesta comèdia en concret.” (27 de febrer de 1995). Es representa al Teatreneu el 26 de maig de 1991 segons la cartellera de La Vanguardia d’aquest mateix dia, amb Carme Sansa, Joan Vallès i Jordi Godall. . Traducció: Quim Vilar. Escenografia i vestuari:
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Alfons Flores. Ajudant de direcció: Minerva Álvarez. Direcció d’Enric Flores.
La Mort, de Woody Allen, amb direcció de Al Víctor i Enric Flores, fou produïda pel G.A.T. el 1992. Direcció: Enric Flores. Adaptació o dramatúrgia: Al Víctor i GAT CT. Data 1a estrena: 1980, Febrer (en català). L'Hospitalet, Teatre Joventut. 1992, 7 d'octubre. (font: Traces).
Amb La cabeza del dragón, estrenada al TCC el 1979, van guanyar el premi a la millor escenografia i al millor vestuari de la temporada 94-95 concedits el passat l’obra que el GAT reestrena a la ciutat sota la direcció d’Enric Flores, es pot considerar com un conte per adults, on es juga constantment amb la realitat i la fantasia, i alhora
un conte per a infants de gran vistositat plàstica. En la mateixa crònica trobem quin fou el repartiment: “El GAT, que confessa sentir especial predilecció per Valle, al que consideren encara avui dia “un gran desconegut”, reflecteix aquesta ironia en el tractament visual de l’espectacle, en el vesturari a càrrec de Claudio Morer i en
l’escenografia d’Alfons Flores, i també en la interpretació dels actors, que tot i ser onze es tranformen en quasi trenta personatges: Jaume Comas (Mangucián i Espandian), Enric Casamitjana (primer ministro, ventero i Fierabrás), Silvia Castelló (Reina i Geroma), Martí Galindo (duende), Pep Guinyol (Pompón i maestro de ceremonias),
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Cristina Dilla (Infantina), Enric Majó (Micomicón), Josep Linuesa (Verdemar), Boris Ruíz (Ajonlí i bufón), Carme Sansa (Maritornes i duquesa) i Ramon Teixidor (ciego) formen el repartiment.” (L’Hospitalet, 24 d’abril de 1995).
Aquesta és la segona producció del GAT que es presenta al Joventut, després d’Un dia quasevol. La cabeza del Dragón es va estar al Joventut del 10 de maig fins al 4 de juny. L’estrena oficial era el dia 12. Va tornar al teatre Joventut de l’Hospitalet del 6 de febrer al 3 de març del 1996, en què Alex Brendemühl substituí Josep Linuesa.
A amés, el GAT realitzava passis per als centres d’ensenyament secundari els dimecres i dijous a les 17 h.
A mitjan d’abril del 1998 i fins el 10 de maig es reposa al Joventut Farsa y licencia de la reina castiza en un muntatge que compta amb música original i adaptada per Toti Soler que la interpreta en directe, i amb pràcticament el mateix repartiment que ja dirigí en La cabeza del dragón: “Carme Sansa, Enric Majó, Boris Ruiz, Josep
Linuesa, Andrea Montero, Camilo García, Manuel Dueso, Pep Guinyol, Toni Sevilla, Maite Gil, Jaume Comas, Laura Sancho y Ariadna Martí—, Enric Flores propone este Valle-Inclán en verso que retrata la corte española durante el reinado de Isabel II.”.(La Vanguardia,19/4/1998, p.77).
No tenim notícies de més obres. Després l’Enric l’Alfons Flores han treballat en la seva empresa de construcció d’escenografies de gran format.
Alguns membres co-fundadors del GAT professional són Bartolomé Fernández, que crea la Cia del Repartidor amb Fco. J. Basilio i Pepa Calvo, també actriu i cofundadora del G.A.T.
Fco. J. Basilio va deixar la Cia. GAT el 1985 i començà una altre període en què va treballar amb R. Salvat i la seva companyia Adrià Gual (Ur-Faust de Goethe), amb Teatres de la Diputació de València (Fantasía para un juguete roto, Al ritmo de los sueños), amb Teatre Estable del País Valencià (Visanteta de Favara), Focus (Óscar
y Sherlock), la Cia de Teatre de la Bohèmia (Mambo)..., fins que el 1993 cofunda amb Pepa Calvo i Berton Fernández la Cia. del Teatre del Repartidor, també hospitalenca.
Tots ells participen activament en els tallers de teatre de les aules de cultura, després convertides en centres culturals, de la ciutat de l’Hospitalet. (veure apartat de cursos i tallers).
TEATRE DE LA BOHÈMIA (1983-1997)
Un dels seus fundadors, Jordi Fàbrega (Vilassar de Dalt, 1956) es va llicenciar en Art Dramàtic, en l’especialitat d’Interpretació, i titolat en Mim i Pantomima (Institut del Teatre). Imparteix classes en l’Institut del Teatre i en diversos centres de formació teatral, paral·lelament a la seva labor de director i actor en nombrosos espectacles.
És professor d’interpretació de IT Dansa des del 2002, segons la web de l’Institut del Teatre de Barcelona. Va venir a viure al barri de Santa Eulàlia.
L’altre fundador és Antoni Calderón (Willy) del barri de la Florida. Hem trobat la seva trajectòria professional a la pàgina web :
"JOSÉ ANTONIO CALDERÓN, después de estudiar Arte Dramático, Mimo y Pantomima en el Instituto del Teatro de Barcelona, realiza cursos de perfeccionamiento en Wroclaw (Polonia), sobre las técnicas de Tomaszwskis y la pantomima clásica reelaborada por la escuela polaca. En 1978 funda MIM-GEST, y más tarde, el Teatro de
la Bohemia junto a Jordi Fábregas, estrenando más de veinte espectáculos de creación propia que han girado por todo el país y han participado en distintos festivales nacionales e internacionales.Paralelamente, ha colaborado como actor en montajes puntuales de otras compañías como Akelarre de Bilbao, Vol-ras y El Joglars de
Barcelona, con apariciones esporádicas en algunas series de televisión y cine. Participa en varios festivales internacionales de mimo y pantomima en Polonia, Francia y Barcelona, y en múltiples festivales teatrales nacionales, consiguiendo un premio “Círculo de las Artes Mágicas” y dos premios “Aplaudiment” a la innovación teatral,
otorgado por el Jurado del Premio Sebastià Gasch de Barcelona.
En su trayectoria profesional no sólo ha ejercido como actor, paralelamente a esta función, ha impartido clases en el Instituto del Teatro de Barcelona y de Vic, y de forma continuada sigue con su labor pedagógica en centros y academias teatrales de Barcelona, al mismo tiempo, que dirige talleres y montajes. En esta línea de dirección,
ha participado en distintos proyectos y durante tres años dirigió La Cuina de les Arts, una pequeña sala anexa al Instituto del Teatro de Barcelona; colaboró con distintas propuestas –que monta y dirige en varias Fiestas de la Merced, de la misma ciudad y, durante dos temporadas, diseñó y dirigió la línea de espectáculos del Royal
Cabaret, un espacio dedicado a las artes para-teatrales y a nuevas tendencias, ubicado dentro del Centro de creación contemporánea Tecla Sala de Hospitalet (Barcelona)."http://corchea69.com/Proyectos%20Realizados/Morfologia%20del%20Humor/Semblanzas/Jose%20Antonio%20Calderon.html. La cita també pdeu llegir-la al llibre
Morfología del humor. editat per David Pastor Vico, concretament dins l'article escrit per propi actor que duu el títol "La risa, un fino abrelatas para el espíritu" (pp. 29-40)
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Ambdós s’havien fet càrrec de “La Cuina de les Arts”a l’Institut del Teatre i van crear el 1978, després de descobrir les Arts Parateatrals i enamorar-se del mim, Mim Gest, grup que actuava en els pubs de Barcelona i en El Llantiol, locals on el contacte amb artistes diversos com mags, còmics, clowns, fakirs... els enriquí i els permeté
incorporar tècniques diverses a les seves pantomimes, cercant allò més poètic, imaginatiu, sorprenent, encisador, així com la manera de fer de la Comedia dell’arte, fins que van començar a utilitzar el text i crearen Teatre de la Bohèmia el 1983. La nova Cia. de teatre actuà en el Teatre Regina. Assajaven en el CC Tecla Sala. Tot això es
va plasmar en el primer espectacle, el Concerto en divertimento grosso.
Les obres representades per la Cia. La Bohèmia, a l’Hospitalet i Barcelona (Regina, Villarroel, Condal) aixi com fora de Catalunya, han estat:
Concerto en divertimento grosso, un univers poètic de clowns, excèntrics de cabaret, màgia, absurd i realisme que tingué ja un gran èxit (Aules de cultura, 1983 i Festa Major Bellvitge, 14/09/1984), Putiferi d’Andreu Martín estrenada al Teatre del Centre Catòlic el 1987, (a Berga van fer-la el 1988 i representada fora de Catalunya el
1989).
Quant a Putiferi (al T. Regina 03/11 al 06/12/1987) sobre una idea original dels mims Antoni Calderón, Jordi Fàbrega i Andreu Martín, fou elogiat per diversos crítics: Joaquim Vilà i Folch, per ser un espectacle que, aprofitant les tècniques del vodevil i de la novel·la negra, es recolza en el canvi continu de personatges interpretats per
tres actors (Serra d'Or. Barcelona. Any XXIX, Núm. 338 (desembre de 1987, p. 106). Aquesta tècnica es diu fregolisme. Antoni Calderón interpretava sis papers, Jordi Fàbrega, quatre i Begoña Iñurria, 2. Pel que fa a la resta del repartiment: Berton Fernández (del Teatre del Repartidor) era el regidor. Toni Langa es va fer càrrec de la
realització del vestuari, el disseny del vestuari fou tasca de Vicenta Obón, del disseny de llum, se’n fú càrrec Felipe Gallego, disseny musical en Sergi Andrés, assessorament màgia de Josep Cuadras, tècnic de llum i so, Josep Fernández i Xavier Costas, disseny gràfic de Vilaseca Altarriba Ass. i Jaume Garcia, segons la producció de
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Pere Pinyol i la direcció de Sito Elías. Com diu la propia Companyia en el programa de la representació, l’obra és un continu disbarat de tretze personatges i tres actors, que mereixen el respecte de la crítica. Tot i ser una proposta més teatral que l’anterior espectacle, és un pretext per fer una divertida paròdia del gènere de la nvoel·la
negra.
A la Vanguardia hem trobat més informació sobre la gènesi de l’espectacle, la feina d’un equip, el tipus d’humor inspirat en els germans Marx i els recursos escenogràfics emprats: “Los trece personajes que intervienen en “Putiferi” están interpretados por los tres componentes actuales de la compañía Teatre de la Bohémia: Antonio
Calderón, Jordi Fábrega y Begoña Iñurria mientras que de la dirección del espectáculo se encarga Lluís Elias Gómez. La obra llega a Barcelona después de haberse representado en varias poblaciones catalanas —el estreno absoluto se realizó hace algunos meses en l’Hospitalet— y del resto de España.
Según cuenta Andreu Martín, “Putiferi” nació hace más de un año, cuando Antonio Calderón y Jordi Fábrega recurrieron al novelista para les ayudara a buscar un hilo argumental que unificara y diese coherencia a una serie de escenas mimicas —la especialidad de los dos actores— que ellos habían creado. “Las escenas que compusieron
Calderón y Fábrega inicialmente —dice Martín— eran de corte policíaco y tenían mucho que ver con el cómic y con el cine, por todo ello pensaron que yo les podía ayudar. A partir de esas escenas escribí un argumento que les daba coherencia y creé también nuevas situaciones. Después, los actores y el director del montaje han
retocado el texto a medida que se ensayaba y se representaba.” (…). En opinión del novelista, “Putiferi’ es un espectáculo en el que se combina el cómic, el cine y el humor. Es el disparate de los hermanos Marx en todo lo que tiene de poético”. El montaje del Teatre de la Bohèmia recurre para ello a técnicas y registros diferentes, tales
como la pantomima. la magia, el claqué o las sombras chinescas.” (30/10/1987)
Les crítiques de Francesc Bruguet a El País, de Gonzalo Pérez de Olaguer a El Periódico (06/01/87), de Joan Casas al Diari de Barcelona (Mirador/31, any 1987) i de Joaquim Vilà i Folch a L’Avui (09/11/87) i d’altres coincidiren en elogiar la impecable tècnica del fregolisme (“el fregolisme com a espectacle en una proposta prou
reeixda” ens diu a l’Avui), la gran capacitat interpretativa dels actors, sobretot de l’Antoni Calderón que “demuestra una excepcional capacidad de abstracción y definición gestual de los personajes, y una perfecta ejecución escénica” (El País, (05/01/87 p. 43) i malgrat detectar alguns excessos i redundàncies en la segona part, tots ells
valoren positivament l’espectacle.
Després se separen els dos components del grup: En Jordi Fàbrega continua amb la Cia Bohèmia, n’Antonio Calderón va crear “El teatre del Putiferi” (Monòlegs) però es van ajuntar un altre cop per fer Made in Japan. La Cia Teatre de la Bohèmia havia fet, mentrestant, Mambo! (La Farga, 13-14/07/1990). A La Vanguardia trobem la
crítica de l’espectacle “Mambo!”: “podía haber sido sólo un ritmo “bailongo” y “cachondo”, tal como lo describe su guionista Jordi Fábrega, pero es el título de un espectáculo en el que se combina el payaso con la magia, con el cine y el humor, en el que sobre el escenario cuatro o cinco actores son “masas” y una escena otoñal se
construye con un ventilador frente al que revolotea la hojarasca. El Teatre de la Bohèmia presenta, esta noche y mañana en La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, las peripecias de un grupo de actores duran te el rodaje de un filme haciendo uso de un plató semivacío en el que la iluminación transforma una comedia en un filme de horror.
Después de aquel exitoso “Putiferi”, un espectáculo esencialmente movido, los del Teatre de la Bohèmia han elegido para seguir en los escenarios este “Mambo!” que con tinúa con el planteamiento de los cambios rápidos de lenguaje y de situación, pero con el aliciente de terminarlo con un final de película” (13 juliol 1990). L’obra fou
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presentada a l’any següent a la sala barcelonina Villarroel i a la Fira de Tàrrega.
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Després de Made in Japan (1992), van crear Show Mania (Festes de primavera 1994, al TCCatòlic i sala B del Joventut del 21 de novembre a l’1 de desembre, dins la campanya de teatre per a escoles, grups organitzats), Electroshow, espectacle de síntesi que recull el camí fet per la Cia. des dels seus inicis fins ara. En van fer més de
3.000 representacions (7-23/10/1994, al Joventut, també al Molino de Barcelona), El bisco (1996), coproducció de Aijafadrim, el rosari de l’aurora, d’Àngel Alonso, també director i fundador del Teatre Villarroel, (19/09-11/10/1997) amb Cia. Catalana de Gags.
També han fet actuacions a les aules de cultura de l’Hospitalet.
En el diari L’Hospitalet del 15 de gener de 1996, hem trobat una crònica sobre l’espectacle El bizco del Teatre de La Bohèmia on la cia. considera que amb aquesta obra la companyia experimenta “un notable canvi en la seva forma d’actuar i de fer humor. Per primer cop Antoni Calderón (Willy) i Jordi Fàbrega s’enfronten a un text
teatral “amb cara i ulls”, segons diuen, que ha estat traduït al català per Jordi Casas.
“Fins ara els nostres espectacles eren farses que incloïen gran part d’improvisació a sobre de l’escenari. Ara, més de cenyir-nos a un text, fem un altre tipus d’humor, un humor negre, anglès, explica Willy.
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En l’obra hi intervenen dues actrius més: Xus Estruch, coneguda dels telespectadors catalans i Eva Saumell (Vilafranca, 1973), una jove de 20 anys que tot just comença a obrir-se camí en el món del teatre. El bisco, sota la direcció de José Antonio Ortega, està emmarcada en una ciutat del cinturó industrial de Barcelona i explica les
pors i les incerteses d’un matrimoni de cinquanta anys davant el pas del temps.”
La temporada 1990-91 va guanyar el premi FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals.
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TEATRE DEL REPARTIDOR

Els fundadors de la Cia.(web de la Cia)

La Cia de Teatre del Repartidor fou fundada el 1993 per Bartolomé Fernández, Francisco J. Basilio i Pepa Calvo (Barcelona, 1958), com hem vist membres fundadors del GAT. Grup d’Acció Teatral. Des de l'any 2003 tenen la seu, local on assagen, a la Torrassa (Av. Josep Tarradellas, 44); anteriorment, de 1993 a 1998, va ser a la Plaça
del Repartidor, i de 1999 a 2003, al carrer de Sant Roc de l’Hospitalet. Els seus components són: Francisco J. Basilio, Bartolomé (Berton) Fernández, Pepa Calvo com a directora, que tenen una llarga experiència sobre l’escenari, compten amb la col·laboració d’altres actors com Jordi Fàbrega, del Teatre de la Bohèmia, i Jesusa Andany,
com ara en en el cas de l’espectacle per als instituts En-vers.
Per al teatre escolar, compten amb altres col·laboradors/es, que ja veurem més endavant.
La directora Pepa Calvo s’ha format en l’Institut del Teatre de Sevilla i l’Institut de Teatre de Barcelona i en La Casona. A més de ser cofundadora del GAT i de Teatre del Repartidor, ha dirigit altres espectacles com No somos nadie y yo menos, de A. Calderón “Willy”, amb l’actor “Willy”del desaparegut Teatre de la Bohèmia, al
Mercat de les Flors, ha actuat en diverses produccions de curtmetratges, programes de TV1, TV2, TV3 i cinema. Ha presentat diversos certàmens com la 1ª Mostra de Curtmetratges dels Paisos Catalans, Festes Municipals, etc. Escriu i dirigeix teatre per a Instituts d’ensenyament secundari de Barcelona i Hospitalet. Professora
d’interpretació i veu a La casa del Sol, Aules de Cultura d’Hospitalet, productores Lola Films i Endemol, diversos col·lectius de Lanzarote (Cabildo), Escola de Cinema “Quincedeoctubre”, Séptimo Arte…… entre d’altres. Ha dirigit el grup de teatre hospitalenc TEATRE & CO (veure Can Serra).
Bartolomé Fernández també ha cursat estudis a “La Casona” i l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha estat membre del GAT i de Teatre de la Bohèmia. També ha fet sarsuela, cinema, televisió, doblatge, és monitor de teatre a escoles i centres culturals: Escola “Casal dels Àngels de l’Hospitalet”, Centre Cultural Marianao i Centre
Cultural Casablanca de St. Boi de Llobregat……Ha fet lectures dramatitzades: « Durruti » de Pau Guix.
En Francisco José Basilio va ser membre fundador del GAT, Cia que va deixar el 1985, llavors va actuar a la Cia d’Adrià Gual, a Teatre de la Bohèmia, a la companyia Teatre Estable del País Valencià, entre d’altres, com ja hem dit abans. Ha fet cinema, televisió, doblatge i actualment imparteix classes de teatre a diverses escoles de
L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat. Realitza tallers de lectura i comentari a diverses biblioteques de L’Hospitalet. Dirigeix les companyies de teatre “Males Companyies “ i “Titán Teatre”, segons la web de la Cia.Teatre del Repartidor és una companyia teatral professional dedicada a la recuperació del teatre clàssic del segle XVII, però
també han preparat obres de teatre castellanesd’altres èpoques. Els espectacles han estat, segons la seva pròpia pàgina web i hem trobat en altres fonts d’arxiu i premsa local:
ANTOLOGIA, de Ibn Hazm de Córdoba a Gil de Biedma .Recorregut dramàtic per la poesia més significativa de la tradició lírica espanyola .
Actuacions destacades: Sala alternativa La Casona (Maig/94), Còrdova, Guadalajara, Lanzarote, Teatre Joventut de l’Hospitalet, biblioteques de l’Hospitalet.
El 1995 fan una adaptació del mateix espectacle amb el mateix títol, aquesta vegada amb música i cançons en directe i en col.laboració amb el cantant Adolfo Osta .
Actuacions destacades: a més de les Aules de Cultura de l’Hospitalet de Sanfeliu (07/11), Bellvitge (12/12/95 i 13/03/98) i Sta. Eulàlia (19/12): Andria ( Italia, Festival Castelo di Mondi ), Espai Brossa /Grec/99, Paradas (Sevilla), Sala Alameda de Sevilla.
1994 El Collar de la Paloma de Ibn Hazm de Còrdova. Adaptació teatral del llibre del mateix títol de Ibn Hazm de Còrdova . Espectacle creat en ocasió del mil·lenari del naixement del poeta i filòsof cordovès Ibn Hazm de Córdoba (994-1063) i en col.laboració amb l’ IITM (Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo) i el
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Festival de Música i Teatre d’Elx. Direcció: Pepa Calvo, ajudant de direcció, Berton Fernández. Cantant: Adolfo Osta. Dramatúrgia: Pepa Calvo i Fco. J. Basilio.
Actuacions en el Teatre Joventut de l’Hospitalet, i altres ciutata espanyoles com ara Elx, Còrdova, Albarracín (festivals d’Aragó), Huelva, Moguer (Huelva)
1995 En-vers, destinat als estudiants d’ensenyament secundari i les escoles d’adults de la ciutat. Recorregut per la literatura poètica catalana, partint d’aquella paraula cantada pels trobadors i joglars, fins l’expressió més íntima de l’anima contemporània .
Funcions per a estudiants de secundària en el Teatre Joventut de l’Hospitalet del 18 al 28 d’abril a la sala A, durant les Festes de primavera, dins la Mostra dels grups de Teatre professional de l’Hospitalet, i a la sala B del Joventut del 7 al 17 de novembre en la campanya de teatre a les escoles, Sala Bulevard (Lleida), Sala Villarroel
(Barcelona) a Sabadell, Vic, Sant Boi…
En trobem un comentari al diari L’Hospitalet (10 d’abril de 1995): “A l’igual que ja van fer amb Antologia, selecció de poemes i autors castellans, el Teatre del Repartidor continua amb la preocupació per la paraula i per la dramatització de la poesia, “un gènere molt oblidat al teatre, ja que únicament es fan recitals, poesia simple, però
res de teatralització”, explica la directora d’En vers, Pepa Calvo.
La diferència entre aquest darrer espectacle i Antologia radica en que ara cada poema té la seva història, “són petits gags el que permet als actors, Jesusa Andany i Jordi Fàbrega, no només recitar sinó també interpretar”, apunta Calvo.
Malgrat tot, la posada en escena és mínima, simplement una xarxa al fons de l’escenari que evoca el mar que es tranformarà en diferents objectes segons els requeriments de cada poema. El temari de l’assignatura de literatura catalana ha determinat la selecció de les peces representades”
1996 Donde la camisa os toca. Sobre Eros y Burlas.
Selecció de textos poètics, eròtics i sarcàstics, plaents i amatoris d’autors diversos (Góngora, Arcipreste De Hita, Lope,”Coplillas” De La Lírica Tradicional, Gil De Biedma, Max Aub….).
Funcions per a l’ensenyament secundari: Teatre Joventut de l’Hospitalet, Sala Bulevard (Lleida), Sala Villarroel (Barcelona), St.Vicenç dels Horts, El Prat, Sant Boi, Granollers, Sabadell, Casa Del Sol (Barcelona), Vilassar De Mar…
1997 Escenes de la vida d’en Tirant Lo Blanc de Roger Llovet . Adaptació teatral de la novel.la Tirant Lo Blanc de Joanot Martorell . Participa en campanya escolar a Catalunya, País Valenciá i Illes Balears.
El 2009 es torna a fer Tirant lo Blanc, destinada a l’ensenyament secundari a Catalunya, València i Balears.
1998 Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada de Federico García Lorca.
Trànsit per l’aventura poètica de Lorca, des de els seus primers poemes i cançons impregnats d’aires adolescents fins a la madura complexitat de Poeta en Nueva York
Actuacions durant la Semana Cultural Andaluza (La Farga/l’Hospitalet), Festes de Primavera/98 de l’Hospitalet: Teatre del CCatòlic el 17 d’abril del 1998, el II Congreso internacional “El vivir y el morir” (San Fernándo de Maspalomas /Gran Canaria), Homenatge a Lorca (Sala Ramón Romagosa de Cornellà). Del mateix any és
Bandolers ! de Roger Llovet .
Recreació teatral del mon del bandolerisme als Paisos Catalans en els segles XVI i XVII . Participa en campanya escolar a Catalunya, País Valencià i Illes Balears.
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No somos nadie y yo, menos, amb música de Manel Rabinad i direcció de Pepa Calvo, “que planteja un humor intel·ligent, mentre que la de Lorca, estrenada el 1998 a Sevilla, és una adaptació poc habitual on es barreja teatre, recursos multimèdia, dansa i música, i que ha obtingut un important reconeixement de la crítica.”(L’Hospitalet,
16 de juny de 1999).
1999 Don Quijote -El loco de la Mancha de Roger Llovet .
Adaptació lliure per a teatre de la novel.la de Cervantes El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha.
Participa en campanya escolar arreu de l’estat espanyol (Catalunya, País Valenciá, Illes Balears, Aragó, País Basc) .
Los sueños de Federico de Federico García Lorca. Configurat a partir de diversos textos de l’autor: La tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita, La doncella, el marinero y el estudiante, Los sueños de mi prima Aurelia, així com fragments de El Público, Comedia sin título, alguna Advertencia i un Prólogo . Estrenat el 15 de
setembre, amb ella es va obrir la temporada de tardor al Teatre Joventut de l’Hospitalet, es va fer fins el 3 d’octubre. Al diari local de L’Hospitalet hem trobat una crònica: “Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita, La doncella, el marinero y el estudiante y Los sueños de mi prima Aurelia, aquesta última inacabada i de caire
costrumbrista, són les peces de Lorca sobre les qual “Són tres peces diferents però amb el mateix món poètic, el que caracteritza l’obra lorquiana, són les mateixes preocupacions de sempre”, diu Francisco José Basilio, membre del Teatre del Repartidor (…). Tot i que fins ara s’havien centrat en escenificar poesia, Los sueños de
Federico no suposen una ruptura amb aquesta trajectòria, ben al contrari ja que, segons diu Francisco José Basilio, “l’obra de García Lorca té un caire poètic que lliga molt bé amb la nostra tradició…” La crònica també fa referència a altres espectacles que la Cia han escenificat en el Joventut: “En-vers (…) El collar de la paloma del
poeta cordovès Ibn Hazm, una obra autobiogràfica que narra els darrers dies del califat de la Còrdova dels Omeia, o Donde la camisa os toca, un recull de textos eròtics i sarcàstics de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo o Góngora” (8 de setembre de 1999). Espectacle produït amb l’ajut de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
2000 El Lazarillo de Tormes de Roger Llovet / Teatre del Repartidor Adaptació per a teatre de l’obra anònima i picaresca La vida de Lazarillo deTormes y de sus fortunas y adversidades .
Participa en campanya escolar a Cataluña, València, Baleaes, Aragó, País Basc, Madrid, Navarra, La Rioja, Castilla/León . Es torna a fer el 2005 i el 2010.
Amoríos y burlas, també del 2000. Selecció de textos poètics, eròtics i sarcàstics, plaents i amatoris d’autors diversos (Góngora, Arcipreste de Hita, Lope de Vega, Baltasar de Alcázar, Cristóbal de Castillejo, Gómez de la Serna, Max Aub… ) Participa en campanya escolar a Catalunya, País Valencià, País Vasc, Comunitat de Madrid,

O

Aragó, Navarra.
Van fer una adaptació d’aquest espectacle amb música i cançons en directe i en col.laboració amb la cantant Julia León i el guitarrista Iñaki Aguirre en el Fòrum de Barcelona 2004, del 31 de juliol al 12 de setembre.
2001 La Dama Boba de Lope de Vega, en versió de Pepa Calvo, qui la dirigiex.
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Adaptació dela comèdia del mateix títol de Lope de Vega, Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza, segons Cervantes. Participa en campanya escolar arreu de l’estat espanyol. La tornen a fer el 2009.
¡ Qué Tragedia ! ¿ O No?
Espectacle de creació col·lectiva sobre l’origen del teatre i de la tragèdia amb textos de Sófocles ( Èdip rei ) i Aristòtel ( Poètica ) .Participa en campanya escolar arreu de l’estat espanyol .
2002 El sí de las niñas de L. Fernández de Moratín en versió de la directora Pepa Calvo. Adaptació de l’obra del mateix títol de L. Fernández de Moratín . Participa en campanya escolar arreu de l’estat espanyol . També la fan el 2008, en funcions per a estudiants de secundària a Catalunya, Navarra, País Basc, Murcia, Castella-Lleó,
València, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Andalusia, Balears. I a França a les ciutats de Lió i Grenoble.
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Escenes de la vida d’en Tirant lo blanc de Joanot Martorell, en versió de la directora Pepa Calvo. Adaptació teatral de la novel.la Tirant Lo Blanc de Joanot Martorell. Funcions per a estudiants de secundària a Catalunya, País Valencià i Illes Balears .
Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, comèdia d’embolics adaptada i dirigida per Pepa Calvo, es va estrenar el 18 de desembre al Teatre Nou Tantarantana de Barcelona “És una divertida comèdia, un clàssic dels de capa i espasa, enganys, enrenous, moviments galants, amors i passions desmesurades (…) La
companyia Teatre del Repartidor ofereix Los empeños de una casa tal, com va sortir de la ploma de l’autora, únicament s’han escurçat els monòlegs i s’han suprimit escenes
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reiteratives.” (L’Hospitalet, 13 de gener del 2003). Estrenat el 11 de desembre del 2002 al Teatre Nou Tantarantana de Barcelona, Teatre Joventut de l’Hospitalet dies 24, 25 i 26 de gener del 2003.
Espectacle produït amb la col.laboració de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
2003 La Celestina de Fernando de Rojas, en versió de la directora Pepa Calvo.
Adaptació de l’obra del mateix títol de Fernándo de Rojas . Funcions per a estudiants de secundària a Catalunya, País Valencià, Illes Balears, País Vasc, Aragó, Comunitat de Madrid, Galícia, Astúries, Cantàbria, Andalusia, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Murcia, Navarra. La tornen a fer el 2009 i el 2010.
2004 Don Quijote de Miguel de Cervantes. Versió teatral i direcció de Pepa Calvo Adaptació de la novel.la de Miguel de Cervantes .Funcions per a estudiants de secundària a Catalunya, País Valencià, Balears, País Basc, Aragó, Comunitat de Madrid, Galícia, Astúries, Cantàbria, Andalusia, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Murcia i
Navarra. La tornen a fer el 2010.Veure video a you tube
2005 El galán fantasma de Calderón de la Barca, Adaptada i dirigida per Pepa Calvo. Estrenada el 3 de febrer del 2005 en el Teatre Nou Tantarantana de Barcelona i en el Teatre Joventut de l’Hospitalet. Espectacle produït amb la col·laboració del I.C.I.C. i l’Ajuntament de l’Hospitalet .” El teatre Joventut acull els dies 8, 9 i 10 d'abril
l'obra de Calderón de la Barca, El galán fantasma. La representació la portarà a terme la companyia hospitalenca Teatre del Repartidor (...). El muntatge està dirigit per Pepa Calvo i protagonitzat per Francisco José Basilio, Elisenda Bautista i Susana Egea, entre d'altres. Es tracta d'una història d'embolics, amor, passions i gelosia,
amanits amb dosis d'humor, intriga i misteri.”( digital-h.cat, 08. 04. 2005).
2006 Don Juan Tenorio de José Zorrilla, versió de directora Pepa Calvo. Participa en campanya escolar arreu de l’estat espanyol . Catalunya, Pais Valencià, Balears, Euskadi, Aragó, Comunitat de Madrid, Galícia, Cantàbria, Andalusia, Castella i Lleó, Castella- La Manxa, Murcia, Navarra. La tornen a fer el 2011.
2007 Retablo Valle Inclán?, Versió i direcció de Pepa Calvo, espectacle a l’entorn de textos de Valle-Inclán: La cabeza del bautista, Las galas del difunto i La rosa de papel. Ajudant direcció, Berton Fernández .
Estrenat el 19 de gener de 2007 al Teatre Joventut de l’Hospitalet (dies 19 al 21 de gener).
Resu Belmonte, Txell Botey (Eva Poch), Daniel Arrebola (Berton Fernández), Antonio Alcalde (Fco. J. Basilio). Duració: 1 hora, 45 minuts.
Escenografia, Fortià Coromina, vestuari, Marian Dorronsoro; Música, Peter Delphinich..
Producció: Teatre del Repartidor, amb la col.laboració de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
El Repartiment a Torrejón de Ardoz fou: Antonio Alcalde: El Jándalo / Hombre del burdel, Mancebo de botica, El Bizco Maluenda / Simeón Julepe. Dani Arrebola: Barbero / Juanito Ventolera / Coro de Críos, La Pingona.
Fco. J. Basilio: Don Igi / Madre Celestina, Franco Ricote / Voz del pueblo. Berton Fernández: Valerio el pajarito / La morocha del burdel, El boticario Don Sóstenes Galindo, Un Rapista / Comadre. Saida Lamas: El enano de Salnés / La Daifa/La encamada. Anabel Moreno: La Pepona / La bruja de los mandados, Un Sacristán / La Disa.
Eva Poch: Mozo de parranda / Niña del pecado, Doña Terita / La Musa.
Temporada al Teatre Tantarantana de Barcelona del 8 de març al 8 d’abril de 2007.
Actuacions a Tortosa, Vilassar de Dalt, Palau de Plegamans, La Llagosta, Lugo, El Prat de Llobregat, Torrejón de Ardoz (XI Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena. Espectacle produït amb la col.laboració de l’ICIC (Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament de l’Hospitalet .
2008 Terror y miseria en el primer franquismo de José Sanchis Sinisterra. Veure video a you tube
Estrena el 26, 27 i 28 de Setembre en el Teatre Joventut de L’Hospitalet .
Temporada en el Teatre Tantarantana de Barcelona del 18 de Desembre de 2008 al 18 de Gener de 2009. Espectacle produït amb la col•laboració de l’I.C.I.C.(Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament de L’Hospitalet. Una de les crítiques que ha rebut diu “Teatre del Repartidor, amb la directora Pepa Calvo al capdavant, proposa una
posada en escena senzilla però eficaç que aconsegueix que l’espectador se solidaritzi amb les víctimes d’aquell disbarat. La seva proposta es dóna suport sobretot en el treball dels actors, que imprimeixen una gran veritat a les seves interpretacions. Escenes com la de l’exili interior i exterior donen la mesura d’un espectacle que
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horroritza, indigna i commou, sense caure en tòpics ni sensibleries.” (Carme Tierz, guía-ociobcn, del 26 de desembre de 2008 a l’1 de gener de 2009).
Teatre escolar: A més de les esmentades
2007 Fuenteovejuna de Lope de Vega. Versió de la directora Pepa Calvo. Participa en campanya escolar arreu de l’estat espanyol. Catalunya, País Valencià, Aragó, Balears, Euskadi, Navarra, Comunitat de Madrid, Galicia, Andalucía, Castella-Lleó, Murcia, Castella-La Manxa, Extremadura, Asturias .. I a França a les ciutats de Lyon i
Grenoble.
2008 El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Interpretada per Clara Garcés, Marc Torrecillas, Sonia Sobrino i Francesc Camins.
2009 La Celestina de Fdo. De Rojas. Actors/actrius: Izaskun Martínez, Alma Alonso, Francesc Camins, Borja Nieto.
2009 La dama boba de Lope de Vega. Intèrprets: Vanesa Vidaurrázaga, Julieta Marocco, Berton Fernández, David Segú, Antonio Alcald, Ildefons Vilanova.
2009 Tirant lo blanc de Joanot Martorell. Adaptació teatral de Pepa Calvo. Fitxa artística: Actors /Actrius: Vanesa Vidaurrázaga, Sandra Ballbe, Antonio Alcalde, Ildefons Vilanova.
Direcció de Pepa Calvo. Ajudant de direcció. Berton Fernández. Il·luminació Pepa Calvo. Selecció musical i banda sonora: Berton Fernández. Espai escènic. Pepa Calvo. Vestuari. Marian Dorronsoro.
Diseny i construcció elements. Teresa Calafell / Teatre del Repartidor.
Construcció escenografía: Xavier Agudo. Producció Teatre del Repartidor
2010 Don Quijote de Miguel de Cervantes. Intèrprets: Izaskun Martínez / Vanesa
Vidaurrázaga / Berton Fernández / Albert Anguera / Jose Malaguilla.
2010 El Lazarillo de Tormes d’autor anònim, interpretada per Jose Malaguilla i Francesc Camins.
2010 Terra Baixa d’Àngel Guimerà, en versió i direcció de Pepa Calvo. Vanesa Vidaurrázaga, Sandra Ballbé, Isabel Arriola, Angel Grisalbo, Dani Arrebola i Berton Fernández.. Il·luminació: Albert Cuellar. Escenografía i direcció: Pepa Calvo. Funcions per a estudiants de secundària a: Catalunya, Illes Balears i País Valencià.
2011 Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo, segons l’adaptació teatral i direcció de Pepa Calvo. Actors/actrius: Alma Alonso, Quel Pino i Berton Fernández.
Adaptació per a teatre de la novel·la del mateix títol de Manuel de Pedrolo. Tema musical “Les transformacions” Peter Delphinich. Il·luminació i projeccions: Leo Rosado. Escenografía Pepa Calvo.
Realitzen funcions per a estudiants de Secundària a: Catalunya, Illes Balears i País Valencià.
2011 Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Adaptació i direcció de Pepa Calvo.
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Realitza funcions per a estudiants de Secundaria a Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Euskadi, Navarra, Galicia, Murcia, Madrid, Castella-La Manxa i Castella-Lleó.
2011 Don Juan Tenorio de José Zorrilla. També és portada per instituts de tota Espanya.
2012 Curial e Güelfa obra anònima, adaptació teatral i direcció de Pepa Calvo.
Adaptació per a teatre de la novel.la del s. XIII del mateix títol d’autor anònim.
Realitza funcions per a estudiants de Secundaria a: Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana.
CORPORACIÓN ANTIESTÉTICA. CIA ANTIESTÉTICA

La Cia Corporación Antiestética es va crear el 2001, des del 2008 s’anomena Cia antiestética. És un grup de teatre d'humor.
En la premsa local hem descobert que “els components del qual tenen els seu origen en el Centre Catòlic on ja participaven el Els Pastorets . "Després -han explicat- vam agafar el llenguatge de Chanclettes i finalment ens hem quedat amb el turmix play-back". "¿Que què es això?, doncs una barreja de tot, una fotografia d'aquí, una veu
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que ens recorda quelcom d'allà, un retall de diari, una cançó, una frase hilarant...Tot això al turmix de manera que al final surt una guió que té molt poc a veure amb el original..."(L’Hospitalet, 20. 03. 2006) The Chanclettes van actuar al Joventut (15, 16 i 17 de novembre) en el seu espectacle RGB: una triangular comèdia.
Després d’un periode de fer esquetxos curts, comença la seva trajectòria en la dramatúrgia com a una mena de Cia de cabaret amb Un mundo feliz, amb què obté gran èxit de públic i crítica mentre va ser al Teatreneu dos anys, segons ens explica el seu director Daniel Castro a la pàgina web del grup. A finals del 2004 el grup es
professionalitza i comencen a fer animacions, presentacions, col·laboracions a la ràdio i a la televisió... Cia antiestética.
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El director de la Cia ens parla del tipus de teatre que fan: “pretende ser una opción diferente del panorama teatral.
Ofrecemos divertidos y alocados espectáculos, hilarantes presentaciones, así como nuestra participación en eventos varios de alto y bajo copete.

Nos reímos de nosotros mismos, hacemos personajes histriónicos, freaks, con un desparpajo que consigue animar cualquier acto por soporíferos que sea.”
Els components són:
Daniel Castro, el director: Als 16 anys començà a fer teatre amb el grup “La Bacanal” del CC de l'Hospitalet. Va estudiar en El Timbal, Nancy Tuñón i en diversos monogràfics amb Pepa Calvo, Paca Barrera i Adolfo Simón.

Rafaela Ribas, Félix Anastasio, Marta Bassols o José Ángel Rico entre d’altres.
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Ha treballat amb “The Chanclettes” i pren contacte amb el Teatre-Kabaret, després crea el seu propi projecte “Corporación Antiestética”.
Altres membres: Elías Torrecillas, format com actor a l’escola Nancy Tuñón de Barcelona,va entrar a la Cia de cabaret el 2006 i després s’incorporà al grup Liquidación por derribo (2011), el 2012 crea Cia. amb dos amics: Las Transtorners i després la pròpia recentment; David Llamas, Laura Pinilla, Marta Mateu, col·laboracions de
Espectacles: teatral Un mundo feliz, sabem per la web que “Tres actores interpretan la historia de una niña de barrio, que sufre en sus carnes los envites de una vida cruel...
Espectáculo de Cabaret en play-back visto en la actualidad, por más de 20000 espectadores.

Cuenta con tres finales distintos que se pueden alternar en las sucesivas representaciones o ser escogidos por el público.
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Mezclando canciones de hoy y de siempre, fragmentos de cine, radio, televisión o publicidad hemos creado esta divertidísima historia.”

Espectacle d’humor irreverent en castellà, amb una durada de poc més d'una hora. Han realitzat 186 funcions amb un total de 10.627 espectadors.
A més de fer-la al Teatreneu (febrer del 2005 fins a febrer del 2007), també la van portar al Joventut en format de mini-temporada de tres dies (dies 24, 25 i 26 de març representaran a la sala B) i al FIB (Festival Internacional de Benicassim) el 2007.
Han fet presentacions a l’Hospitalet: per a l’Ajuntament, presentacions com el plan d’acció cultural 2007, Concurs de cocteleria 2007, Pla de normalització lingüística 2007 etc... entre moltes altres.
El 2008 van crear TAPERSEX., el 5 de desembre van presentar l’espectacle a l’Espai Jove Remolí, un Centre Cívic d’Esplugues de Ll., després van fer Snow-dreams, 2ª Fiesta antiestética: Apadrina un travestí del primer mundo (Les Basses,13/12/08), el 2008 passen per la TV de l’Hospitalet, ens expliquen l’experiència: “Concretamente
mancillábamos el género de la entrevista con nuestra sección “L’assecador”, donde atormentábamos y divertíamos a partes iguales a personajes de la cultura de nuestro país.
En esta ocasión como Alicia, pasamos al otro lado del espejo y en vez de entrevistar…fuimos entrevistados.
Fue en el programa “L’imperdible” y la entrevista la realizó la simpatiquísima Aurora Antón.
Los portavoces del grupo fueron Elías Torrecillas alias “Altita Cervera” que estaba más alta que nunca y Dani Castro alias “Marnie la guarrona” que estaba mas… lo que te dije que nunca.” (extret del blog de la Cia.) El 16 de març de 2012 van fer un nou espectacle: Los abrazos pochos dins el cicle "Bohèmies" del Centre Cívic Carmel,
abans l’havien presentat al Centre Cívic de Sarrià, el 12/11/ 2009 la porten al Centre cívic de la Vil·la Florida, el 2010 al Centre cívic Casa del Rellotge.
Quant a les col·laboracions, esmentem les que han fet a la televisió de l’Hospitalet: Secció de en-trevista 2 anys en el programa “Culttour”, i a la ràdio de l’Hospitalet (Entrevistes en diversos programes)
També han fet moltes animacions en teatres, empreses, hotels, discoteques....com Salamandra de l’Hospitalet.

AUTORS/ACTORS I DIRECTORS HOSPITALENCS

JOAN CASAS I FUSTER (L’Hospitalet, 1950)
Joan Casas va estudiar al COPEM de Santa Eulàlia (promoció de 1967). Va començar Geològiques, Romàniques i Periodisme, però no va acabar els estudis i es va llicenciar finalment a l’Institut de Teatre, en la branca de direcció (1992). Dramaturg, escriptor, traductor literari, articulista i crític teatral, prologuista i director de
publicacions como "(Pausa)", i professor de Teoria, Història i Escriptura Dramàtica a l’Institut del Teatre de Barcelona.
Quant a la seva relació amb la ciutat natal, va estar vinculat al teatre independent de la ciutat des d'Alpha 63 fins al GAT dels primers anys 80. En els inicis de la democràcia va formar part del primer equip del Departament de Dinàmica Educativa, va publicar alguns estudis d'història local i va estar vinculat al Centre d'Estudis de
l'Hospitalet. Se'n va anar de l'Hospitalet el 1984.
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Quant a la seva producció literària, va escriure Pols de terrat, 1980 (Premi "Victor Catalá", 1979) i poesia: Tres quaderns, 1986 (Premio "Miquel de Palol", 1985),
Tres quaderns mes, 1995, Del quadern número set, 2003,
Poesía escrita en col·laboració amb el poeta Feliu Formosa:
Amb efecte, 1987 (Premio "Ciutat de Palma", 1987), Pols al retrovisor, 1989; Nus (Premi Ignasi Iglésias, 1990 i Crítica Serra d'Or de teatre, 1993), Nocturn corporal (premi Ciutat d'Alcoi, 1993), No entris tan de pressa en... d'Antonio Lobo Antunes Giovanni Pontiero de traducció del portuguès, 2003, Tard, molt tard, de nit entrada
( Jordi Domènech de traducció de poesia, 2005) i Amb la terra a la cintura (d'un dietari de 1997) premi Rovira i Virgili d'assaig, 2009.
Pel que fa a la seva labor teatral, és autor de Nus. Barcelona: Institut del Teatre, 1991, Al restaurant. Barcelona: Ed. 62, 1993, Nocturn corporal. Alacant: Diputació, 1994, L'últim dia de la creació, seguit de Ready made. Tarragona: Arola, 2001. “También Nocturn corporal trata el tema desde la óptica distorsionada de la disección del
cadáver de una mujer sobre cuyo cuerpo desnudo -desencadenante dramático- proyectan su imagen del deseo el Forense y un Hombre que acude al lugar afirmando que la conoció en la intimidad. Es el espacio uterino y subterráneo en el que ambos se acuestan en la irrealidad del sueño y del teatro, con la mujer que es ahora un ente, real
sólo en el deseo de los dos hombres. Todo constituye una compleja y bien trabada construcción dramática que nos permite reflexionar sobre aquello que buscamos en nuestra pareja, el desconocimiento que de ella tenemos y la potencial invención del recuerdo que nos deja tras la ruptura. Quizá mejor: la invención del deseo, presente así
mismo en Nus.”(Ragué, Mª José: ¿Nuevas dramaturgias?, p. 107)
Les obres dramàtiques representades són.
El soldat i el diable. Companyia Dau Rodó, Barcelona, 1987
El banquet. Versió dramàtica del diàleg de Plató. Centre Dramàtic d'Osona, Barcelona, 1990. Teatre Romea, 1989.
Ready-made, escrit per a l’actriu Anna Güell, inèdit fins el 2002, però estrenat en el Teatre Romea de Barcelona el 1992.” Ready-made, de Joan Casas, no puede en absoluto calificarse de divertimiento, ni es el teatro su tema principal, pero es una obra en la que, en su inquietante polisemia entre sus niveles significativos, incluye el
tema del teatro, de la comunicación vivaz que se establece entre la actriz que monologa dirigiéndose al público para hablarle de las posibilidades de comunicarse entre seres humanos, del inevitable despropósito en el paso del tiempo, de los objetos escénicos que constituyen su memoria personal.”(Ragué, Mª José, op. cit., p.71)
"Dos personajes acuden esporádicamente al desván de una vivienda para darnos, desde ese uterino espacio, su retablo de ternura, deseo, sexo y rutina, la visión amplia de la pareja que nos ofrece el autor. Son tres situaciones en las que los personajes se desnudan. Son tres actos que repiten una misma historia, un juego en el pasado y el
presente, la realidad y su proyección. Son tres facetas -tres edades-, un despliegue de espejos temporales, un complejo aparato teatral de ficciones y realidades, de recuerdos y necesidades, narrado todo con un tono lírico aderezado con un sentido crítico del humor que permite distanciarnos. Es "una realidad caleidoscópica y diacrónica
repleta de referentes literarios y cinematográficos que sólo puede ser completada en la mente del espectador"(Ragué, Mª José Op. Cit. p.106).
La ratlla dels cinquanta. Barcelona: Sala Muntaner, 2001
L'últim dia de la creació. Neus Vila, París: Théâtre les Dechargeurs, 2006
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Elles mateixes. Barcelona: Versus Teatre, 2006
Regla de tres. Les Mateixes, Girona, 2009

Va fer l’adaptació teatral del text d’Albee Qui té por de Virginia Woolf? el 1990, per a Cia. de Hermann Bonnín i l’hospitalenca Amparo Moreno, Barcelona, Teatreneu.
També va escriure amb Toni Rumbau l’espectacle d’ombres xinesques Carmen (1991, Teatre de la Fanfarra, que es presentà a Barcelona, Tesalònica, Hölsterbro entre d’altres llocs.
És responsable de la creació i direcció de Con diez cañones por banda (1992, cabaret poético para el personaje "La Cañí" de la actriz Ester Formosa); en el mateix any escriu H.M. o els escriptors han de ser idiotes un text creat a partir de entrevistes amb el dramaturg Heiner Müller, publicat en la revista Pausa, coeditada por la Sala
Beckett y el Instituto del Teatre.
En castellà, és autor de Después de la lluvia, 1993.

El 2009 va guanyar el premi Rovira i Virgili d'assaig: Amb la terra a la cintura.
Ha treballat amb el GAT de L'Hospitalet (entre 1973 y 1983) grup que li va representar Els Mamuts, Los mitos ibéricos i El Baró de Koning com hem vist en l’apartat corresponent; GTI Farándula, de Sta. Coloma de Gramenet (1983 y 1984); Tabanque-Imagen 3 de Saragossa (1985-1987); Dau Rodó de Barcelona (1987-1988) i Geroa
de Durango (1988); va fer Milagro el 1989, amb Teatre del Putiferi, en col·laboració amb Willy Calderón i José Antonio Ortega.
JOSÉ CORBACHO (12 de desembre de 1965) i JUAN CRUZ (1966). CIA SGRATA.
Ambdós van ser nomenats fills predilectes de la ciutat de l’Hospitalet el 2006.

O

JOSÉ CORBACHO NIETO és nascut a l’Hospitalet, va estudiar Ciències de la Informació. Se’l considera showman, humorista, presentador, actor, guionista i director de cine i televisió. Els seus inicis teatrals són al seu barri de Santa Eulàlia, al col·legi, i en el quadre escènic de Sant Isidre, després va crear la Cia Sgrata (anys 80) i
continuà, ja professionalment, a la Cubana des de l'any 1988, on compagina treballs com actor, guionista i ajudant de direcció durant més de 10 anys en obres tan conegudes com Cubana Delikatessen, Cubanadas a la carta, Cómeme el coco, negro, Cubana Maraton dancing o Cegada de Amor. Hi va conèixer la seva companya Anna
Barrachina i a Santi Millán. Després de 10 anys a La Cubana Corbacho abandona el grup. Li va arribar l’èxit amb “El Terrat” fent de “Sebas” (2000), amb la col·laboració en el programa de Buenafuente i “L’homo Zapping”. Però no es va desvinculà del tot del teatre, formà part del repartiment de “5 hombres.com” i també participà en
“El Club de La Comedia “amb monòlegs com: ¿Qué coño pinto yo aqui? Com a actor ha treballat en difererents sèries de tv.

C

Però sobretot és arrel de Tapas (2005) i les sèries de tv Pelotas, Palomitas... com a director de Cobardes (2008) que s’ha fet un nom com a guionista, productor i director de cinema i TV. Trobareu tota la filmografia i més en la pàgina web de IMDb.
JUAN CRUZ de petit vivia a l’Avda. Masnou, al barri de La Florida. Va iniciar-se al teatre amb José Corbacho i Pilar Arcas, la seva futura dona, en el CC Sta. Eulàlia. Es va incorporar a la Cia. Sgrata. És dissenyador gràfic, tot i que se’l coneix més com a director i guionista de cine, però va començar d’actor en el món de
l’espectacle amb José Corbacho i Pilar Arcas, en la Cia Sgrata, una Cia. de teatre a l’estil de La Cubana. Amb Corbacho va dirigir la pel·lícula Tapas i la serie Pelotas. L’Hospitalet sempre està present en les seves pel·lícules i sèries. Amb i sense Corbacho ha treballat com a guionista a la televisió (Tv3, Telecinco, Euskal Televista) a
més de cinema: « …dirigeix el programa A pelo, la versió catalana de A pèl, al canal de televisió, La Sexta. L'any 1999 s'incorpora a la productora d'Andreu Buenafuente, El Terrat, on participa com a coordinador de guió en el programa La última noche que dirigeix José Corbacho, a Telecinco. Més tard col·labora en altres programes de
la factoria catalana como Set de Nit o A pèl. L'any 2003 dirigeix La gran evasión, programa que presenta Carlos Sobera per a la televisió pública basca ETB. Actualment també col·labora a Buenafuente (Antena 3).” (Diari L’Hospitalet, 05. 10. 2006 ).

O

De la Cia Sgrata coneixem alguns títols: Las galas del difunto el 1986, amb el repartiment següent: Esther Bleda, Elisenda Castellón, Pilar Arcas, Pedro G. Reina, Jordi Ballard, Quim Fernández, fitxa tècnica: luminotècnia a càrrec de Juan Nito, Màscares, Maquillatge: Pilar Arcas, Decorats extremistes:Quim Fernández, Elisenda
Castellón/José Corbacho: Decorats intimistes, José Corbacho: Vestuari, Escenografia i Direcció.
Taiko Himenchi (o conflicto generacional sobre la perseverancia del himen dies 27 i 28 de maig de 1988, en el CC; Mort accidental d'un anarquista, de Dario Fo. Va participar en la VI Marató de l’Espectacle – 1989 / 14 i 15 d’abril al Mercat de les Flors i la VII Marató de l’Espectacle – 1990 / 20 i 21 d’abril al Mercat de les Flors.
Iñigo Aranburu, membre fundador de la Cia La Guapa, va intervenir en Stage Interpretació dirigida per Lluís Elías, el 2006. i en Tot és Possible, Marc Angelet codirigí amb Lluís Elias (el 1988 entra a la Cia Els Joglars com a ajudant de direcció), interpretada per Iñigo Aranburu, Clara Puerto i Carles Goñi de la Cia La Guapa també,
Arià Clotet, Gema Sala, Aina Tur directora artística, entre d’altres actors/actrius. L’obra fou estrenada al SAT Sant Andreu Teatre. La Marta Sanmartín n'era la productora executiva.
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En L’Hospitalet l’actor ens va explicar els seus orígens en el teatre: “Me gusta mucho el teatro por el contacto con el público y la adrenalina de representar cada día. Todos los años que estuve en La Cubana haciendo teatro, cuando empecé en L’Hospitalet, en el Quadre Escènic Sant Isidre o en la mítica Compañía Sgrata, me gustaba
mucho. “Del teatro aficionado de la ciudad pasaste a La Cubana. No debe ser fácil... Fue como el nacimiento de ‘el Sebas’, por casualidad. Unos amigos habíamos montado en L’Hospitalet la Compañía Sgrata y haciamos un tipo de teatro que, cuando descubrí a La Cubana, pensé que era muy parecido al nuestro. En el 86 Jordi Milán
vino a hacer una charla a L’Hospitalet y fui a conocerle. La Sgrata acababa de hacer una movida que acabó en los juzgados, el famoso secuestro del bar Clandestino, y fuimos a enseñarle los recortes de prensa. Empezamos a contactar y me ofrecieron entrar en La Cubana porque uno de los actores dejó la compañía” (16 d’octubre del
2000)
ANTONI DIVÍ PAÑELLA (1889-1920)
Autor hospitalenc de qui li coneixem algunes obres, representades a l’Hospitalet: a l’Harmonia o al Casino. Però els seus èxits els obtingué sobretot en el Romea:
Boyra de duptes, “prueba de estudio del diálogo cómico” representat a la Sociedad La Nueva Harmonia, el dia 9 d’octubre de 1909 en benefici de les víctimes de la Campaña de Melilla. Intèrprets: Roberto Romeo i Angel divinus.
Cansons de primavera : comedia idílica en un acte (publicada el 1913), estrenada al saló-teatre de la Societat instructiva i benèfica La Harmonia de Hospitalet de Llobregat, la nit del 16 d'agost de 1912. També representada al Teatre Català Romea el 12 de juliol de 1915, juntament amb L'Estudiant insòlit : drama popular en tres actes
(publicada el 1917) estrenades ambdues el dia 10.
Terres feudals, poema dramàtic en un acte, (publicada el 1914) fou estrenada el 8 de setembre de 1913 al Teatre del Casino de l’Hospitalet.
La Pastora romàntica : comèdia poemàtica en tres actes (publicada el 1919 ).
MÍRIAM ESCURRIOLA PEÑA (L’Hospitalet, 04/02/1978)
Actriu hospitalenca que ha estudiat a l’Institut del Teatre de Barcelona i s’ha professionalitzat en diferents àmbits: teatre, tv., cinema, també ha fet ràdio i ha impartit classes i tallers, a Barcelona i a l’estranger. Resumim aquí el seu curriculum, centrant-nos en la seva experiència teatral i docent.
Quant al teatre, ha participat en nombroses Cies. Comença a la seva ciutat, amb el grup Dramatis, però ben aviat surt a actuar fora d’ella. A la seva web i a la web d’AAPDC trobem el seu curriculum i experiència professional.
Juliol de 1936, Barcelona (La trampa) de Claude Mercadié. Dir: Boris Rotenstein. Cia. Tantarantana, del 21/11 del 2003 al 11/12 del 2004. Barcelona. En gira abril-maig i octubre-novembre del 2004.
Odio, odio bastante de Marta Betriu i Míriam Escurriola. Cia. Las Perras, Premi especial a la Creació del Jurat en la X Mostra deTeatre de Barcelona. AreaTangent, FESTUS i L’Antic Teatre. 2005.
TRIO. In a sentimental groove. Dansa, AreaTangent-NAUMON, 2005.
Wamba Va! de Gerard Altaió, Eduard Escofet, Josep Pedrals i Martí Sales. BarriBrossa, Mercat de les Flors, 2005.
Peligro: Prohibido el paso de Marta Betriu i Míriam Escurriola. Cia. Las Perras. Sala La Planeta, Temporada Alta, Girona 2005.
La mujer franquicia de Raquel Tomàs. Sala La Planeta, Temporada Alta, Girona. 2006.
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14 veus, 14 contes, Dir: Anna Llopart. Sala Beckett, 2005.
Construint l’heroi positiu, Dir: Ana Maestrojuán. Dramatúrgia: Manuela Lorente. Sala Fabià Puigserver, Teatre Lliure, 2006.
Sextrasse, d’Iker Gómez. AreaTangent, Temporada Alta 2006.
“La realidad debería estar prohibida”, creació i interpretació. Trilogia de càpsules de creació, AreaTangent, Obrador d’estiu-Sala
Beckett i Temporada Alta 2006.
Sis ocinistes i un llorode Jordi Oriol. Dir: Jordi Oriol, Teatre Romea, 2006.
Atemptats contra la seva vida de Martin Crimp. Dir: Ramon Simó, Institut del Teatre, 2007.
The night of the Kings, Cia. Commedia de Babel. Assistència Carlo Boso. França i MASQUE festival de teatre, Helsinki, Finlàndia. 2007
L’Esvoranc, de Josep Maria Miró. Direcció: Martí Torras. Sala Raval, XII Mostra de Teatre de Barcelona, 2007.
La Paradise Band, Dir: Mercè Vila Godoy. Dramatúrgia: Cristina Clemente. Espai Lliure, Teatre Lliure, 2007.
Cabaret Incívic, Cia. Incívica. Sala Triángulo, Festival Simulacro 08, Madrid i FIB, Festival de Benicàssim, 2008.
El coronel ocell, de H. Boytchev, Dir: Martí Torras. Sala Raval. Mostra de Teatre de Barcelona, 2008.
Darrera versió, per ara de Manuel de Pedrolo. Dir: Jordi Faura I Abel Coll. SGAE. 2009.
A-Tar, Direcció i Dramatúrgia. 2009. Espai Tísner.
La fàbrica de la felicitat, de Jordi Faura, Dir: Abel Coll. Teatre Tantarantana. 2009.
20 anys Sala Beckett, Dir: Cristina Clemente i Marta Buchaca. Sala Luz de Gas. 26 d’octubre del 2010.
El projecte dels bojos. Musical de creació. Dir: Marc Vilavella. Aj. de direcció. Cia. La Barni. Temporada 2011.
Bastards. Dir: Cristina Raventós. Temporada 2011-2012. Teatre del Raval.
Tot és Fum, Cia. Era de les Impuxibles. Direcció. Nau Ivanow. Temporada 2012.
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Gènesi, una idea d’Europa. Intèrpret i Direcció. Premi al Millor Espectacle de la MTB. 2.0. Teatre del Raval. Temporada 2011-2012.
Ha donat classes com a Professora de Tècniques d’Interpretació a MEMORY des del 2008 fins a l’actualitat, Professora de Tècniques d’Interpretació (Commedia dell’Arte) a AULES, 2005-2008, Docent dins el Màster en Lideratge Polític (UAB-UAM) en la matèria de Tècniques Teatrals Aplicades a la Comunicació en les edicions del
2011 i 2012. Docent a les Jornades de Teatre Italià organitzades per l’Escola de l’Espectador, Espai Brossa. 2010.
Artista col·laboradora en el programa MUS-E de la Fundació Yehudi Menuhin (en col·laboració amb en Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) per tal d’apropar l’art als col·lectius de nens amb risc d’exclusió social. 2004-2012.
Seminaris de teatre-dansa al Centre Cívic Cotxeres Borrell. Juliol 2008. Octubre i Febrer 2009.
Errors, errors, identitats. Workshop de Commedia dell’Arte. Juliol 2009. Estudis Escènics El Timbal. 2009.
NÚRIA ESPERT I ROMERO. EL MITE ( L’Hospitalet,11 de juny de l935)
Els seus pares, Bienvenida i Justo, es van conèixer fent teatre als anys 30. Vivien al barri obrer de Santa Eulàlia. Ella era teixidora a Can Trinxet, on també treballava ell de fuster. En aquella època d’eufòria republicana, a Catalunya sovintejaven els ateneus i centres populars en que es feia teatre amb passió. Són anys de renovació de
l’escena catalana, de l’alta comèdia burgesa, del poema dramàtic català: Guimerà, Sagarra i altres autors clàssics catalans eren els més representats. La mare de la Núria feia el paper de’heroïna, el pare feia de dolent, segons explica l’actriu en les memòries De aire y fuego. Que els pares fossin un aficionats convençuts al teatre fou
determinant per al futur de la Núria que va néixer un 11 de juny de 1935, al nº 9 del carrer de Buenos Aires del barri de Santa Eulàlia, veïna dels pares d’Antoni Ros Marbà.
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Va aprendre les lletres i els números en una petita acadèmia de nenes amb dues mestres i continuà els seus estudis a l’Institut Maragall de Barcelona. L’actriu té bons records d’aquells anys, pel que fa a les seves relacions amb les amigues del barri, amb les quals jugava al carrer. Segons explica en les seves memòries, la seva relació
amb elles va canviar quan es va convertir en “la recitadora”, “l’artista”, perquè els pares van aconseguir el seu desig que la nena aprengués a declamar. Van ser els seus primers mestres teatrals. Després ho fou en Sandro Carreras, l’actriu Emília Baró -que li faria desitjar ser actriu- i Esteve Polls.
Era en l’única cosa que els pares estaven units, en la fal·lera pel teatre i convertir la filla, la seva única filla, en actriu, tot i que no ho volia ser encara. Així fou que la Núria de ben petita ja comencés a recitar poesia a la fàbrica, al bar on anava a jugar son pare, i després tots tres als anomenats “nius d’art” a Barcelona, escenaris en
petits locals oberts a la intervenció del públic, primer a Sants i després en un local als baixos de Sants. Hi anaven tots els diumenges, des del nou als dotze anys. A ella, li feia molta vergonya, no li agradava gens però allò unia els pares.
El seu repertori era Pandereta de Pedro Mata, La pubilleta, La sonatina de Rubén Darío, La casada infiel de Lorca, La llengua trossejada, una espècie de melodrama catalanista que explica la història d’un militar que tallava la llengua a una dona perquè parlava català i tenia molt d’èxit a la fàbrica de la mare i entre els amics del pare.
Quan es va fundar la primera companyía de teatre català de postguerra, el Romea, després de la Guerra Civil, va recitar La pubilleta. L’actriu ho recordava així: “Me acuerdo de aquello sólo vagamente, estaba aterrada… Es cierto que en un nido del arte me oyó recitar una persona que preguntó a mis padres si querían que hiciera una
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prueba para entrar a formar parte de la primera compañía de habla catalana que se creó después de la Guerra, en el Teatro Romea. Buscaban a un niño o una niña para una comedia infantil. Mis padres me acompañaron a la prueba, que presenciaron el empresario del teatro Juan Serrat Huguet, el autor teatral Xavier Regàs i Castells, y el
también autor de teatro y poeta catalán Josep Maria de Sagarra. Les propuse hacer La pubilleta, de Frederic Soler, mi plato fuerte. El argumento es muy catalán. La pubilleta es una pequeña heredera que tiene la desgracia de que llega un hermano varón, el hereu… Entonces ella se muere de pena, porque no heredará. Representaba el
papel con mucho realismo, me caían unas lágrimas y… bueno, los dejé asombrados.” (Revista Minerva, 14. “Los escenarios de Nuria Espert.” Una Conversación Ignacio Amestoy ).
Al Romea, al teatre infantil, va conèixer l’actriu Julieta Serrano, un parell d’anys més gran. Assajà Lali, de Claudi Fernández Castanyer, però no arribà a estrenar-la.
A l’Hospitalet, quan era joveneta encara, actuava en els quadres escènics del Casino Nacional, com ara en L’Hostal de la glòria el 16 d’agost de 1949, en el paper de l’Angeleta, o amb l’Aliança que actuava en el Respecte Mutu del carrer de Buenos Aires, 27 . Més endavant, també va actuar al cine-teatre l’Òpera (1962) i havia anat a
l’aula lliure de l’EEA del seu barri. Però llavors ja era una professional del teatre.

O

Després de La Pubilleta, començà a guanyar diners com a actriu, la van passar al grup dels adults i començar a fer papers de criada, juntament amb la Julieta. Esteve Polls, responsable del teatre amateur de l’Orfeó Gracienc, la va contractar com a professional i hi va estar dos anys, d’aprenentage, on estudiava el seu paper -copiant-lo,
con ha fet sempre-i el dels altres, aficionats, per ajudar-los a escena.

Després va entrar a la Cia. del Teatre de Cambra de Barcelona dirigida per Antonio Cabo i Rafael Richart, on va substituir la reina del María Guerrero, Elvira Noriega, en el paper de Medea (21/06/1954) paper que faria en altres ocasions. Am aquesta Cia. va fer també Fuenteovejuna i Las mocedades del Cid.
Amb Medea -el seu primer èxit- va fer la primera gira per tota Espanya menys a Madrid, on anirà a provar sort a finals del 54, amb Alícia Agut, després d’un temps de fer només doblatge i ràdio perquè no la cridaven per cap altre paper. I la va trobar, a la Cia de José Tamayo. Va actuar en Julio César (1955). Va continuar fent doblatge,
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amb què guanyava més diners. En una de les sessions va conèixer l’Armando Moreno, que es convertiria en el seu marit el 1955 i director en la nova Companyia que formarien junts el 1959, any en què se li va fer un homenatge al Casino de Santa Eulàlia (3 d’agost) i se li va fer entrega del títol de Filla predilecta de la ciutat concedit
per l’Ajuntament de l’Hospitalet en sessió celebrada el 15 de juliol, sego ns el BIM nº 23 (tercer trimestre 1959, Año VI) Se’n van anar a viure a un pis d’Horta, a Barcelona, on va tenir les dues filles.
Amb Gigi, al Recoletos de Madrid, es va estrenar la nova Cia. Fou molt exitosa. I la família Moreno-Espert se’n van anar a viure al carrer Muntaner de Barcelona.
La primera direcció teatral d’Armando fou Anna Christie. També la dirigiria en una pel·lícula: Maria Rosa. Van estar al Talia (1964).
Ricard Salvat la va dirigir en La bona persona de Sezuán al Romea.Armando i Núria la van portar a Madrid en castellà. Començava la fal·lera per B. Brecht en el teatre espanyol i català. El 1968 treballa amb Adolfo Marsillach, amb qui compartia l’origen català, el compromís polític i forma d’entendre el teatre, en Espectáculo Sartre.
Cadascú tenia la seva Cia. però es van fusionar en aquesta ocasió. Sota la direcció de Marsillach, estrenaren en el Poliorama. Van tornar a treballar junts en Quién teme a Virginia Woolf?
El 1969, malgrat la censura i les amenaces, van estrenar Las criadas, amb Julieta Serrano de companya d’escena, i dirigida per Victor García. Després de la representació, Armando li diu que des d’aquell moment li calen els millors directors. Fou un altre punt d’inflexió en la seva carrera d’actriu.La van portar també a teatres europeus
(París, Viena, Londres, Berlín... i fins i tot a Irán) A Espanya, era encara una època difícil per a la lliure expressió, s’enfrontaven amb la censura. La Núria Espert era considerada una “subversiva” per la seva presència al tancament de Montserrat el 1970 (després de la condemna a mort de sis membres d’ETA). A més havia filmat a
Tunísia la pel·lícula Viva la muerte “furiosamente antiespañola” (De aire y fuego, p. 135) El matrimoni Moreno- Espert es van quedar a viure uns mesos a París. El 1972 trobem la Cia. al EEUU. El 1973 porten Yerma al Coliseum de Barcelona. El 1974 són a Sudamèrica.
La companyia es va instal·lar en el teatre de l’aliança del Poble Nou per assajar Yerma (estrenada al Comèdia el 1971), dirigida per Víctor García, la projecta internacionalment. En Fabià Puigserver va fer l’escenografia. El següent espectacle fou Divinas palabras. S’havia d’estrenar el 20 de novembre de 1975, però es va haver d’ajornar
tres dies en morir Franco i llavors la presentació a Madrid coincidí amb la matança d’Atocha (28/01/0976). Després van fer Una altra Fedra, si us plau de Salvador Espriu, dirigida per un jove Lluís Pasqual del Teatre Lliure, que formava tàndem amb Fabià Puigserver. La temporada 1980-81 fa Doña Rosita la soltera, al Teatro María
Guerrero de Madrid, pel Centro Dramático Nacional i el 1986 al londinenc Teatre Hammersmith.
L’actriu va codirigir durant dues temporades el Centro Dramático Nacional mentre el seu marit treballava al Principal de València. També ell n’estava fart i ambdós van deixar les feines. Era l’any 1981. Després va acompanyar als recitals poètics a Rafael Alberti.
El 1985 va interpretar la Salomé.
El primer monòleg el va fer el 1990 en Maquillaje, després de cinc anys d’absència als escenaris. El 1995 mor Armando Moreno, però Núria continua treballant.
El 1997 l’actriu proposa a Josep Mª Flotats que la dirigeixi en La gaviota.
El 1998 fa Master Class. A l’any següent Quién teme a Virginia Woolf. El 2001 torna a fer Medea amb Michael Cacoyannis.
El 2010 Miguel del Arco la dirigeix en La violación de Lucrecia i el 2012 fa La loba de Lillian Hellman en versió d’Ernesto Caballero. Dramatúrgia i direcció de Gerardo Vera.Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero, de Madrid, del 20 d’abril al 10 de juny, al Teatro Arriaga de Bilbao el 25 d’octubre de 2012.
Núria Espert no solament té una dilatada i exitosa trajectòria teatral, sinó que també ha fet pel·lícules i sèries de TV., ella mateixa ha dirigit obres com La casa de Bernarda Alba, en anglès a Londres (1985) i òperes com Turandot (1999 i 2005) o Tosca (2004). Ha obtingut molt premis, i la Creu de St. Jordi (1983 ).
En la pàgina web de l’IMDb podeu trobar tots els títols de les obres representades, sèries, films i direccions. Aquí només n’hem fet cinc cèntims.            
IVÁN FERNÁNDEZ MULA (Barcelona, 1982)
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Ha viscut sempre al barri de Collblanc de l’Hospitalet. Llicenciat en Filosofia el 2009, s’ha format com a actor en el Teatro-Estudio Víctor Hernando (La Riereta). És actor, director i autor teatral: Ha escrit diverses obres representades a l’Hospitalet, com ara Gritos del más allá pel grup hospitalenc Strómboli (2011-2012, al Cafè Teatre
Llantiol), Genoma. La venganza de los clones (text amb Carles Armengol) per Liquidación por derribo, Sabor&Calidad (text amb Marc Oliva, per Clavalacalva), Apocatómbosis (text amb Marc Oliva) per Clavalacalva, 28/02/2010 i 22/05/2010 al Joventut i Cornflakes, llenties i cintes de video per Elsjoves, el dia 21/06/2003 al Joventut.
Altres obres inèdites són: La Colada (pendent d’estrena amb la Cia d’Elias Torrecillas, qui va entrar el 2006 a la Cia Corporación Antiestética de l’Hospitalet.), Europa. Etiquétame en tus sueños i Me llamo Alicia.
L’Iván Fernández ha actuat en diferents grups teatrals, un de l’Hospitalet: el grup Paranoia, de què ja hem parlat abans. Un grup de gent de Paranoia, del grup Ménades (de l’A. R.T) i de Strómboli van crear la cia Elsjoves per fer la primera obra com a únic director de l’Iván F. Mula: Cornflakes, llenties i cintes de video. El grup no va
continuar, però el seu director va fer servir el nom per presentar Sabor&Calidad a la Mostra (representada el dia 09/06/06, sala B del Joventut).De fet la Companyia diferent que la va representar era ja l’anomenada actualment Clavalacalva, de la qual només Iván és hospitalenc.
Clavalacalva és una Cia de teatre de Barcelona especialitzada en espectacles de sketches de humor amb tinys de sàtira social. Els components són Pia Nielsen, Ainhoa Arana i Marc Oliva a més de l’Iván. La direcció és conjunta. Assagen a Barcelona, igual que el grup Liquidación por derribo, al qual també pertany l’Iván F. Mula.
En el 2011 estrena amb el grup fundat per Carles Armengol Liquidación por derribo Genoma. La venganza de los clones, de la qual és coautor amb Marc Oliva i codirector. El grup és fruit d’una bona relació amb els companys, durant tres anys d’estudi d’Art Dramàtic a l’Escola Víctor Hernando del carrer Sta. Amàlia (2000-2003).
A més de donar classes de teatre en centres d’ensenyament secundari i d’adults, tenir una llarga trajectòria en curtmetratges i publicitat, el 2005 és premiat en el I Certamen de Monòlegs de L’Hospitalet de Llobregat amb la representació d’un text propi, “No quiero ser famoso”.
Una notícia vam llegir als diaris el 28 de gener de 2013: “L'actriu i directora de teatre Núria Espert (L'Hospitalet de Llobregat, 1935) va ser honorada ahir a Madrid amb la concessió d'un doctorat honoris causa per la Universitat Complutense. Espert va recórrer en el discurs a un dels seus personatges més celebrats, Medea, a qui va
interpretar per primer cop amb 19 anys i, per últim, amb 70.” (extreta de El Punt. Avui. Versió digital).
SANTI MONREAL CASADO (L’Hospitalet, 1969)
Fill d’actors-directors (Teresa Casado i Romuald Monreal) de l’Ateneu de Cultura Popular, els seus inicis són en el mateix quadre escènic dels pares. Llicenciat en l’Institut del Teatre de Barcelona el 2002 (especialitat de text), alumne de l’escola de teatre La Casona els anys 1996-98 (Arte Dramàtic, Cos i Veu) i assistent a nombrosos
cursos d’art dramàtic. La seva experiència teatral ha superat el radi hospitalenc. El seu curriculum com actor és ja força rellevant. Segons el seu propi blog i pàgines web que recullen els noms dels espectacles en què ha participat (AADPC i IMDb) ha format part o ha col·laborat amb altres Cies., ha treballat amb Sergi Berbel i altres
directors de renom de l’escena catalana, al Teatre Nacional, a més de fer televisió (sèries catalanes emeses per TV3 ) i cinema, doblatge i ràdio. Per a un curriculum més complet podeu consultar les fonts esmentades. Esmentem aquí les seves actuacions teatrals per ordre cronològic invers:
Obres amb la Companyia Provisional Yerm@. Versió de Antonio Calvo.
Obres amb la Fundació Xispas’87 [sempre al mig]: M’agraden els xinesos ( I like chinese) de Biel Perelló i Santi Monreal Lectura dramatitzada de la obra Isolación de Enrique Morales TV: el cor de la Ciutat, night club tv3 Curtmetratges: erostat de Igor Llongueras, Buit de Noemí Duran Grabació de l’espai Eine produktion von die
radiotheatregruppe dins el programa L’orella irònica de Catalunya Ràdio.(font: http://www.teatral.net/furbi/cvstocata.htm)
El somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare. Dir: Joan Mª Segura. Cía. Parking Shakespeare. Jul’11.
Que demà me’n recordi. Dir. Rosa Mateu. Producción CAER. nov’10.
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La comedia de los errores de W. Shakespeare. Dir. Miquel A. Ripeu. Cía. Parking Shakespeare. Jul’10.
Els Malvats de Biel Perelló. Dir Jordi Frades. Versus Teatro. Dic’09.
L’amansiment de la fúria de W. Shakespeare. Dir. Pep Garcia-Pascual. Cía. Parking Shakespeare. Jul’09.
El Projecte Alfa de Biel Perelló. Dir. Jordi Frades. Teatre del Raval. Feb’09.
Bullirà el món. Lectura dramatizada en Les Golfes de Can Fabra. Direcció Rosa Mateu. Feb’08.
Les coses de la forma de Aleix Aguilar. Ensayo abierto. Teatre Lliure. Direcció de Alex D. Capo. Feb’08.
El gesto que nunca llega de Sandra Simó. Ensayo Abierto. Teatre Lliure. Direcció de S. Simó. Nov’07.
El Projecte Alfa de Biel Perelló. Direcció de Jordi Frades. Cía Viuda de Iguana e Hijos. Oct‘07.
L’Art de la creació Inaguració del VII festival de música de Tarragona. Dir. Joan Negrié. Jul’07.

En la soledad de los verbos. Tesina de Sandra Simó. Institut del Teatre de Barcelona. Jun’06.
Push Up 1-3 de Roland Schimelfennig. Cía. Pànnik. Direcció de J.C. Martel. Sala Beckett. Abr‘06.
2005: Atemptats contra la seva vida, de Martin Crimp. Cía. Pànnik. Direcció de Juan Carlos Martel. Sala Beckett.
2004: Tocata i fuga!, espectáculo de creación propia. Cía. Dei Furbi. Direcció de Gemma Beltran.
2004: Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Direcció de Antonio Calvo. Teatre Nacional de Catalunya.

C

Temporada 2003-2004: Dissabte, diumenge i dilluns, de Eduardo de Filippo (reposición). Direcció de Sergi Belbel.
Primera Plana de Ben Hecht y Charles Mc Artur. Direcció de Sergi Belbel. Festival Grec de Barcelona
2003: Divertimento! Espectáculo de creación. Compañía Dei Furbi. Dirección de Gemma Beltran. Teatre Nacional de Catalunya.
Temporada 2002-2003: El café de la marina, de Josep Maria de Sagarra. Dirección de Rafel Duran.

O

10m2 Lectura dramatizada de la obra de Ruth Vilar. Direcció de Salva Artesero. Sala Obrador. Mar’07.
Banishment de Anna Torres; ensayo abierto en el Teatre Lliure. Direcció de Josep Mesia. Feb’07.

O

Dissabte, diumenge i dilluns, de Eduardo de Filippo. Direcció de Sergi Belbel. Festival de Teatre Sagunt a Escena.
2002: Fedra de Jean Racine. Dirección de Joan Ollé. Gira posterior por toda Catalunya. Festival Grec de Barcelona.
2002: Scherzo, espectáculo de creación. Compañía Dei Furbi. Direcció de Gemma Beltran. Més informació també a http://santimonreal.wordpress.com/
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AMPARO MORENO (L’Hospitalet, 24 de juliol de 1949 ).
L’actriu Amparo Moreno va néixer al barri de la Torrassa, a la Pl. dels Pirineus, tal com recorda en una entrevista del diari L’Hospitalet, amb motiu de la seva interpretació en el paper de Shirley Valentine en el teatre Joventut, dirigida per Rosa Mª Sardà, “Yo vivía en la Plaza de los Pirineos y estudié en la Academia Cultura. Recuerdo
con cariño a mis vecinas, las amistades del colegio, la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, donde me bautizaron e hice la Primera Comunión. Son recuerdos importantes de mi vida.” (18 d’octubre de 1994 ). Al Joventut, quan encara era cine, havia anat a veure les Varietats. Els dies 11 i 12 de maig del 2002 va tornar a
interpretar el mateix paper.
El 1994 fou el primer cop que actuà en el Joventut. Enrera quedava la seva etapa de music-hall i revista en el Molino. Hi va tornar del 12 al 14 d’abril de 1996 per protagonitzar l’obra d’Alan Ayekbourn La porta del temps, obra entre la comèdia i el thriller L’espectacle, produït per la companyia Histriònic, estava dirigit per Josep
Maria Mestres i l’acompanyaven en el repartiment Pep Anton Muñoz, Jaume Comes, Enric Pous, Blanca Pàmpols i Anna Azcona.
El 2004 l’actriu hospitalenca presenta el monòleg Patas arriba, dirigida per Joan Lluís Bozzo (26-28 març)
El 2010, en el Joventut també, té un paper en Tres dones i un llop. Tres generacions de dones. Intèrprets: Amparo Moreno, Carme Pla, Mireia Aixalà i Roger Coma.
Altres obres de teatre en què ha actuat han estat: Marat-Sade, Woyceck, Qui té por de Virginia Woolf?, Freaks (1983), Monjitas, en el paper de Madre Superiora(2000), Peer Gynt, en el paper de Kari (2006), Els hereus (2007), Tres dones i un llop (2010)
Ha actuat en més de seixanta pel·lícules, entre les quals hi ha Sal gorda (1984), de Fernando Trueba; Puta misèria, de Ventura Pons; La ciutat dels prodigis (1999), de Mario Camus, el 2005 Tapas de Corbacho i Cruz i ¿Y tú quién eres? (2007), d'Antonio Mercero.
També ha fet televisió, com ara al programa d'humor i varietats conduit per Rosa Maria Sardà Ahí te quiero ver en 1985, Aída (Tele 5), Aquí no hay quien viva (Antena 3) i a El cor de la ciutat (Tv3), entre moltes d’altresque podeu consultar a la pàgina web de IMDb
ESTEVE SOLER MIRALLES (L’Hospitalet, 1976)
Esteve Soler és llicenciat en Art Dramàtic (Direcció i Dramatúrgia) per l’Institut del Teatre. Completa la formació a la Sala Beckett.
Entre les seves obres trobem Runes, publicada per l’Institut del Teatre. on dóna classes d'escriptura dramàtica, Davant de l’home, una dramatúrgia sobre textos de Thomas Bernhard realitzada dins el programa “Assajos oberts” del Teatre Lliure, la trilogia formada per les obres Contra el progrés, presentada en una lectura dramatitzada
durant el cicle “2007; Contra l'amor i Contra la democràcia, estrenada durante la edición de 2011 del Grec Festival de Barcelona. La trilogia ha estat traduïda des del 2008 a sis idiomes (anglès, francès, alemany, castellà, grec i italià), mentre que gairebé 30 directors les han fet seves en països com ara Alemanya, Estats Units, França,
Suïssa, Àustria, Grècia, Veneçuela i Xile.
Contra el progrés va néixer com un encàrrec per a la Sala Beckett i el seu cicle 2007: tot un any de teatre català contemporani. set històries en to d'humor que qüestionen la societat capitalista. Presentada en una lectura dramatitzada el 30 de gener de 2008 a l’Obrador de la Sala Beckett, l’obra estava dirigida per Antonio Calvo
representada pels intèrprets Jordi Andújar, Nao Albert, Cristina Gámiz i Nies Jaume. Text Esteve Soler. Direcció Joan Maria Segura Bernadas. Intèrprets: Dani Arrebola, Txell Botey, Xavi Idàñez . Escenografia Fortià Coromina. Vestuari Teatre al detall. Il·luminació Jordi Llongueras. Elaboració titella Txell Botey. Espai sonor i
composició musical Xavier Mestres. Estudi gravació La Rulot. Una producció de Teatre al detall. Disseny gràfic Enric Jardí. Duració: 70 min.
Al Joventut també va arribar l’obra Contra el progrés, a la sala B. Dies 02 i 03/04/2011. Hora: 21:00. Duració aprox. 1 hora10 minuts.
Ha traduït dues obres de Sarah Kane: Les psicosis de les 4’48 (estrenada a la Sala Beckett) i Purificats (estrenada al Teatre Estudi de l’Institut del Teatre). Com a periodista, exerceix de comentarista cinematogràfic al diari Regió 7 i a COMRàdio, i és membre del consell de redacció de la revista teatral Pausa.
Ha format part de les seccions oficials dels festivals Theatertreffen i Literaturfestival, ambdós de Berlín, i del certamen francès La Mousson d’Été (en dues ocasions ). Algunes de les seves altres obres s'han estrenat al Teatre Nacional de Catalunya (Jo sóc un altre! publicada per Proa),el Teatre Lliure (Davant de l’home) i el Bell Theatre
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de Londres (Memòria).
Ha estat guardonat amb el premi de la crítica Serra d’Or que entrega la revista del mateix nom per Contra la democràcia com a millor text teatral de la temporada.
XAVIER VILLENA, un professional de la màscara. Videos en you tube
Xavier Villena és actor, autor i director hospitalenc. Ha estudiat Interpretació i Màscara amb Manel Barceló, Mim amb Jordi Fábrega, Mètode Stanislavsky amb Fernando Grifell a la Casona i cursos de Clown amb altres mestres reconeguts catalans, nacionals i estrangers. Ha actuat i ha construït màscares per a les obres de Bacanal
Teatre (Arlecchino servitore Di Due Padroni, Tafalitats, La Pau Retorna a Atenes), ha treballat amb Fugireli Teatre Clown en L´Induït, i sobretot s’ha projectat fora de la seva ciutat, en Cies. Professionals:La Cubana (Cubana Delicatessen, Cómeme El Coco Negro de 1989, Marathon Dancing de 1992, Cegada de Amor de 1993,
juntament amb l’hospitalenc José Corbacho), Comediants (Dimoni, Els somnis), El Tricicle (L’Hotel de les tres estrelles), La Fura dels Baus, Ferruccio Soleri, Antonio Fava, Donato Sartori, Giorgio Strehler i amb Els Joglars La torna de la torna), també ha treballat amb Jordi Fàbrega en Ciutat Opus Final, Somni Urbà i Jove I
Marginació (Teatre del Cos), amb la Compañía De Comedias La Pepa Los Cuernos de Don Friolera dirigida per Manel Barceló, amb Flic Flac teatre...
Ha format Cia. pròpia i ha presentat amb ella els espectacles:
Carne de Cañón, de Virginia Melgar, també l’intèrpret, per la cia. Javier Villena. produïda per Nerea Rodriguez, estrenada el 15 març de 2009. Director: Remo Di Filippo.
Escenografia de: Fernando Bollit. Vestuari: Daniela Sergiacomi, Il·luminació: Carlos Padilla. Duració: 60 minuts.
Alpha 1 (2010) “espectáculo visual de manipulacion de objetos, con música electrónica en sonido circular 5.1, interpretado por MAI ROJAS (actor del cirque du soleil) y que reflexiona sobre la esencia del ser humano en pleno sigloXXI), Libido (2011), L’ultima notte del Capitano, tragicomedia dell’arte, Les golfes. Espectacleconferència i Persona, “Persona es un espectáculo de pequeño formato, intimista, que nace de la experiencia acumulada durante casi 20 años en la investigación de la máscara...” (...) En este espectáculo se combinan la poesía, la máscara, la música, el clown, la comedia dell'arte y la manipulación de objetos; en un pequeño espacio
donde el espectador es cómplice en todo momento de lo que allí está sucediendo. He pretendido representar por medio de la máscara mi visión del amor, del desamor, de la muerte bajo diferentes puntos de vista, desde lo más sutil a lo más descarnado.” (blogspot de X. Villena ).
També té força experiència en formació: ha donat classe a centres escolars i culturals de l’Hospitales: a l’Institut Mercè Rodoreda Teatre de Màscares, a l’Institut Torres i Bages Curs de Teatre, al Centre Cultural de Bellvitge Commedia dell’ Arte, al Centre Católic de L´Hospitalet. Curs de moviment màscara, Aula de Cultura de Sant
Feliu Teatre del Gest, Commedia dell’Arte i construcció de màscares, Intensiu de teatre d’estiu en el Centre Cultural Santa Eulàlia, Curs de construcció de màscaras paper maché en el Centre cultural Sant Josep, Curs construcció màscares en centre de assistència especial L´Estel, Exposició màscares de la Commedia dell´arte al Centro
Cultural Barradas, Profesor de teatre en el "Pla de L´entorn de l´ajuntament de L´Hospitalet de Llobregat 2009-2010, Professor del Curset de mim i pantomima al CC St. Josep els dies 23 i 30 d’abril de 2012 i d’altres impartits a Barcelona i en altres poblacions.
En aquest llistat hauríem d’incloure també els germans ALFONS I ENRIC FLORES, MINERVA ÁLVAREZ, PEPA CALVO, FRANCISCO JOSÉ BASILIO, BERTON FERNÁNDEZ, ANTONIO CALDERÓN, MIGUEL MONTES, MIQUEL SIMÓ I CASTELLÓ (Improvisador en Planeta Impro, Actor en DesGarbo-teatre
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social, Actor i Formador en Acto Seguido), CARLOS FUENTES (actor de cinema), JORDI MOLLÀ (actor, guionista, productor i director català de cinema), MARC RECHA I BATALLÉ (guionista i director de cinema)... autors/directors hospitalencs que han exercit un paper fonamental en el desenvolupament del teatre amateur i
professional de la ciutat de l’Hospitalet per la seva vinculació amb grups renovadors en l’escena hospitalenca Alpha-63, El GAT, Teatre de la Bohèmia, Teatre del Repartidor, així com la seva participació en les Mostres, els tallers i els cursos, la incentivació de l’escola al teatre... No podem oblidar tampoc la directora escènica
Eugènia Delgado Mata de la Cia. d’afeccionats Plàudite Teatre i la Cia professional Apòstrofe, que han tingut una projecció fora de l’Hospitalet.
Tampoc hem de recordar aquí l’actor i director JOSEP MONTANER (1937-1987) dels quadres escènics del Centre Catòlic i del GT Margarida Xirgu de l’Ateneu de Cultura Popular, que va estudiar a l’Institut del teatre i va treballar amb actors no hospitalencs reconeguts: Marioa Carrillo, Mari Santpere, Mercè Bruquetas, Carme
Sansa... a més de pertànyer al grup madrileny Los Cátaros durant un temps.
Però d’ells hem parlat ja en els apartats corresponents als grups i companyies esmentades i ara n’evitem la repetició.
ELS PRINCIPIANTS

CURSOS I TALLERS DE TEATRE
A les Aules de Cultura, després Centre Culturals, i al teatre Joventut i fins i tot a les biblioteques s’han ofert des del principi del seu funcionament tallers i cursos de teatre impartits per directors/actors de grups hospitalencs com l’E. Flores, Minerva Àlvarez, Fco. J. Basilio, Pepa Calvo, Xavi Villerna o actors de Barcelona com Manel
Barceló També s’han pronunciat conferències. El grup Alpha-63 va començar a fer-les, recordem les de Salvat.
D’altres pronunciades per actors reconeguts en l’escena catalana han estat:
L’ofici d’actor (El teatro visto por mí) per Pepe Rubianes (CC ST. Josep, 10/02/1999 ).
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Tres oficis diferents i un sol teatre, per Manuel Dueso, actor, director i autor (CC St. Josep, 26/04/1999 ).
L’ofici del teatre per Lluís Elias, ajudant de direcció de l’Albert Boadella (Els Joglars) el 24 de gener de 2000.
L’ofici d’actor, per Jordi Dauder, el 20 de març del 2000.
De cursos i tallers, n’hem trobat molts:

-Tallers de teatre a l’Aula de Cultura de Bellvitge a principis els 80, comentats en l’apartat sobre el barri de Bellvitge.

C

Ja des del 1980 es fan tallers d’expresió corporal, de mim i d’arts escèniques en els centres culturals de la ciutat que acaben en una representació o la formació d’un grup teatral.
-Ens assabentem del taller de teatre impartit durant tres anys per l’actor Manel Barceló a l’Aula de Cultura de Sant Josep el 1984: El primer curs fou dedicat a la interpretació amb màscares, el que millor coneixia, perquè el va aprendre amb Joan Font i el perfeccionà amb l’Albert Boadella. L’havia practicat ell mateix en un esquetx
del seu espectacle Quatre i repicó (1981) i en el monòleg de El primer miracle del Nen Jesús de La tigressa i altres contes de Dario Fo i Franca Rame. Com ja seria habitual, el taller s’acabaria en un espectacle dirigit per ell: Los cuernos de doña Friolera de Valle-Inclán, en què els propis alumnes van col·laborar amb la construcció de
les màscares.
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-El taller de teatre de l’Àmbit Cultural Gornal va presentar l’obra La radio de cretona el 25 d’octubre de 1991 al Centre Cívic Gornal.
-Aula de cultura de Sanfeliu: Iniciació al teatre de gest, el 1995.
-A l’any 1996. Aula de Cultura de Sant Josep: Tallers de tècniques de construcció del “personatge teatral”, iniciació al teatre de gest i a l’Aula de Cultura de Sanfeliu, cursos diversos d’Iniciació al teatre d’objectes, impartit per Marta Alemany i Teresa Calafell del grup Nessun Dorma, i curs d’Iniciació al vestuari teatral.
-Al Joventut, 1996: Dotze membres de diferents grups de teatre aficionat de la ciutat van assistir al curs de direcció teatral endegat pel Joventut sota la supervisió de l’actor i director Enric Flores.

una formació autodidacta”.”( L’Hospitalet, 15 de gener de 1996 ).
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“El curs va sorgir a iniciativa de les mateixes entitats teatrals de L’Hospitalet com a mitjà de formació per als seus socis. L’any passat va tenir lloc un curs d’introducció a la posada en escena. Les classes tenen com a objectiu, segons Flores,“ensenyar les principals tècniques de direcció als aficionats al teatre de la ciutat, en molts casos
amb
A final de curs, es va posar en pràctica els seus coneixements amb la posada en escena de l’obra Casualment una dona:Isabel, de Dario Fo, presentada a la Sala B.
-A l’Aula de Cultura Collblanc-La Torrassa es va fer un seminari de direcció teatral, 1997.
-Cursos de l’Institut del Teatre a L’Hospitalet 1998/99 a l’Aula de Cultura, al CC Bellvitge, a la sala B del teatre Joventut, a l’AC Sanfeliu i al CC Sta. Eulàlia. Professora: Míriam Alemany.
-Cursos de teatre a les Aules de Cultura, any 2000:
1. Curs d'iniciació al teatre, Centre Cultural Sant Josep i Centre Cultural Santa Eulàlia.
Durada: 300 hores. L'objectiu del curs era facilitar eines de formació teatral als grups de teatre de la ciutat i a les persones que hi estiguin interessades. Proporcionar els coneixements i les tècniques essencials per endinsar-se en el món de la creació teatral. Curs adreçat a aquestes persones interessades en el treball de l'actor, el gest, el
ritme i els elements per a la construcció d'un personatge.
Continguts: El curs es divideix en tres trimestres, durant el primer i el segon s'impartiran matèries tècniques; durant el tercer trimestre les classes es dedicaran intensivament a la preparació d'un taller. Places: 25
Distribució de matèries: Interpretació. Professora: Míriam Alamany, Tècnica de la veu, Tècnica del cos: Gilbert Bosch, Tallers. Professora: Genoveva Pellicer.
Coordinació pedagògica: Jordi Fàbrega.
2. Curs de dramatúrgia. Durada : 30 hores. Del 17 d'octubre del 2000 al 6 de febrer del 2001 al Centre Cultural Santa Eulàlia.
Aquest curs es proposava proporcionar les eines i els principis bàsics per a la construcció d'un text dramàtic, amb especial atenció a les peces teatrals, però sense deixar de banda l'àmbit del guió cinematogràfic i televisiu. L'anàlisi d'obres dramàtiques clàssiques i contemporànies realitzades en el curs tindrà com a finalitat immediata
identificar les diferents estratègies teatrals que poden servir d'exemples en la composició d'escenes escrites pels alumnes.
Continguts: es va posar èmfasi en els elements fonamentals d'un text dramàtic, com són la situació de partida, l'acció dramàtica, el o els personatges, la informació del contingut manifest, el rol dramàtic de l'espai, l'estatut de la paraula, l'acció principal i les accions secundàries, els eixos temàtics, el(s) sistema(es) generador(s) de tensió,
els rols de la temporalitat... Professor : Víctor Molina. Places : 15
3. Curs de clown, 35 hores. Del 18 d'octubre del 2.000 al 31 de gener del 2.001, en Centre Cultural Sant Josep.
Introducció : Allò excèntric, allò anàrquic, allò indomable. La figura del clown no ens la presenten com un personatge amb unes característiques clarament definides, sinó més aviat com un estat de gran transparència humana. Així, el clown ha de desenvolupar-se i descobrir-se a partir de les característiques pròpies de cada persona, des
de la seva química interior i la seva morfología exterior, des de la seva agilitat i la seva malaptesa. Continguts : Estats d'emoció, desenvolupament de l'expressivitat personal dels cos estimulada pels sentiments i les emocions, sentiments contradictoris i els seus efectes còmics. Diferents estats físics dels cos i de la seva utilitat expressiva.
La psicologia del clown. La relació amb el públic. La disponibilitat al joc. La comicitat de la situació. Obstacle i fracàs com a estímul del joc. La comicitat en el fracàs i el triomf. La relació del clown amb el món exterior. Professor : Christian Atanasiu. Places: 15
4. Curs de dicció
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Durada : 40 hores. Del 12 de gener del 2000 a l'1 de juny del 2001, al Centre Cultural Sant Josep.
Objectius : Curs adreçat a totes les persones interessades en l'aprenentatge i l'estudi de la dicció catalana.
Continguts : Fonètica catalana : articulacions, pronunciació i correcció del so. Dicció : entonacions, ritmes i expressió en textos en vers i en prosa. Places : 15
5. Taller de teatre en el Centre Cultural Santa Eulàlia
Durada: 75 hores. Del 16 d'octubre del 2000 al 31 de maig del 2001
Objectius: Curs adreçat a aquelles persones que no han fet mai teatre i volen iniciar-se en el món de la creació escènica.
Continguts: Es va treballar l'expressió corporal, l'expressió oral, la interpretació i l'estructura dramàtica: consciència corporal, estudi del moviment, dissociació i psicomotrocitat, estímuls sensorials, educació de l'oïda, aprendre a dir un text, dinàmica de la veu, exercicis de joc i estimulació, improvisació, treball de l'imaginari, construcció
del personatge, els conflictes, l'acció dramàtica, el text, la consciència del públic, etc.
Professora : Anna Sabaté. Places : 15
-En el 2000 l’Ateneu de Cultura Popular també va organitzar un taller de teatre per a nens.
-El 2002 Els Centres Culturals de L'Hospitalet van obrir l'últim trimestre de l'any la seva programació de cursos de teatre. L'oferta incloïa tallers d'iniciació, commedia dell'arte, teatre musical i dicció: El primer dels cursos començà a l'octubre i es perllongà fins el mes de maig del 2003. Era un taller formatiu d'iniciació al teatre impartit
per professors de l' Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona . El curs s'adreçava a aquelles persones interessades en el treball d'actor, la veu, el gest, el ritme i els elements per a la construcció d'un personatge.
Al novembre es van fer els cursos de Commedia dell'arte i teatre musical, amb 10 places cadascun que oferien formació per a introduir-se al món de les màscares, la improvisació, com interpretar cantant, fins el mes de febrer.
Per últim, el curs de dicció, també de novembre a febrer, amb 10 placeses va destinar a l’aprenentatge de la fonètica, entonació, ritmes i expressió en vers i en prosa.
-El 2002 també Plàudite Teatre va començar a organitzar tallers i cursos per a totes les edats amb la finalitat de que les persones aprenguin expressió corporal, al CC Sta. Eulàlia i al CC La Bòbila: d’iniciació al teatre i de Moviment Relaxació.
-El 2003, un any després de la inauguració del CC La Bòbila, ja hi comencen a fer cursos: el primer fou el Curs d’iniciació al Teatre, amb una durada de 300 hores, d’octubre de 2003 a maig de 2004. Places: 20 alumnes, com a màxim. El curs es divideix en tres trimestres. Durant el primer i el segon es van impartir matèries tècniques:
tècnica del cos, tècnica de la veu i tècnica de la interpretació; durant el tercer trimestre les classes es van dedicar intensivament a la preparació d’un taller i la creació d’un muntatge teatral.
-El 2007 El Centre Cultural la Bòbila continuava organitzant tallers d'arts escèniques Als tallers d'arts escèniques s'exposava en què consisteix el treball escènic i es feien exercicis pràctics d'improvisació i moviment.
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-La Comèdia de l’art i la màscara del tte (Taller de Tecnologia de l’espectacle,) al CC La Bòbila: Curs de formació: La Comèdia de l’art. Utilització de la Màscara en el teatre. Interpretació de diversos personatges. Construcció de Màscares. La Màscara des de la comèdia del art al teatre contemporani.
Dirigit a grups de teatre, dansa, música i persones interessades en afegir els coneixements del treball amb la màscara.
“Aquest curs és totalment compatible amb el treball dels actors i actrius que participin en grups de teatres establerts, tan amateurs com a professionals, ja que està plantejat com conèixer unes tècniques de treball que després es puguin traslladar al treball amb el seu grup. També es promourà la realització de petites peces per a què les
persones interessades puguin, si volen, formar un nou grup, i es donarà l’assessorament necessari.
Durant el curs es farà una presentació de treball a públic i una altra al finalitzar.”
Professors. Martín Curletto (director del professorat del Tte), Alfredo Álvarez i Ricard Pedreira. Començament: 12 /03/2007. Horari: dilluns i dimarts de 19 h. a 22 h. Durada curs: tres mesos.
-El gener del 2007, el Centre de les Arts oferia un taller infantil i juvenil de teatre per a nens i joves de 6 a 17 anys a càrrec de Plàudite Teatre, i un altre per a adults que també començava llavors i es perllongaria fins el 25 de juny, al CC Santa Eulàlia.
-El 2007 també al CC La Bòbila: El Taller d'arts escèniques, impulsat per l'Associació Cultural Bipol'art, que des de feia dos anys organitzava el Festival d'art de carrer Per amor a l'Hart de L'Hospitalet. De fet, la creació del taller va sorgir de l'experiència del festival. “El Taller d'arts escèniques ha començat a desenvolupar-se aquest
mes de gener. Durant el taller, els alumnes aprendran els secrets del treball escènic i practicaran tècniques com la improvisació o el moviment. La primera classe va estar dedicada a senzills exercicis de moviments a terra, molt útils per a la dansa. A mesura que evolucioni el taller, s'introduiran també d'altres disciplines artístiques com les
arts plàstiques, la música o els les creacions videogràfiques.
Al taller hi participen una trentena de persones dividides en dos grups. "Hi ha gent que té experiència en la dansa o el teatre i d'altra que no ha fet mai res dalt d'un escenari. En aquest sentit, el grup és heterogeni; en canvi, pel que fa a les edats la majoria són noies de 20 a 30 anys", segons Espinosa. L'objectiu final és que els mateixos
participants participin en la construcció d'un espectacle seguint les passes necessàries en tot procés creatiu. "Per això volíem uns perfils diferenciats que aportessin múltiples visions i enriquissin el projecte", explica el responsable del taller.”( L’H digital cultura 14. 01. 2007).
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-Tallers de teatre organitzats per Somnis, Associació Catalana de Teatre de L’Hospitalet, al CC La Bòbila, com hem vist en l’apartat corresponent. Professora: Conxi Almécija
-Recordem que Teatre&Co també organitzava tallers, amb la participació de Pepa Calvo.
-Al CC St. Josep: Curs de Comèdia de l’art i màscara neutra, organitzat per l’Associació Cultural Cuarta Butaca, impartit per Xavier Villena. Del 06 al 27/11/2012, dimarts de 19.00 a 21.00 h.
En aquest mateix CC es fan tallers de teatre per a nens, organitzats per ACTE, Associació Catalana de Teatre Educatiu.
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-Al CC Sta. Eulàlia es continuen fent tallers de teatre infantil/juvenil/adult, organitzats pel CENTRE DE LES ARTS, a càrrec de Plàudite Teatre:
Sensibilització teatral (nens/nenes entre 4 i 5 anys ).
Lloc: Ceip Milagros Consarnau
Professor/a: Plaudite Teatre
Iniciació al teatre 2 (nens/nenes entre 6 i 7 anys ).

Iniciació al teatre 4 (nens/nenes entre 10 i 11 anys ).
Lloc: Ceip Milagros Consarnau
Professor/a: Plaudite Teatre
Aula de Teatre (nens/nenes de 10, 11 i 12 anys, amb experiència al Centre de les Arts ).
Lloc: Centre Cultural Santa Eulàlia
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Professor/a: Plaudite Teatre
Iniciació al teatre 3 (nens/nenes entre 8 i 9 anys ).
Lloc: Centre Cultural Santa Eulàlia
Professor/a: Plaudite Teatre
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Lloc: Centre Cultural Santa Eulàlia

Professor/a: Plaudite Teatre
Tècniques d’interpretació teatral (joves entre 12 i 17 anys ).
Lloc: IES Bisbe Berenguer
Professor/a: Plaudite Teatre
Taller de teatre (a partir de 18 anys).
Lloc: Centre Cultural Santa Eulàlia
Professor/a: Plàudite Teatre.
L’alumnat del taller de creació del Centre de les Arts ha presentat també espectacles propis en la mostra de Teatre amateur: en Nassos posa en escena un muntatge inspirat en l’obra Nassos, de Quim Canals, en el Centre Cultural Santa Eulàlia, organitzat pel Centre de les Arts i Plàudite Teatre.
El repartiment de Nassos fou: Anna Barranco Ródenas, Andrea Cuartero Aranda, Marta García Pérez, Irene García Roman, Bilal Guillermo, Hubani Carbajo, Cristina Martín Fuentes, Aïda Martínez Sauqué, Laura Piqué Fandiño, Adrián Rodríguez Parra, Julias Solias Huelamo I Silvana Solias Huelamo. Comptava amb la participació del
membres del conjunt de pop-rock. Direcció escènica i professors: anna Babiano i José Pérez, direcció artística: Eugenia Delgado Mata, Video i fotografia: Maribel Pozo (artista digital de Plàudite T).
Actuacions posteriors: Ele (9 juny del 2011) al CC Santa Eulàlia, El mercader de Venècia (el 8 juny de 2012) al CC La Bòbila.
-El nou Ateneíllo inaugurat l’agost de 2012 i que encara no té seu pròpia, però disposen seu d’un petit espai cedit en el Centre Cultural de Bellvitge també té previst programar un Taller d'Iniciació al Teatre el mes d’octubre. El president de la nova Associació que dur el mateix nom de la que creà en Barradas, José Luis Ramírez, ha
explicat que L'Hospitalet "necessita recuperar l'esperit d'un passat cultural gloriós com el que es va viure amb la presència de Rafael Barradas a la ciutat. Farem musicals, performances, tallers i representacions teatrals".(L’H digital, cultura 31. 08. 2012 ).
-Recordem que en les entitats del barri del Centre Centre Catòlic (a L’Escola de Teatre Capsa de Somnis) i l’Ateneu de Cultura Popular, així com el grup dels Picarols de la Torrassa també s’ensenya a fer teatre als menuts i/o es programen cursos de taller infantil i juvenil.
En el cas del Centre Catòlic, hi ha diversos grups de nens/nenes, nois/noies d’edats diferents que fan representacions com a aprenentatge (veure apartat CC ).
-A càrrec de Patates amb suc: Taller de l’Estiu Jove “Teatre Útil: Eines d’interpretació per al dia a dia”, que tenia com a objectiu apropar el teatre als joves com una eina per a millorar capacitats útils per a la vida qüotidiana, com l’expressió oral i corporal, la capacitat d’atenció i la memòria, així com l’atenció en els detalls i
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aprendre a valorar el propi treball i rebre amb els braços oberts les propostes dels altres. Curs impartit per Víctor Gómez i David Belzunce del grup Patates amb suc .
-Hauríem d’afegir tots els cursos impartits per Xavier Villena, de màscara, sobretot, referits a l’apartat dedicat a aquest actor.
-Al Centre Cultural La Bòbila, el 2012, taller de teatre (bàsic i avançat) impartit per l’actriu María Suanzes del grup El perro de Baudelaire; taller de monòlegs humorístics per Jesús Labay, Taller Les capacitats còmiques de cadascú, per Roger Torns, actor i director del grup La Komoi.
-Taller de teatre per a joves, febrer-juny 2012, impartit per Francisco José Basilio, al Centre cultural Collblanc-La Torrassa.
EL TEATRE A L’ESCOLA.
Per tal que el teatre continuï viu a la ciutat, cal familiaritzar els nens, des de ben petits, amb l’activitat teatral, cal fer-los estimar l’art dramàtic, com a espectadors o com a productors d’un espectacle, mitjançant l’assistència dels nens i adolescents a espectacles, i la creació d’escoles de teatre, cursos i tallers), per incentivar la producció
teatral.
Precedents de teatre a l’escola:
El teatre a les Escoles Parroquials i laiques en època republicana i franquista:
El teatre ha estat sempre una activitat extraescolar o complementària, mai no una assignatura per sí mateixa en ser considerada sobretot com una eina pedagògica.
De fet, en les entitats històriques de la ciutat i en les escoles parroquials, com ens explica Ramon Morales en Coses de l’Hospitalet s’hi feia teatre infantil. En R. Morales parla concretament de les Escoles que es van crear el 1904 al carrer de l’Església i traslladades a la Rambla el 1926 en construir el Centre Catòlic a la Rambla Just
Oliveres 30-32. La parròquia, amb la finalitat de donar una educació cristiana al jovent fidel, havia establert, a la planta baixa, l'Escola Parroquial del Sagrat Cor, que des de 1931 dirigia Francesc Batallé i Aragonés, fins a la guerra en què l’edifici del CC es convertí en una seu de la CNT-FAI i la planta baixa, un menjador públic.
Després va tornar fins el 1952, que va marxar per desavinences amb el Mn. Homar i llavors va crear l’Acadèmia St. Jordi i fou substituït pel Sr. Amat fins el 1974. Fins al 1950 era solament per a nens, després es van incorporar les nenes però estaven separades.
En aquestes Escoles del Sagrat Cor de la Rbla. Just Oliveras 30-32, es va programar pel dia 4 de maig de 1941 amb motiu de “celebrar la solemnidad de la Primera comunión en nuestras escuelas” Los reclutas de Manuel Sancho amb què ens recorda l’èxit en la postguerra de les sarsueles. En el repartiment: A. Munné, M. Escabia. A.
Albors, M. Vila, J. Farré, F. Arnal, P. Cornelles, R. Garriga, Gonçal Oliveros, A. Trias, A. Benach i F. Noya. Alguns membres de l’elenc ja ho eren abans de la guerra.
El 21 de desembre del mateix any 1941 les Escoles de Sagrat Cor organitzen una altra vetllada artística: “el cuadro lírico-musical de grandioso éxito” Los pastorcillos. Els actors i actrius són els que ja hem esmentat abans i d’altres que aniran apareixent en el futur. S’estrena coral per als dimonis i una dansa originals amb lletra i música
del professor de l’Escola.
El grup escènic de les Escoles també van representar La princesa y el pastor original de Folch i Torres amb Mª Carmen Casas, Montserrat Casas, Mario Portillo, Fermín Osés, Jorge Perramón, Francisco Amorós, Fèlix Puig, Juan C. Viñals, José Bordás, Salvador Rico, José Panera i José Tómico.
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A les escoles parroquials del Centre Catòlic, amb el Sr. Francesc Batallé es respirava un sentiment progressista i catalanista.
També hi hagut quadres escènics infantil i juvenil en altres escoles parroquials, a diferents barris, com a St. Ramon de Collblanc, probablement en totes o gairebé.

Recordem les del Dr. Robert, però també en escoles laiques es feia teatre: a les Escoles Pompeia del carrer Progrés es van fer La mala sombra dels Quintero (1940), El verdugo de Sevilla (05/03/1944), Los Marqueses de Matute (9 de juliol) o Los chicos de la Escuela, entre d’altres. Per al mestre republicà Emili Calduch el teatre era un
mitjà de culturalització. També a les Escoles Racionalistes de l’època republicana s’incloïa el teatre com a activitat complementària. Uns consideraven el teatre com una eina per moure consciències i altres com a eina de culturalització, en definitiva, per a tots ha estat una eina pedagògica de primer ordre que educa: “Afavoreix i potencia
l’expressió oral, aportant ordre i precisió a la parla habitual de l’alumne. Eixampla els seus coneixements lingüístics i també aquells no estrictament lingüístics: dóna elements per contextualitzar una història, un relat o simplement una acció, en el marc cultural o històric adequat; amplia, per tant, els referents de l’alumne; contribueix a
crear un modest i incipient però no pas poc valuós patrimoni literari en el jove estudiant (... ) per reforçar la concentració i la capacitat de memorització de l’alumne.” Josep Gras.Tots els papers de l’auca (SEDEC). Setembre 2005. Extret de blogs.xtec.cat.              
Actualment, a l’escola parroquial Tecla Sala també es fa teatre infantil, a primària i es fan cursos a secundària. Per les festes del Col·legi, el 24 de maig de 2012 es va representar Tot per les notes al saló d’actes del Tecla Sala per als alumnes de 2n, 4t i 6è de primària i a l’endemà, el grup de Teatre Primària va presentar l'obra El conte
de Nadal.
L’Associació de Teatre per a tota la família de l’Hospitalet, amb seu al carrer Santiago Apostol 40, porta cada any una programació de teatre infantil al Centre Catòlic i a l’Auditori La Torrassa: “Es ja tradició a L'Hospitalet les representacions de teatre per a tota la família. Però des del passat curs, i en col·laboració amb
l'Ajuntament de L'Hospitalet, aquest tipus de representacions s'han organitzat en forma de cicle i es porten itinerants a diversos escenaris.
Un paper fonamental en aquest sentit ha exercit:
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La Terminal. Teatre per a infants.
La Terminal, amb seu al carrer Provença del barri del Centre de l’Hospitalet, ofereix una programació estable de teatre per a infants des de el 1986 : dos diumenges al mes a les 12 h. es programava teatre ja el 1991. Un dels espectacles estava patrocinat per la Roda d’espectacles i l’altre, organitzat per la Terminal amb la col·laboració
del Centre Catòlic, on es representen els espectacles.
També organitzen una programació mensual de teatre per a infants a les escoles, tallers d’estiu el mes de juliol, serveis de gestió cultural, campanyes i projectes com la de “És català i l’aprèn a l’escola” (1991) o la de “Vaig al teatre” consistent en elaborar dos cartells, un amb els elements tècnics de suport a l’acció teatral i l’altre amb
diferents personatges humans i les funcions en el procés de muntatge d’un espectacle.
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Les tres línies bàsiques de treball desclarades per La Terminal podem resumir-les així:
a) El fet cultural d’anar al treatre: intent d’apropar a la vida quotidiana del nen el teatre fent-lo mé seu i estimant-lo.
b) Un teatre per a infants, en què ells se sentin protagonistes.
c) El teatre com a eina pedagògica (veure cap. El teatre a l’escola ).

En general, segons les dades de 1990 (ofertes al CEL’H) els espectacles gaudeixen de bona salut quant a la participació i compten amb un públic molt fidel.
Si comparem les dades de què disposem, de 1985 a 1990, observem que hi hagut un increment de públic en aquest període:
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ESPECTACLES
ESPECTADORS

1986

1987

1988

1989

1990

9

14

16

12

13

1490

2562

2080

1749

2589
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1985

Els grups participants el 1990 són: Xip-Xap, Alvic-2, Roseland musical, Binixiflat, Titelles Babi (Contes d’ahir i d’avui, El granger d’ham), Teatre Cordó (Màgiques aventures d’en fixi i en foxi), titelles Marduix (Tirant lo blanc), Sim-Salabim, Titelles Naip, Grup Munchis, Desastrosus circus, cia. La Tal (Ah!síiii?), L’Àvia Pepa
(L’aniversari),Cesc Serrat (Contes de llum), Qüestió de temps (La cançó de l’illa), Talleret de Salt (El metge per força).
Altres espectacles organitzats: el presentat pel grup de titellaires L'Estaquirot Els tres porquets, 25/02/1996, La producció Aubuster, creada per la companyia Rocamora, treball amb titelles de fil, que pretén caricaturitzar la vida quotidiana (24/03/96) i en En Joan de la carbassa, programat el 14 d'abril del mateix any.(L’Hospitalet,
19/02/96 ).
La programació de Teatre per a Tota la Família, que organitza La Terminal, inclou tot tipus d'espectacles en viu, com teatre, titelles, pallassos, màgia o rondalles. Es durà a terme en tres espais culturals de la ciutat: el Centre Catòlic –al barri del Centre-, l'Auditori la Torrassa –al barri de la Torrassa– i el Centre Cultural la Bòbila –al
barri de Pubilla Casas.
Els espectacles s'adrecen a un públic infantil –d'entre 3 i 8 anys–, però són pensats perquè gaudeixi tota la família. L'objectiu és doble: d'una banda, ampliar l'oferta d'espectacles en viu que ja es feien a la ciutat i descentralitzar-la perquè arribi a més barris i, d'una altra, apropar l'espectacle als més petits i educar-los com a futurs
espectadors de les arts escèniques.”( Digital L’Hospitalet cultura 30. 09. 2005 ).
Però una altra manera de garantir l’apropament del nen al teatre és portant-lo a l’escola.
El teatre a l’escola pot afavorir l’assoliment d’objectius pedagògics, l’èxit en els continguts curriculars, desenvolupar la creativitat, millorar el seu sentit crític, crear una xarxa de comunicació i ser autònom en el seu procés creatiu. El teatre pot ser molt útil per a les persones, nens o adolescents sobretot, amb dificultat d' inserció social, ja
que suposa la possibilitat de trobar sortides per formar part del grup o de la societat que l’envolta. Ajuda a nens i adolescents amb problemes de timidesa o manca d’autoconfiança i amor propi. El teatre és considerat com una eina de comunicació social, d’aprenentatge i, per descomptat, de diversió.
L’Associació Catalana de Teatre Educatiu amb seu a L’Hospitalet pensa que “quan l’alumne està immers en la visió d’un espectacle, allò que passa damunt de l’escenari ho va integrant en el seu conscient. És per això que la transmissió de conceptes i coneixements pot realitzar-se, a través del teatre, d’una forma fluida i fàcil, ajudant
de forma lúdica a adquirir els conceptes que els professionals de l’educació estan treballant a l’aula.
És així perquè qualsevol informació o coneixement que es presenti a l’alumnat, degudament dramatitzat, pot captar la seva atenció de manera més fàcil que si es fa amb els medis habituals de que disposa el professorat.”(blog de l’Associació ).

El grup G.A.T. contribuí de forma important a la tasca d’apropar l’art de Talia als infants en començar a desenvolupar el 1978 el projecte de programació escolar per a la segona etapa d’EGB (12-14 anys) en què es contemplava la creació d’una companyia infantil i a’oferia tres espectacles per curs. Es van programar 40 funcions, es
farien en tres locals: Centre Catòlic, Centre de Santiago Apòstol i al Teatre de la Parròquia de St. Isidre.
El grup hospitalenc va presentar La cabeza del dragón dins la programació de La campanya Teatre a l’escola promoguda per “La Caixa” (1978-1988). En aquest espectacle Minerva Álvarez, Consol Àlvaro, Andreu Benito, Francesc J. Basilio, Artur Costa, Alfons Flores, Miquel Montes i Josepa Calvo van ser els actors/actrius que es van
fer càrrec de la representació de l’obra de Valle-Inclán, que és un “esperpento”, però darrere hi havia una col·laboració amb els mestres. Es tractava de fer del teatre una activitat de plaer alhora que servís d’eina didàctica. Els nens havien d’aprendre a ser espectadors de teatre. Aquest objectiu no s’ha d’abandonar.
tlhsis.html[02/04/2013 11:38:08]
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En el període 1979-1985 s’ofereixen materials destinats a mestres per portar el teatre a l’aula, per preparar la recepciió de l’espectacle i treure’n el màxim profit.
El teatre per a nens i adolescents el poden fer els adults o ells mateixos.
L’any 1971 es va fer a la Carpa de Can Serra el II cicle del “Teatro Universal para escolares” sota la supervisió de Ricard Salvat. “Con el fin de educar la sensibilidad teatral de la infancia y de la juventud, a través de unas cuantas obras de las más variadas épocas y claramente representativas” (BIM, 1971) : El soldado fannfarrón de
Plauto, La doma de la furia vesió de La fierecilla domada de Shakespeare, El lindo Diego de Moreto, El burgès gentilhome de Molière en versió catalana de Carner.
L’any 1972 fan el III Concurs Infantil-Juvenil de Teatre (17 de desembre): Festival de teatre escolar organitzat pel Casino de Santa Eulàlia sota el patrocini de la Ponència de cultura de l’Ajuntament. Els col·legis participants foren: Ntra. Sra de la Mercè, Parvulario Asterix (tercer premi), Inst.Infanta Isabel, Col·legi Pare Enric d’Ossó
(segon premi), Acadèmia Azorín (primer premi), Colegio San José, Purísima Concepción i Jardí d’infància S. Jorge. Es van premiar les actuacions de dos nens: Eduardo Rodríguez i Pedro Campos. Queda clar que el teatre ha estat sempre present a l’escola, a qualsevol nivell (sobretot dels dels cinc anys) i en tota mena de centre escolar.
Es van fer més concursos i festivals en els anys següents.
El diumenge 4 de març 1973 es va fer el primer concurs d’obres de teatre infantil al Teatre-Cine Centre Juventut Parroquial de Sant Isidre, amb la col·laboració de D. Ramón Santarrosa. Els premis concedits foren per a les obres Reglas para el juego de la fantasía de José Befán, La Mazmorra de Silverio García, Viajes a Marte de Mª
Salud Hernández, i quart premi per a El tesoro del saber de Rasán.

El 1985 van començar les Mostres de teatre EGB, Ensenyament secundari i adults, però de teatre ja se’n feia abans als instituts. En uns més que en d’altres.
Per exemple, coneixem l’activitat teatral de l’Institut Mercè Rodoreda: van representar El Retaule del Flautista en un acte el 30 de maig de 1979, al gimnàs. I durant el curs 1985-86, van representar La meva Ismènia amb producció i direcció de Rosa Vilalta.
El grup de tercer de BUP van representar el 3 de maig de 1989 La pau retorna a Atenes de R. Sirera, amb projecció fora de l’institut. Amb aquesta obra es van presentar a la Mostra del Teatre, juntament amb l’IES Can Vilumara ( El triomf de la carn de S. Rusiñol) i l’IB Sta. Eulàlia (El burgès gentilhome de Molière ).
El alumnes de COU van preparar Mort accidental d’un anarquista. Es van presentar a un concurs a l’IES Emperador Carles de Barcelona i van guanyar el premi a la millor direcció.
Altres obres representades pels grups de teatre de l’Institut han estat: La comèdia de l’olla, Antaviana (1991-92 ) i El triomf de la carn, Luces de Bohemia de Valle-Inclán pel grup de l’assignatura d’ EATP (curs 1993-94), La llegenda de Fra Garí (1997-98). Juan Enrique Navalpotro es feia càrrec del teatre en el centre,segons el llibre
publicat amb motiu del 25è aniversari de l’IB.
Després es va fer la V Mostra de 1990 al teatre del Centre Catòlic, on van participar els centres escolars següents:
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IB Torras i Bages: Va de valents! i les dames que s’esperin,sobre textos de Cervantes i Joanot Martorell.
IB Bellvitge La Pau retorna a Atenas de Rudolf Sirera.

IB Margarida Xirgu Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez.
IB Can Vilumara El casament d’En Tarregada de Juli Villamitjana (3rBUP) i Romance de Micomicón y Adhelale d’Eduardo Blanco-Amor (Taller de teatre, per Minerva Álvarez)
IB Santa Eulàlia La Flauta màgica de W.A. Mozart.(Versió del Teatre Lliure ). El cas d’aquest Institut l’hem estudiat a part per ésser l’únic centre amb un grup de teatre que ha trascendit l’àmbit escolar durant molts anys, encara viu gràcies a la participació d’alumnes, d’exalumnes i la implicació de dues professores del centre, com hem
comentat en l’apartat corresponent.
CP Bernat Desclot: En Pere sense por. Organitzava un taller de teatre d’una hora setmanal per a nois/noies de de tercer curs.
Escola Santa Joana de Chantal de l’Hospitalet Qui ha sigut el culpable? Rosa Bruguera en fou la responsable. I La Bruixa avaria en acció basada en Taller de fantasia de Benet i Jornet pels de sisè. Prohibit pensar, només mirar, 7è EGB.I Les dues cares d’en Bill a partir de l’obra Supertot de Benet i Jornet.
CP Salvat Papasseit La pequeña cerillera, treball de 8è d’EGB.
CP.Ausias March: El geni del geni, 7è EGB.
Col·legi St. Jaume: Los encantadores niños de mi barrio (quart d’EGB)
CP Carles Martí i FECED Tutti Fruti.(6è, 7è i 8è EGB)
La gestió va anar a càrrec d’en Jordi Colominas, Projectes Teatrals. La coordinació de Mercè Lleixa i Remei Barrio.
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En molts dels Instituts s’ha continuat fent teatre. En altres Instituts i Escoles que no han participat en aquestes Mostres també han guadit de grups de teatre. Posem un parell d’exemples.
De l’Institut Apel·les Mestres del barri Sanfeliu va sorgir un grup de teatre: “un conserge i un professor d’educació física van fundar un grup de teatre amb alumnes del centre i que cada any feien d’una a dues representacions.
L’èxit va ser tal que el saló d’actes de l’institut va quedar petit i vàrem haver d’anar als locals de la parròquia i fer més d’una sessió de la mateixa obra, La dama de l’alba, d’Alejandro Casona, resta en el nostre record. D’aquesta experiència varen sortir algunes vocacions que han encaminat els seus estudis i activitats professionals
en el món de l’espectacle, en totes les seves vessants: interpretació, direcció, muntatge, etc.” (Manuel Ramon Urban Breu història de l'IES Apel·les Mestres.Quadern d’Estudi, 24. CEL’H.p. 97 ). Aquest grup de teatre era el futur grup DRAMATIS, el conserge era en Jordi Serentill, que formaria part de diversos grups de teatre: Dramatis,
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Teatrae, Caballo de Troya .

Sembla ser que a l’Escola Jaume Balmes hi havia un grup de teatre que va representar una obra, Hamlet-Milenium, dins del programa de fiestas de Teatro Amateur de Bellvitge el 2007, segons el blog de José Serrano.
Han sorgit materials didàctics a partir de l’experiència en el programa de dinàmica educativa, com ara On vas, foll? espectacle teatral sobre la visita d'Alfons el Savi a la cort de Jaume I, dit el Conqueridor a l’ Institut d'Ensenyament Secundari Torras i Bages de l'Hospitalet de Llobregat, publicat per l’Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat. Departament de Dinàmica Educativa. L'Hospitalet de Llobregat. Ajuntament, 1991.
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L’Ajuntament de l’Hospitalet, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha contribuït també a la seva difusió entre els petits amb el programa ANEM AL TEATRE i Teatre per a tota la família.
És una de les línies d’actuació en el teatre Joventut, com ja hem en l’apartat corresponent a aquest equipament en la primera part del treball. En horari lectiu, el programa proposa a les escoles uns 8 a 10 espectacles per any de teatre i dansa i concerts de música per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, en un treball
realitzat en estreta col·laboració amb el món educatiu, segons el Pla municipal de cultura de l’any 2006.
Anem al Teatre ofereix espectacles d’excel·lent qualitat i idoneïtat pedagògica de diferents gèneres artístics: música, teatre, dansa, màgia i circ, adreçats a alumnes d’educació infantil, primària i secundària.
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Els objectius del programa, segons “teatreactiu” (empresa que porta a terme la gestió del programa a les comarques de l’Alt Penedès, L’Anoia, Garraf i Osona ) són:
-Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu.
-Afavorir la coneixença i identificació dels espais escènics del Municipi.
-Desvetllar els docents l’interès per conjugar programes amb elements culturals i educatius i oferir-los recursos bàsics per a realitzar activitats artístiques que complementin els currículums.
-Motivar els infants i joves a descobrir les pròpies inquietuts artístiques i desenvolupar una actitut crítica i responsable.

Vegem alguns exemples d’espectacles.
Els espectacles oferts en la primera edició del programa del 2002 van ser: Blau Marí, La casa per la finestra i Rau-Rau, la història trista de la nena trapezista, tres obres teatrals que ofereix el Teatre Joventut per als diferents cicles d'ensenyament dins del cicle Anem al teatre.
En el 2003 El Centre Cultural Barradas, el Teatre Joventut, el Club Infantil i Juvenil de Bellvitge i el Centre Cultural de Santa Eulàlia van ser els espais que durant tot el curs van acollir representacions de teatre, música, dansa, poesia i teatre adreçat als escolars. Els espectacles oferts van ser: Un plat pla ple de poesia està (al Barradas,
3/12/03), espectacle de poesia escenificada per a estudiants de primer a quart de primària, Mar Cel Sol, adreçat als més petits; Històries de la botiga encantada; o Sherzo.
El 2004 els espectacles oferts van ser: L'estaquirot, Date Danza, Panta Rei, Bubulus, Sasif i la bruixa, Pedés Silbar ?, Madame et Monsieur.
Abans del programa Anem al teatre es va fer el Programa de teatre escolar D’estrena: El 2002 “L’entitat Transeduca promou el programa de teatre escolar D’Estrena iniciat el passat mes de novembre amb Nobody’s perfect, una comèdia juvenil en llengua anglesa, i finalitzarà el 30 de maig amb La rateta que escombrava l’escaleta.
L’Auditori del centre Barradas acull les representacions teatrals organitzades per aquesta entitat.
Durant el curs 2001/2002, prop de 4.000 escolars d’entre 3 i 16 anys passaran pel Barradas per veure les sis obres programades per Transeduca a L’Hospitalet (...) Una de les primeres representacions d’enguany ha estat Joan sense por de la companyia Flic Flac. En aquesta temporada els espectacles que conformen d’Estrena s’estan
representant a més de 70 ciutats de Catalunya i altres comunitats autònomes..”(L’Hospitalet, 18 de febrer del 2002 ).
El 2003 també es va fer la Mostra de Teatre Juvenil a la Bòbila. És un idea de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet que va detectar que molts instituts públics de la ciutat tenien grups de teatre molt interessants i consolidats.
Les obres programades van ser: Electra de Sòfocles, adaptada per l'IES Santa Eulàlia; El Hotel del siglo XXI una obra original de l'IES Bellvitge a les 11:30 hores; Tres Tristes Tigres, també original de la companyia Dúo 2 de l'IES Apel·les Mestres. Aquesta representació incloïa dos diàlegs i un monòleg i estava interpretada per Albert
Grabudela i Sergi Soler, sota la direcció de Jordi Serentill, membre del grup Dramatis.
En total van ser tres els instituts que mostraren els seus muntatges: l'IES Apel·les Mestres, l'IES Santa Eulàlia i l'IES Bellvitge.
La iniciativa d'aquesta primera edició de la Mostra sorgeix de l'Associació d’Estudiants de L’Hospitalet amb l'objectiu de potenciar l'activitat teatral que ja es portava a terme als instituts públics de la ciutat amb grups de teatre ja consolidats dins les aules. D'aquesta manera es dona a conèixer entre els instituts la feina que s'està fent. El
jurat estava format per membres de les àrees de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet, professors i una alumna de centres no participants, un actor professional i un actor amateur.
Hi va haver un concurs de muntatges i el centre guanyador fou IES Sta. Eulàlia, que va actuar al Joventut dins de la Mostra de Teatre Amateur de L’Hospitalet.
tlhsis.html[02/04/2013 11:38:08]
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En els darrers tres anys (des del 2010), a càrrec de Plàudite Teatre, s’ha fet la Mostra de teatre comunitari en què han participat, com hem pogut veure en la primera part del treball, dins l’apartat del festivals i mostres, diferents IES i Escoles. Veure el capítol dedicat a la Cia. Plàudite Teatre, dins el barri de Sta. Eulàlia.
El 2012 és el cinquè aniversari de l’entitat sense ànim de lucre i hospitalenca

Associació de Teatre Educatiu amb seu al barri del Centre, al carrer de Provença 74, que treballa juntament amb escoles i instituts per oferir espectacles i activitats culturals adaptades als currículums acadèmics de cada cicle. “Tot va començar fa cinc anys,
quan el Quadre Escènic del Centre Catòlic va estrenar El diari vermell de la Carlota, una adaptació del llibre de la Gemma Lienas sobre la sexualitat en adolescents. Els instituts de la ciutat van ser el públic preferent d’aquest muntatge que els centres educatius van començar a demanar. Així va néixer l’Associació de Teatre Educatiu,
que actualment programa entre 30 i 40 espectacles a tot Catalunya a petició d’escoles, ajuntaments i entitats.(... ). L’entitat ofereix tant espectacles de companyies alienes com produccions pròpies, la més recent Super R, que va estrenar durant les Festes de Primavera dins la programació de Teatre per a tota la família. Super R consciencia
el públic sobre la necessitat de reciclar i de mantenir el planeta. I de cara a la tardor preparen un nou espectacle, En un tres i no res, que versarà sobre el món de les drogues.”(L’H digital, entitats 20. 05. 2012 ).
L’entitat programa a més d’espectacles per a diverses edats –d’escoles bressol a instituts–, tallers i monogràfics teatrals, tallers d’expressió oral per a batxillerat i ESO, taller de màgia i assessorament als centres que vulguin incloure el teatre en les seves activitats.
“ Des de la nostra creació, i en el decurs d’aquests 5 anys, ACTE ha col·laborat amb més de 100 institucions diferents (escoles, ajuntaments, entitats i particulars). Ha representat gairebé 100 espectacles i animacions, també ha realitzat 65 serveis diferents (tallers, monogràfics, carters reials, emissaris carnestoltes, etc.). Durant aquest període, també ha
produït 22 espectacles propis i està en conveni amb gairebé 20 companyies de teatre.” http://acteatreducatiu.files.wordpress.com/2011/01/dossier-escoles1.pdf).

Alguns dels espectacles oferts (animacions, improvisacions...) a tota Catalunya: Martina i les formes, per als més menuts, El gran viatge de la gota blava i la gota verda, On són els Reis Mags? Un espectacle al voltant del pessebre inspirat en el clàssic “Els Pastorets”, Remedios la castanyera i Mateu el gegant del castanyer també per
als menuts. Per a 2n cicle d’educació infantil i pr"imària. animació sobre la tardor “ , “La festa de la tardor, Poti-poti d’hivern (Nadal 2100), Uns pastorets de pa sucat amb oli, Per alumnes d’ESO, l’ espectacle El diari vermell de la Carlota, adaptació de la novel·la original de Gemma Lienas per Germán Gómez (del QETCC) ,
especialment adreçat a alumnes del segon cicle d’ESO. Repartiment: Judith Royo és la Carlota, Xavi Rios és Badia, Carla León és Elisenda i Mireia Gómez és Mireia.
Fitxa tècnica extreta del dossier de l’espectacle (http://acteatreducatiu.files.wordpress.com/2011/01/dossier-escoles1.pdf ).
“Durada de l’espectacle: 1h 15 minuts.
5 persones damunt de l’escenari. Muntatge i personal.
Muntatge, amb la col·laboració d’un tècnic del teatre, una hora i mitja.
Desmuntatge mitja hora. Personal de la companyia pel muntatge.
Llum i so 2 persones.
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Escenografia 4 persones.
Tècnics del teatre Llum 1 persona So 1 persona.
Pot ser la mateixa per donar-nos les instruccions tècniques i ajudar-nos a enfocar. Espai escènic (mínim):
Ample 6 metres. Fons 4 metres

Vestit escènic: Càmera negre. Pot haver-hi un ciclorama al fons.
L’associació porta elements de decoració i atrezzo.
Il·luminació: Diversos focus de llum blanca i 3 jocs de dos focus amb filtres de colors, vermell, blau i groc.Taula de llums programable. So i comunicacions
Taula de so. Lector per 2 CD. Intercom cabina tècnic-escenari. Control de llums i só junts per a un sol tècnic
Altres necessitats: Camerinos pels actors.

En qualsevol cas, podem adaptar l’espectacle a les característiques de la sala.
És necessari comptar amb la fitxa tècnica de l’espai.”
També per alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius: Van anar a l’Institut hospitalenc l'IES Mercè Rodoreda a fer les pràctiques del Monogràfic d'Expressió Oral per a alumnes de 1r de Batxillerat. També han actuat al Coŀlegi Tecla Sala d´Hospitalet.
El 16 de desembre de 2012 estrenen l’espectacle Història de l’Hospitalet, al Centre Catòlic.
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Per últim, esmentar que el CNL Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet també ha fet servir el teatre com a eina educativa, en aquest cas per practicar el català que aprenen els estudiants en el centre. Eren els alumnes dels nivells Bàsic i Elemental. La data, el 14 de maig de 2011 .Vegeu: "El passat 14 de maig, un grup
d’actors autoanomenats Actors per Accident, formats íntegrament per alumnes del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet, van representar la comèdia Un barret de palla d’Itàlia, d’Eugène Labiche, en català." (http://blocs.cpnl.cat/parlemcatalalh/2011/06/10/fotografies-de-lobra-un-barret-de-palla-ditalia/). L'obra fou

ACCIÓ: Decisió que executa un personatge adreçada a canviar una situació.
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VOCABULARI TEATRAL

L’Hospitalet de Llobregat, 31 de gener de 2013

C

representaada al CC La Bòbila.

ACTE: Una obra de teatre pot tenir un o diversos actes o parts que, al seu torn, es divideixen en escenes. Quan canvia el lloc on es desenvolupa l’acció, es passa a altre acte; o també quan se suposa que ha passat un temps: un dia, una nit, una setmana, un mes, un any, etc.
ACOTACIÓ: Indicació que inclou l’autor o l’autora en un text dramàtic per aclarir
algun aspecte escènic del personatge, de l’espai o de l’acció.
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ACTOR /ACTRIU: Intèrpret d’una partitura escènica o d’un text dramàtic, d’acord amb
les pautes del director o directora, posa al servei d’un ésser imaginari dit personatge tot el se ésser: la veu, el cos, l’emoció, la intuïció, la imaginació, el sentiment i la intel·ligència.
AFORAMENT: capacitat d’una sala.
APART: Distanciament de l’actor o l’actriu vers l’acció per fer un comentari adreçat
al públic, imperceptible per la resta de personatges.
APUNTADOR: m. y f. Persona que es dedica a ajudar els actors en una funció a dir les frases que no recorden en el moment en què les han de dir. L'apuntador es col·loca en el coverol o en un racó de l'escenari, on el públic no el pugui veure, amb el text de l'obra a mà. Alguns teatres no disposen de coverol i l'apuntador se situa als
bastidors.
ARGUMENT: Relació d'esdeveniments dramàtics principals que conformen la història.
ART ESCÈNICA: Les arts escèniques són aquelles arts plàstiques o de representació que es realitzen en un escenari, com ara el d'un teatre o un circ. Les arts escèniques són un tipus d'espectacle.
ASSAIG: Procés d’exploració de les possibilitats que ofereix una obra, a través de la interpretació dels actors i les actrius la guia del director o de la directora.
ATREZ ZO O UTILLERIA: Objectes utilitzats en una representació
BAMBOLINA: Cadascuna de les bandes de tela o paper pintades que pengen del sostre d’un escenari, que formen la part superiior d’un decoració i amaguen al públic els focus penjats de les vares.
BASTIDORS: Estructures com ara teles pintades fixades en una armadura de fusta i llistons que es posen a les bandes de l’escenari formant part d’una decoració teatral.
CABARET: Gènere escènic que integra música, sàtira i relació directa amb el públic, anul·lant la quarta paret.
CAMERINO: cambra on es vesteixen i maquillen els actors abans de sortir a escena.
CARACTERITZACIÓ: conjunt d’elements físics que un actor utilitza per a crear el seu personatge: maquillatge, perruqueria, vestuari …
CÀSTING (o audició): Prova adreçada a triar actors i actrius.
CENSURA: Control que un agent extern exerceix sobre els textos o els espectacles, pel CICLORAMA: Pantalla que se situa al fons de l’escenari per projectar, il·luminar-la com a cel o aconseguir efectes atmosfèrics amb la il·luminacióqual es retallen els fragments considerats inadequats
CIRC: Art parateatral que integra actuacions d’habilitat física amb números de clown i, fins i tot, d’espectacle escènic.
CLOWN: Pallasso o pallassa.
COMÈDIA: Gènere teatral clàssic que es caracteritza per mantenir un to optimista, amb un final feliç i sovint per tenir elements d'humor o d'ironia. A vegades es construeix una comèdia com a paròdia d'una altra obra.
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Sovint els personatges, de la comèdia es veuen enfrontats a les dificultats de la vida quotidiana, moguts pels seus propis defectes cap a desenllaços feliços on es fa escarni de la debilitat h
COMMEDIA DELL’ARTE: Gènere escènic que popularitzen els còmics italians ambulants a partir del S. XVI, escampant-lo per tota Europa. Es caracteritza per mantenir una estructura fixa de companyia, representar cada actor sempre el mateix personatge codificat i generar el material a partir d’improvisacions.
COMPANYIA: Agrupació estable d’actors i d’actrius que actuen sota un nom i acostumen a desenvolupar un estil artístic propi.
CONSUETA: Apuntador situat dins el coverol.
COVEROL: Amagatall situat al mig del prosceni, proveït d’una coberta, que acull l’apuntador.
DECORAT: Parament escènic que pretén situar l'obra en un espai i en un temps. A diferència de l'escenografia, el decorat acompleix únicament una funció referencial, no poètica ni dramatúrgica.
DIDASCÀLIA: Indicacions escèniques que l'autor dóna als actors i director.
DIRECTOR ARTÍSTIC: Persona encarregada de seleccionar les obres que presenten els autors: reparteix papers…
DIRECTOR ESCÈNIC: És la persona responsable del muntatge o l’escenificació d’una obra, que articula els elements de què es componen el discurs escènic, decideix el sentit de la representació, organitza el temps de la representació (duraciói ritme) i crea un univers de ficció (la representació) a partir del text i l’ aportació dels actors
i la resta de col·laboradors artístics i tècnics.
DRAMA: Gènere teatral de caràcter seriós que no té la dimensió universal de la tragèdia. Tipus de drama: burgès, litúrgic, romàntic, satíric.
DRAMATITZACIÓ: Convertir un material no dramàtic a una forma apta per a la representació escènica
DRAMATURG: Se sol utilitzar com a sinònim d’autor d’obres teatrals (autor dramàtic), però també és la persona que es fa càrrec de la dramatització d’un text, teatral o no, d’acord amb les intencions del director escènic: programa les obres a representar per part d’una Companyia teatral, adapta o modifica el text, busca i investiga la
documentació existent sobre l’obra escollida i presencia els assajos com a observador crític. Vetlla “pels continguts ideològics i estètics del text que es representa, adaptant-los i modificant-los segons la lectura que es faci de l’obra. Quan no hi ha dramaturg, aquesta tasca la fa el director escènic.” (Aleu, Álvarez i Esteve: L’art del teatre,
p.20).
ESCENA: Part d’una obra de teatre; l’escena canvia quan canvien els personatges (u o varis entren o surten). Escena també és l’espai, el lloc on els actors representen l’obra.
ESCENOGRAFIA: Elements visuals que conformen una escenificació, siguin corporis (decorat, accessoris), la il·luminació o la caracterització dels personatges (vestuari, maquillatge, perruqueria), ja sigui l'escenificació destinada a representació en viu (teatre, dansa), cinematogràfica, audiovisual, expositiva o destinada a altres
esdeveniments.
ESCENA: Unitat dramàtica que fa progressar l’acció
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ESCENARI: Espai físic destinat a acollir la representació.
ESCENIFICACIÓ O POSADA EN ESCENA: La posada en escena o escenificació és «l'art d'aixecar sobre els escenaris l'acció i els personatges imaginats pel dramaturg ». És una expressió utilitzada en teatre i cinema per descriure els aspectes de disseny d'una producció, com a conjunt de totes les disposicions relatives a l'acció, als
moviments aïllats o concertats dels actors, en els incidents que s'han de produir al voltant d'ells, als mobles, objectes, accessoris, etc. La posada en escena, expressió provinent del terme francès mise en scène, tenint en compte els menors detalls, té com a objecte assegurar el paper de cada actor i l'harmonia general de l'execució
ESPAI ESCÈNIC O TEATRAL: Àmbit físic on es desenvolupa l’acció.
ESPECTACLE. és un acte públic atractiu que s'ofereix a la vista a fi de divertir, sorprendre, causar dolor o altres efectes. Pot donar-se en qualsevol lloc en què es concentre gent per a presenciar-lo, com un teatre, un circ, una plaça o un estadi.
FARÀNDULA: Nom que rep al Segle d’Or el grup de comediants que, sense ser tan nombrosos com una companyia, integren diverses dones iofereixen un ampli repertori de comèdies. Per extensió, s’anomena “món de la faràndula” al sector que es dedica professionalment al teatre.
FARSA: Gènere dramàtic de comicitat poc refinada, sovint utilitzat per farcir espectacles de caràcter més seriós, com ara en els misteris medievals.
FER MUTIS: Sortir d’escena
FIGURANT: Personatge sense text en una obra.
FREGOLISME: Tècnica consistent en executar canvis de caracterització del personatge a velocitat prodigiosa, difosa per l’actor italià Leopold Fregoli.
HAPPENING: És una manifestació artística, freqüentment multidisciplinària, sorgida en els anys 1950 que està caracteritzada per la participació dels espectadors. Els happenings integren el conjunt d'una performance i manté afinitats amb el teatre de participació. La proposta original del happening artístic té com temptativa el produir
una obra d'art que no es focalitza en objectes sinó en l'esdeveniment a organitzar i la participació dels espectadors, perquè deixin de ser subjectes passius i, amb la seva activitat, arribin a un alliberament a través de l'expressió emotiva i la representació col·lectiva
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IMPROVISACIÓ: Tècnica teatral que fa d’ella un espectacle en si mateix. És una forma de creació que es manifiesta a través de l’alliberament dels impulsos creatius en l’actor actor que fa servir la imaginació per definir l’argument, la dicció que inclou volum i entonació de la veu, la concentració i l’escenografia sense preparació
prèvia. És l’art d’explicar històries que es generen i desenvolupen en el moment d’actuar-les.
LUMINOTÈCNIA: Element escenogràfic que permet crear un espai i una atmosfera, representar diferents moments del dia, projectar ombres, produir efectes de profunditat i llunyania, destacar trets psicològics d’iun personatge i el paper que li correspon en l’obra, subratllar un element del decorat o un gest i controlar el ritme de
l’espectacle i els canvis de la intriga. Els tècnics de la llum són els encarregats de muntar i desmuntar els focus i tots els artefactes necessaris.
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MÀSCARA: Artefacte que amaga el rostre de l’intèrpret i que pot dibuixar un gest expressiu (màscara expressiva) o absència total de gest (màscara neutra). A Roma, s’anomenava la màscara amb el terme llatí persona.
MELODRAMA: Qualsevol tipus d'obra teatral, cinematogràfica o literària els aspectes sentimentals de les quals, patètics o lacrimògens, estiguin exagerats amb la intenció de provocar emocions al públic.
MÈTODE STANISLAVSKI és un enfocament en la actuació desenvolupat per Constantin Stanislavski que pretén la total identificació de l’actor amb el personatge, vol fer viure la representació emotivament (catarsi), recorrent a la pròpia memòria (records de situacions, experiències, emocions...) per trobar aquelles accions que són el
suport dels sentiments que com a persomatge ha de reflectir.
MÈTODE BRECHT: L’actor no viu el personatge, l’explica adoptant-ne una distància crítica.
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MIM: Gènere teatral basat en el gest, tot i que no exclou l’ús de la paraula.
PANTOMIMA: Gènere a mig camí del teatre i la dansa, basat exclusivament en el gest i el moviment.
PARLAMENT: El que diu cada personatge en l’obra teatral. Pot ser après del text escrit o inventat per l’actor.
PARÒDIA: Imitació burlesca d’un personatge o situació.
PATI DE BUTAQUES (O PLATEA): Espai del teatre a peu pla que ocupa el públic.
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PERFORMANCE o acció artística (performance vol dir actuació en anglès) és una actuació artística en directe on hi pot haver una important posada en escena o cap, i on habitualment l'artista (conegut com performer en anglès i artista en català) es comporta d'una manera particular i inesperada davant d'un grup de gent (el públic). Tot
sovint, la "línia" invisible que divideix l'artista del públic s'esvaeix, com en el teatre actiu, on els membres del públic s'impliquen en la producció
PLATEA: Llotja baixa que es troba juntament amb el pati de butaques.
PRODUCCIÓ: Procés que organitza la construcció d’un espectacle, el seu finançament i la seva explotació.
PROSCENI o CORBATA: En els teatres moderns, part anterior de l’escenari enfora del marc, davant el teló de boca.

PSICODRAMA: Forma parateatral, consistent en utilitzar la improvisació com a teràpia psicològica.
REGIDOR: Ajudant del realitzador que es fa càrrec de l’organització material de l’espectacle, de l’ordre i realizatció dels moviments i efectes escènics disposats pel director.
REPARTIMENT: Assignació de personatges als actors i les actrius.
REPERTORI (teatre): Aquelles obres que formen part d’un selecte grup de títols representats a la major part de teatres del món.
SAINET: És un tipus d'obra teatral de caràcter jocós i popular, generalment en un acte, que es representa a l'entreacte o a la fi d'una funció.
SÀTIRA: Obra dramàtica que ridiculitza determinats aspectes de la societat o de personatges amb relleu social.
SOLILOQUI: Monòleg interior del personatge que, per raons comunicatives, és pronunciat en veu alta.
TALLER: Procés d’elaboració d’un material dramàtic, destinat més a l’aprenentatge que a la representació final.
TEATRE-FÒRUM: Lectura d’ un text teatral, posar-lo en comú i dialogar sobre diversos aspectes: els seus valors, estructura, etcètera.
TELÓ: És la cortina corredissa que, en un teatre, separa l'escenari de la sala i els espectadors.
En teatres petits, el teló sovint està compost de dues cortines que s'obren horitzontalment. En els teatres grans, el teló és una sola cortina que s'eleva i queda recollida a dalt de l'escenari (d'ací l'expressió caure el teló o s'abaixa el teló).
Sovint, el teló és un objecte artístic decorat amb passamaneria i brodats. Està fabricat amb teixits molt pesats (generalment, vellut) ja que una de les seves funcions és la de no deixar passar els rumors i les llums de l'escenari durant el canvi d'escena entre un acte i l'altre. Darrere del teló tèxtil existeix el teló tallafocs que cau a gillotina
sobre l'escenari. Aquest té la funció d'evitar que en cas d'incendi, bastant comú en el teatre, les flames es propaguin a la sala. Aquest element, format per una tela rígida sovint està pintat i té una funció decorativa.
TRAMOIA: Segons la definició de Manu Medina, la tramoia és el conjunt de mecanismes (politges, maquinàries i d'altres ginys) que s'utilitzen durant les representacions teatrals per fer canvis de decorats, efectes especials i d'il·luminació, entre d'altres. S'anomena tramoista a la persona que construeix i dirigeix la tramoia d'un teatre.
Una condició indispensable d’aquests mecanismes és que estiguin ocults als ulls de l’espectador, i que aconsegueixin l'efecte desitjat amb la menor despesa possible d'energia i sense sorolls. Per aquesta raó, actualment la fusta, els contrapesos i la força humana han estat substituïts en gran part per l'acer i els motors elèctrics
TRASPUNT: Persona encarregada en el teatre d’ avisar els actores de quan han de sortir a escena, apuntant-los endemés les primere s paraules que han de pronunciar.
VODEVIL: m. Comèdia lleugera i desenfadada, amb situacions equívoques per provocar la hilaritat de l’espectador. També s’utilitza la forma original francesa vaudeville.
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Els actors d’El Bisco, Xus Estruch, Antoni Calderón, Eva Saumell i Jordi Fàbrega
(d’esquerra a dreta) L’HOSPITALET, 15 DE GENER DE 1996.

Teatre del Repartidor. Mecanoscrit del segon origen de Pedrolo, 2011, per a públic

O

d'ensenyamen secundari.

C

Font. font "MAE-Centre de Documentació i Museu de les
Arts Escèniques" http://colleccions.cdmae.cat/catalog

N
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Curial e Güelfa. Font: web de la Cia.Teatredelrepartidor.com

Teatre del Repartidor El Lazarillo de Tormes. Teatre escolar.

Actors per Accident, grup format per alumnes del CNL de l'Hospitalet. Un barret de
palla d'Itàlia
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Imatge d’un moment de l’obra de teatre Los empeños de una casa escenificada al Nou
Tantarantana. Font: L’Hospitalet (13 de gener del 2003)

La Celestina. Teatredelrepartidor.com
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Font "MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts
Escèniques"

O

.http://colleccions.cdmae.cat/catalog

font "MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques"

El collar de la paloma. Teatredelrepartidor.com

La rosa de papel. Retablo Valle Inclán? teatrodel repartidor.com

N

O

Escèniques".

C

Font: "MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts

Terror y miseria en el primer franquismo.
font "MAE-Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques"

Teatre de la Bohèmia: Putiferi.
En-vers..Teatre del repartidor

Joan Casas
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Al Centre Catòlic també fan teatre infantil.
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Alfons Flores, Valentina Carrasco y Àlex Ollé, ante la escultura de la cantante
Claudia Schneider. / Consuelo Bautista.l

O

Font: blog de la Cia Antiestética.

Los sueños de Federico. Web cia del Repartidor.

C

Cia antiestètica

O

Juan Cruz i José Corbacho

N

http://www.corporacionantiestetica.com/pages/castellano/fototeatr.htm

Santi Monreal Casado

Més informació: IMBd i AADPC

Esteve Soler

.
Escena de Primera Plana, diriigida per Sergi Belbel al TNC
Font: blogspot de Xavier Villena

“Nuria Espert, durante un pase de 'La violación de Lucrecia', en el Teatro Español.
:: EFE”
Míriam Escurriola
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Iván Fernández Mula, a baix enmig, escena
d'APOCATÓMBESIS
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Hay que purgar a Totó en el Teatro Jovellanos de Gijón 27/08/2008
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Font: facebook del grup Clavalacalva.
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Amparo Moreno interpretant el paper de Shirley Valentine

Més informació:IMDb

