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Una producció de d’Institut del Teatre de Barcelona, 2009.
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Estrena a L’Institut del Teatre de Barcelona
11 de juny de 2009
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SINOPSIS
El Molino, Barcelona, febrer 2004.
El ple de l’ajuntament de Barcelona va aprovar ahir per unanimitat donar
llum verda a la reforma del Molino. En un moment en que Barcelona s’està
refent per ser un referent turístic a nivell mundial, en un petit racó de
Poble Sec, es reuneixen un regidor de l’ajuntament, una arquitecta ambiciosa i un empresari sense escrúpols, per convertir el Nou Molino en una
parada important del parc temàtic de Barcelona.
La veu de la presidenta de l’associació de veïns, juntament amb una noia que
ha ocupat el Molino per tal de ser vedette, ajudaran a que els interessos personals juguinamb el temps i amb l’objectiu professional de cadascun d’ells.
Més enllà de reunions, interessos i negociacions, unes altres veus, molt més
llunyanes, cobraran vida entre les runes, i a cop de cuplé, lluitaran (a la seva
manera), per defensar el teatre que els va cobrir de plomes i glamour.

EQUIP ARtÍSTIC
ALEIX AGUILÀ

Autor.
Girona, 1977. Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
Director i dramaturg. Ha fet cursos de dramatúrgia a
l’Obrador de la Sala Beckett, de Cabaret, musical, i
monòlegs d’humor al centre cívic Drassanes, dirigeix
la companyia de cabaret, Elsie’s Soup, on prepara
un espectacle. Actualment cursa direcció i dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona.

JORDI PÉREZ SOLé

Director.
Lleida, 1977. Director. Ha dirigit L’Hora grisa o l’últim
client (d’Agota Kristof), Las películas de invierno (de
Juan Mayorga), El nou ordre mundial (de Harold Pinter). Com a ajudant de direcció: Trànsits (de Carles
Batlle. Direcció Magda Puyo. Producció Sala Beckett i
Temporada Alta). Nine (de Maury Yeston. Direcció Pep
Antón Gomez. Institut del Teatre de Barcelona). Com
a actor-titellaire: Hansel i Gretel (òpera de Engelbert
Humperdinck. Coproducció del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya i Centre
de Titelles de Lleida). Altres produccions del Centre
de Titelles de Lleida i 10 Rals. Actualment es troba
cursant 4rt de Direcció i dramatúrgia a l’ Institut del
Teatre de Barcelona.

ADRIÀ AUBERT

Director.
Barcelona, 1985. Actualment està cursant Direcció i
dramatúrgia a l’ Institut del Teatre de Barcelona. Director i fundador de la companyia Els Pirates Teatre.
És violinista i professor de violí a l’Escola Municipal
de Música Can Ponsic de Barcelona. Ha dirigit Teatre
de carrer (de Joan Brossa per Els Pirates), La ciutat
dels ocells, (òpera infantil de Maria Àngels Anglada,
2008) Parada discrecional (de Harold Pinter, 2006).
Com a actor i músic ha participat en Mozart, una
capsa de sorpreses, Hänsel i Gretel (Dir. Albert Romaní), El burgès gentilhome de Molière (Cia. Arlequins i Trivelins), I Pagliaggi (Gran Teatre del Liceu)
i Brundibár (Mercat de les Flors). Ha estat ajudant
de direcció d’Esteve Polls i Josep Lluís Guardiola, i
assistent en pràctiques de Xavier Albertí i Pep Anton
Gómez.

REPARTIMENT
MARTA ARAN
Barcelona, 1984. Actriu.
Estudia dansa a l’escola de José de la Vega i al
Memory. Estudia cant i interpretació al Col·legi del
Teatre. Actualment, cursa l’últim any de l’Institut
del Teatre de Barcelona. Com a actriu ha participat en diferents espectacles infantils i de marionetes com Martinet i Crustonet, (Dreams teatre),
Les tres bessones i l’enigmàtic senyor Gaudí, (cia.
Per poc). També participa al festival de Tàrrega
(cia. PVC) i en espectacles al carrer organitzats
per la diputació de Barcelona (cia. Pirates i cia. La
Fam) Altres obres: Barcelona-Bilbao (Teatre Llantiol), Parla’m com la pluja i deixa’m escoltar dirigit per Víctor Sánchez (Teatre Estudi), Contes a la
cara, dir. Sandra Simó (IT), Herbert (UB), Dolça
res, dirigit per Llàtzer Garcia (Sala Beckett, lectura
dramatitzada.) Hermafrodita (FastArt), Vas viure a
arcàdia de Llàtzer Garcia (Àrea Tangent / Sala La
Planeta).
Com a ballarina amb la companyia de dansa Memory i ha actuat en la cerimònia d’inauguració dels
X Jocs Mundials de bombers i policies a càrrec de
Santi Arisa.

patricia medina

pep carbonell
La Ràpita, 1974. Actor.
Estudia interpretació a l’ Institut del Teatre de Barcelona. Algunes de les obres
on ha actuat són: Zoraida o Isabella (de
creació pròpia, dir. Escon Planas), Camí
de Damasc (d’A. Strindberg, dir. Teresa
Vilardell), La vida de les substàncies (de
Simon Donalld, dir. Toni Casares), Cucarachas (de Witkiewicz, dir. Michal Derlatka): Somni d’una nit d’estiu (de William
Shakespeare, dir. Joan Castells). Ha realitzat lectures dramatitzades (amb David
Plana, Jordi Prat i Coll i Glòria Balañà a la
Sala Beckett). Ha treballat en publicitat
(Telepizza, BarclaysCard, promoció F1 de
La Sexta, TDT, etc), en pel·lícules, (Les
veus del Pamano, Bruc), en sèries i documentals ficcionats (El Cor de la ciutat, El
camp d’Argelès).

Francesc FARRÉ
Carme, 1980. Actor i cantant.
Estudia interpretació a l’Institut del
Teatre de Barcelona. És membre i fundador de la companyia “La Fam Teatre”
de Commedia dell’Arte. Algunes de les
obres en què ha actuat són: El retaule
del flautista de Jordi Teixidor (Dir. Lidia Coca i Teresa Casaus); La subhasta o qui es Rosaura (d’estil commdia
dell’arte. Dir. Pepelú Guardiola); L’oncle
Vània (de Anton Chejov. Dir. Boris Rotestein); Pentesilea (de Von Klaist. Dir.
Ridcard Gàzquez); L’homenet lluminós
(de Kristin K. Dir. Pep Plà). Vas viure a
l’Arcàdia (escrit i dirigit per Llàtzer Garcia), Recordant Blai Bonet (dir. Josep
Maria Miró Coromines).

patricia medina
Cornellà de Llobregat, 1983.
Actriu i Músic. Estudia interpretació a
l’Institut del Teatre de Barcelona. Actriu
i fundadora de la companyia de commedia del l’arte la Fam teatre. Estudiant
de flauta travessera amb Xavier Rocosa
durant 8 anys, cant (Jazz i líric) al aller
de musics amb Ester García i Ruth Manni. Cant Amb Isabel de llano i Dolors
Aldea, Dansa amb Beàlia Guerra, Abelina Argüelles i Esther Sabater (Dansa
contemporània i jazz ) Comèdia de l’art
amb Gemma Beltran i Pepelú Guardiola. Interpretació amb Sandra Monclús,
Boris Rottenstein, Txiky Berraondo, etc.
Algunes de les obres en què ha actuat
són: Flautista i cantant a Bodas de sangre (José Mancha) Actriu a Crim i càstig
(Toni Casares), L’home i les armes (Joan
Anguera), La subasta o qui és Rosaura?
( Pepelú Guardiola), Memoria Històrica
( Agustí Humet), De Soledats i silencis (
Xicu Masó).

andrea portella
Banyoles, 1986. Actriu.
Estudia interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Algunes de les obres en
què ha actuat són: Maria, Hedda, Júlia,
Ofèlia (dramatúrgia i direcció de Manel
Dueso), Gertrudis- El crit (de Howard
Barker, dir. Ramón Simó), Pusto, versió
de Fi de Partida ( de Beckett, dir. Michal
Derlatka), La tràgica història d’un Falafel (cannovaccio de Commedia dell’Arte,
creació pròpia de la companyia “ La Fam
teatre”), Ferdra (de Racin, dir. Ramón
Vila i Albert Roig), Oncle Vania (d’Anton
Chejov, dir. Boris Rottensttein), El Menú
(cannovaccio de Commedia dell’Arte,
dir. Gemma Beltran) Zowie (de Sergi
Pompermayer, dir. Joan Solana).

la companyia
Boà Teatre
La companyia Boà Teatre neix amb la voluntat de renovar els clàssics, molt més
enllà de fer-ne noves propostes. Ja que en aquest primer espectacle d’aquesta
jove companyia podem veure com agafant un clàssic de la cultura barcelonina, se
li pot donar un altre color i renovar-lo tot acabant amb un espectacle transgressor
i ple d’intenció.
Tots els integrants d’aquesta companyia son alumnes de d’Institut del Teatre de
Barcelona, sorgeixen de diferents disciplines, i a més han complementat la seva
formació fóra de d’Institut. Tots ells, han estat treballant en d’altres companyies
i espectacles abans de formar aquesta.
Així doncs gràcies a la seva formació en diferents disciplines, trobem un grup de
joves entusiastes i amb moltes ganes de donar nous colors, perspectives i expectatives a l’escena catalana actual. Donant forma a tota una vessant de creativitat
fora inclòs de l’escenari.

Boà Teatre

la posada en escena
La posada en escena pretén apropar-nos al popular Molino des d’una nova relectura
escènica del gènere music-hall, recuperant els colors del seu passat contraposantlos al nostre present. Cosa que es veurà només entrant a la sala ja que, el format
i la distribució es surt de la normalitat. Dues històries, dos temps, dos llenguatges
teatrals que conflueixen dins les parets del Molino.
Recuperant el passat de les seves cançons i personatges que van fer popular al
Molino i actualitzant-lo amb uns personatges contemporanis s’aconsegueix el canal
amb el qual es percep el que va ser i el que pretén ser.
Cinc personatges lluiten entre si per dissenyar el futur del Molino, a mesura que
l’espectacle va avançant aquests es van reencarnant en els antic artistes d’aquest
teatre.

El Molino del passat contamina el present, aquest és l’eix de la història, dels conflictes del personatges i de la posada en escena. La seva essència és la que dona
forma a la història.
L’esperit del Molino s’apropia poc a poc de qui el visita, i més d’aquells que interactuen directament amb ell, això es va veien a mesura que els personatges deixen
veure els seus desitjos més íntims. El motiu real pel qual estan en aquest precís
moment sota les aspes del Molino.
Es tracta d’una nova visió del Molino, reformat? Modernitzat? O simplement el Molino que podria ser al segle XXI?

Els personatges
Fermí
Regidor de cultura del districte de Sants-Montjuïc de l’Ajuntament de Barcelona. Va néixer al Poble Sec, però ara viu a Pedralbes. Ara es mou entre l’elit
de Barcelona. Vol convertir el Molino en un atractiu turístic deixant de banda
l’essència del Molino.
Johnson
Artista del Molino.
Mati
Presidenta de l’Associació de veïns i veïnes del Poble sec. Vol evitar que
l’Ajuntament acabi amb l’essència del Molino.
Marieta
Maquilladora de la Bella Dorita.
Juli
Propietari del Molino, que no ha fet res per evitar que aquest caigui en
l’abandó. És debat entre els interessos de l’Ajuntament d’adquirir-lo i els desitjos de la seva amant Paula, per res sorgir-lo.
Shu-ren
Un conegut mag que va actuar al Molino.
Alícia
Arquitecta prometedora i ambiciosa que ha rebut l’encàrrec tèrbol de tornar a
aixecar el Molino. El seu somni és portar a terme aquest projecte i marxar de
Barcelona el més aviat possible per anar a Nova York a triomfar.
La bella Dorita
Una de les més famoses vedettes del Molino.
Paula
Vol ser vedette per continuar el somni de la seva àvia, que va treballar al Molino. El Juli, encapritxat amb ella, li ha proposat que ella sigui protagonista del
nou Molino mentre li deixa ocupar-lo a canvi dels seus favors.

EL PERQUÈ D’AQUEST
PROJECTE
Aquesta és una obra d’encàrreg on uns actors proposen a uns
directors, que alhora proposen a un dramaturg, escriure una
obra sobre el Molino. Queda clar oi?
Començament del curs 2008-2009 de 4rt de l’ Institut del teatre, al cap
dels alumnes el projecte integrat que han de fer a final de curs… alguna
idea?
Un bon dia en una llibreria qualsevol, una noia es va fixar en un llibre que parlava
d’ “El Molino”. Aquelles pàgines van cridar l’atenció de la noia, que no va poder
comprar-lo perquè no portava prou diners. Però la curiositat la va fer fullejar el llibre i mentre passava les pàgines distretament va trobar-se 20 euros enmig de dos
fulls. Era una senyal! Minuts més tard la noia marxava amb el llibre sota el braç.
Al temps, un grup d’estudiants de l’ Institut del Teatre es va reunir per tal d’escollir
un bon tema per fer un espectacle. Es tractava del taller integrat de final de curs,
on podien escriure, i crear. Va ser llavors, quan la noia recordant el llibre que
havia comprat va proposar: “I perquè no fem un espectacle sobre El Molino?”
Però què era el Molino? Què va ser el Molino? Què en quedava? El grup
d’estudiants, desprès d’investigar sobre la seva història i el rerefons social, necessitaven donar forma aquest nou espectacle que tindria com a
base El Molino. Va ser per aquest motiu que van buscar un dramaturg
que en fes el text i un director, que al final van ser dos, per dur-ho a terme.
L’allau d’informació inacabable i la màgia que envolta tot allò que
té el color del Molino han fet d’aquest projecte un gran repte.
I doncs, per què fem teatre sinó?

Per més informació pregunta-li a

la mama

Gran Via Corts Catalanes 460 Principal 1a A
08015 Barcelona
93 327 92 41
669 79 39 17 - 630 88 35 70
correudelamama@gmail.com
la mama comunicació
Helena Moliné Rodes
Dikra Redondo Hallali

i qualsevol cosa escriu a boateatre@gmail.com

