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L'Escotilló Taller és la companyia de Teatre Jove que cada any
porta a escena un projecte teatral amb segell propi. Està formada per
joves de 16 a 20 anys procedents dels grups infantil i juvenil de
l'entitat, disposant d'equip tècnic propi també format per joves, talment
com un grup de teatre de producció habitual. La idea és proporcionar
els recursos i les eines perquè joves amb inquietuds en el camp de les
Arts Escèniques disposin dels espais adequats per dur a terme les
seves activitats amb assessorament i col·laboració dels equips de
l'entitat.

BÚFALS amb L’ESCOTILLÓ TALLER
Presentem un text dur, aspre i eixut que recorda ambients recreats per
autors que retraten uns personatges que solen ser perdedors. Personatges que
han renunciat als seus somnis, i les seves vides no tenen sentit de la
continuïtat, de manera que van donant tombs d'un costat a un altre, atrapats
entre un passat mitificat i un present mecànic. Personatges que expressen un
sentit de pèrdua, de nostàlgia pel món ideal i els mites populars destruïts pel
pragmatisme, els diners i el poder.
L’Escotilló Taller ha fet una transcripció amb el mateix text, però ha jugat
amb un canvi de rol dels personatges. Si bé l’obra original era explicada per
cinc germans, nosaltres n’hem caracteritzat sis. I també hem reconsiderat les
relacions de gènere que ens presentava. Així ara ens trobem amb una
germana gran i un germà petit, amb tres germanes més i un altre germà. En
total 2 nois i 4 noies ens interpreten de manera coral allò que en origen són tres
nois i dues noies.
Aquest petit experiment és possible perquè l’autor, en el text escrit
original, no assigna text a cada personatge i permet que tot sigui interpretat
com un llarg monòleg o bé estructurat de la manera que la direcció de l’obra
vulgui a fi i efectes de ressaltar allò que tingui més interès en mostrar.
Aquesta opció ha suposat la lleu transformació del llenguatge que sense
arribar a ser notòria donen a l’obra una diferent consideració que explora
actituds i relacions més enllà de la literalitat. Ens proporciona i transmet
determinats ambients que aporten altres angles de mirades per contribuir a la
interpretació del mateix relat, ara matisat d’una altra manera. En cap cas
s’intenten vulnerar els elements essencials de la globalitat de l’obra, però sí que
hi ha la voluntat manifesta d’explicar-la amb la llibertat amb què l’autor ha
compost el relat escrit.

BÚFALS
És la història de sis germans que viuen i treballen en una bugaderia d’un barri
difícil. Quan eren petits un dels seus germans va desaparèixer. El pare els va explicar
que un lleó se l’havia emportat i que ja no tornaria mai més...
El pare, la mare, els germans, porten molt temps mirant de refer-se, però no
resulta fàcil...Uns anys més tard la mare, incapaç de suportar-ho, desapareix, els
abandona, se la menja un lleó, com vulgueu.
El pare, que fins aleshores ho havia aguantat tot, un dia ja no pot més i també
desapareix .La culpa és dels lleons diuen els germans.
Amb el pas dels anys s’adonen que la història dels lleons no encaixa del tot, i si
bé alguns no han gosat qüestionar-la mai, d’altres ho fan contínuament.
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L’ESCOTILLÓ JOVE està format per tres grups: L’Escotilló Infantil (de
8 a 12 anys), L’Escotilló Jove (12 a 16 anys) i L’Esctilló Taller (de 16 a 20
anys).
Des de la seva restauració ha dut a escena les següents produccions:
“Acció-Reacció” Encadenament d’escenes de vàries obres representades
per L’Escotilló GT. (EscotillóJ Jove). 2013
“Contes”

Peces breus de teatre infantil (Escotilló Infantil). 2013

“La ventafocs del s.XXI” versió moderna del conte de la Ventafocs (Escotilló
Infantil). 2014
“La comisaria”

Obra original de Jan Lozano (Escotilló Jove). 2014

“El diari d’Anna Frank” Versió teatral de la coneguda obra literaria. Participà
als premis Buero-Vallejo i obtingué el premi a la millor
adaptació d’un clàssic (premi Ovidi Motllor). (Escotilló
Taller). 2014
“TASTETS”

Diferents peces de teatre de l’absurd de Karl Valentin.
(Escotilló Jove). 2015

“De vegades la vida et fa un petó als llavis” Espectacle amb Peces breus de
Roland Dubillard i Sergi Belbel. (Escotilló Taller). 2015
“El petit Vampir” Conte Infantil (Escotilló Infantil). 2015
“El camí dels sortilegis” versió d’Adelaida Frías (Escotilló Infantil). 2017
“INCOMUNICACIÓ” Fragment adaptat del text L’OIENT D’Igansi Barba
(Escotilló Jove). 2017
“BÚFALS. Una llegenda urbana” de Pau Miró. Versió propia. (Escotilló
Taller). 2017

