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«Amour à mère» va guanyar el premi del públic al millor espectacle de carrer a Tàrrega

« Escenaris
Entrevista �� Leonor Canales

�� Actriu

«Sóc molt feliç a l’escenari»
Viu a França des de fa més d’u-

na dècada, però l’enjogassat ac-
cent cordovès delata la seva pro-
cedència. L’actriu Leonor Canales
s’ha forjat amb els anys una re-
marcable trajectòria a l’altra ban-
da dels Pirineus, i assegura que
««ccoossttaa  sseerr  pprrooffeettaa  aa  llaa  tteevvaa  tteerr--
rraa»», per això desitja actuar més
sovint a Catalunya i a la resta de
l’estat. El seu muntatge Amour à
mère va merèixer el premi del
públic al millor espectacle de car-
rer en la passada Fira de Teatre
de Tàrrega, un important guardó
que li va provocar ««¡¡uunn  ssuubbii--
ddóónn!!»»  i que se li obrissin moltes
portes. Aquesta nit se la pot veu-
re a la sala petita del Kursaal.

–Què és Amour à mère?
–Un espectacle que combina

diferents llenguatges –teatre,
màscares, titelles...–, molt físic,
d’una dinàmica molt forta. La
protagonista és Alicia, que torna
a la casa de la seva infància des-
prés de la mort de la seva mare.
A través dels records, explica al
públic les diferents etapes de la
relació amb la seva mare, des
d’una òptica universal. No és
una obra per a dones.

–Li han fet aquest comentari?
–Sí, per això m’agrada puntua-

litzar. És cert que els homes no
viuen algunes problemàtiques
femenines, com tenir la regla,
però això no hi té res a veure.
L’obra és universal. I, també cal
dir-ho, una oportunitat que te-
nen els homes per apropar-se al
món femení i conèixer-lo una
mica més.

–Li havia passat anteriorment
d’haver de fer aquest matís?

–No, abans feia muntatges més
diversos, no tant particulars com
aquest. Amb «Amour à mère»
he anat trobant la meva identitat
com a artista, el meu univers, el
meu llenguatge... Com a dona
proclamo el que sóc a través del
meu procés creatiu. Però sembla

que com a dona i com a artista
m’hagi de justificar. Oi que un
home no especifica que el seu
espectacle no és només per a ho-
mes?

–Amour à mère és un drama?
–No, no és una obra tràgica. Es

passa de les rialles a les llàgri-
mes. En aquest sentit, és molt es-
panyol. I també té molt de fran-
cès en tant que desprèn subtile-
sa, finesa. Però no he volgut fer
una tragèdia, perquè tinc molt
respecte per aquests temes, no
he volgut mostrar el patetisme
del personatge. Diguem que l’o-
bra és un foc d’artificis.

–D’emocions?
–Sí. Del que parla és de la vida

mateixa, amb senzillesa, tal com
sóc. I és un espectacle per a tots
els públics i totes les edats, que
explica les coses del dia a dia.

–La mort és un tema tabú a la
nostra societat.

–Hi parlo de la mort, del dol...,
però també de la vellesa, del
trànsit de nena a dona i com les
mares transmeten el que podem
ser com a dones.

–Amour à mère és un especta-
cle de creació seva?

–Sí. N’he escrit molts textos, i
he fet moltes entrevistes a dones
de totes les condicions per en-
tendre les seves problemàtiques,
per conèixer les preguntes que
ens fem les dones respecte a les
nostres mares. Què tenen a veu-
re una nena i una dona de sei-
xanta anys avui dia? Res. Però
continuen enfrontades al mateix
fet: voler ser igual que la mare.
Això ens porta a preguntar-nos
qui som.

–Setanta minuts sola a l’escena-
ri. Com es manté l’atenció de
l’espectador tanta estona?

–Sóc molt feliç a l’escenari, és
el meu element. I encara més si

actuo a Catalunya, perquè així
puc actuar en la meva llengua. A
l’espectador se li interessa amb
uns bons ciments, com les cases:
una bona escriptura dramàtica,
un bon treball plàstic, de deco-
rat... I amb una certa màgia, amb
allò que dónes.

–Què va significar per a vostè el
premi de Tàrrega?

–Feia tretze anys que no venia,
i em va trucar Jordi Corominas
per convidar-me a actuar-hi.
Vaig representar l’obra en un
amfiteatre, al carrer, davant unes
250 persones. Estava molt nervi-
osa, tremolava. I m’ho vaig pas-
sar molt bé i me’n vaig anar molt
contenta. Al cap d’uns dies, em
va tornar a trucar el Jordi per dir-
me que havia guanyat el premi
del públic. No m’ho creia, però
quina alegria! Un premi així t’o-
bre moltes portes, però també és
molt important per al teu orgull.

–I d’aquí ve la gira.
–Sí, i tant. A Catalunya hi ha un

nivell d’obertura que no hi ha en
altres llocs de l’estat, com a la
meva Andalusia.

–Amour à mère es va represen-
tar a Tàrrega en un espai al carrer
i a Manresa es podrà veure a la
sala petita del Kursaal. Hi ha la
possibilitat de traslladar la seva
proposta a escenaris més grans?

–No, perquè és un espectacle
íntim, per a recintes de 400 o
500 espectadors com a màxim.
També es pot representar en es-
pais urbans resgaurdats. Si no és
així, l’obra perd.
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EL TIQUET: Amour à mère es
representa avui, a les 9 del
vespre, a la sala petita del Kur-
saal de Manresa. 10 euros.

L’artista madrileny comença la gira catalana a Manresa

Escenaris »
Música

Una veu compromesa
�� Ismael 
�� Serrano
La seva veu sempre ha estat as-

sociada al compromís social i a la
denúncia política, un activisme
que no es pot destriar de les se-
ves cançons i que acompanya
cadascuna de les seves composi-
cions i actuacions. Ismael Serrano
és un dels cantautors en llengua
castellana més destacats i una de
les veus més compromeses.
Aquest dissabte torna a Manre-
sa, després de la seva última ac-
tuació, ara fa dos anys, per pre-
sentar el seu nou treball, Sueños
de un hombre despierto.

La trajectòria d’aquest madri-
leny va començar a la dècada
dels anys 90 vinculada a una mo-
guda que vehiculava la música
per criticar la situació política del
moment. Serrano explica que en
recorda ««uunnss  mmoommeennttss  mmoolltt  iinn--
tteennssooss  eennmmiigg  dd’’uunn  cciirrccuuiitt  eenn  ddii--
rreeccttee  mmoolltt  vviiuu,,  qquuee  vviivviiaa  ii  aaccttuuaa--
vvaa  aall  ccaarrrreerr..  HHoo  vvaaiigg  vviiuurree  aammbb
mmoollttss  ccoommppaannyyss,,  aammbb  ccoommpplliiccii--
ttaattss  ccrreeaaddeess  aallss  ccaaffèèss  eenn  qquuèè  ttoo--
ccààvveemm..  VVaa  sseerr  llllaavvoorrss  qquuee  vvaaiigg
aapprreennddrree  ttoott  eell  qquuee  sséé  ffeerr  aarraa  aa
ll’’eesscceennaarrii..  EErraa  uunn  ddiiààlleegg  aammbb
mmoollttaa  ccoommppaannyyoonniiaa,,  oonn  vvaaiigg  ffeerr
mmoollttss  aammiiccss,,  ttoott  ii  qquuee  nnoo  ttoottss  vvaann
ttrreeuurree  ddiisscc»». Precisament, el can-
tautor denunciava aquesta set-
mana, en la presentació de la gira
catalana que comença dissabte a
Manresa, la dificultat dels nous
talents per donar-se a conèixer.
L’artista comenta que ««eellss  mmiitt--
jjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ssóónn  mmééss
hheerrmmèèttiiccss  nnoo  nnoommééss  aa  llaa  ccaannççóó
dd’’aauuttoorr,,  ssiinnóó  aa  llaa  mmúússiiccaa  eenn  ggee--
nneerraall..  AAppoosstteenn  mmééss  ppeellss  ccllààssssiiccss  ii
nnoo  ddeeiixxeenn  eessppaaii  aa  llaa  ggeenntt  jjoovvee..
IInntteerrnneett  ppooddrriiaa  sseerr  uunnaa  vviiaa  ppeerr
ppootteenncciiaarr,,  ppeerròò  ééss  ttaann  ggrraann  qquuee
ttaammppoocc  nnoo  ééss  ffààcciill  dd’’uuttiilliittzzaarr»».
És aquest caràcter lluitador i

compromès que caracteritza el

cantant, una marca que l’ha por-
tat a denunciar situacions políti-
ques com la intervenció espa-
nyola a la guerra de l’Iraq i el pe-
rill del canvi climàtic. ««AAppeell··lloo  aa
llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddee  ttoottss  ddee  ccaann--
vviiaarr  lleess  ccoosseess,,  ddee  sseerr  ccoonnsscciieennttss
dd’’aaiixxòò..  SSeemmpprree  tteenniimm  ppoossssiibbiillii--
ttaattss  dd’’aappoorrttaarr  eell  nnoossttrree  ggrraa  ddee
ssoorrrraa,,  ii  ttaammbbéé  hhoo  hheemm  ddee  ffeerr  eenn
aaqquueesstt  aassppeeccttee»», afirma Serrano.
No és, però, només el discurs, si-
nó que també ha actuat com a
ambaixador de la Fundació Nel-
son Mandela i està molt vinculat
al món de l’Amèrica Llatina. Es
tracta d’una consciència que li va
transmetre el seu pare, escriptor i
periodista. El madrileny diu que
««ll’’eennttoorrnn  eenn  eell  qquuaall  hhee  ccrreessccuutt
mm’’hhaa  mmaarrccaatt  llaa  mmeevvaa  mmaanneerraa  ddee
sseerr,,  llaa  mmeevvaa  mmiirraaddaa  ccrrííttiiccaa..  TTeenniirr
uunn  ppaarree  ppeerriiooddiissttaa  qquuee  ttéé  ccoonnttaacc--
ttee  aammbb  llaa  rreeaalliittaatt,,  qquuee  eess  ffaa  pprree--
gguunntteess,,  aajjuuddaa  aa  ffoorrmmaarr  llaa  ppeerrssoo--

nnaalliittaatt  dd’’uunn  mmaatteeiixx,,  ttoott  ii  qquuee  ééss
ccaaddaassccúú  qquuii  ffiinnaallmmeenntt  llaa  ccoonnss--
ttrruueeiixx»».
Una de les facetes menys cone-

gudes d’aquest autor és la passió
que sent pel cinema. L’any pas-
sat, Serrano va fer de guionista i
actor en la producció El hombre
que corría tras el viento. ««VVaa  sseerr
uunnaa  eexxppeerriièènncciiaa  mmoolltt  ddiivveerrttiiddaa..
SSeemmpprree  iinntteennttoo  qquuee  llaa  mmeevvaa  mmúú--
ssiiccaa  ffaaccii  rreeffeerrèènncciiaa  aall  cciinnee,,  ppeerr--
qquuèè  mm’’aaggrraaddaa  mmoolltt,,  ii  ppaarrttiicciippaarr
eenn  uunnaa  ppeell··llííccuullaa  eerraa  uunnaa  aassppiirraa--
cciióó  lllluunnyyaannaa  qquuee  tteenniiaa,,  uunnaa  eexx--
ppeerriièènncciiaa  ppeennddeenntt..  EEmm  vvaa  ssoorrttiirr
ll’’ooppoorrttuunniittaatt  dd’’eennttrraarr  eenn  uunnaa
pprroodduucccciióó  iinnddeeppeennddeenntt,,  rrooddaaddaa
aa  BBuueennooss  AAiirreess,,  ii  vvaa  sseerr  mmoolltt  eess--
ppeecciiaall»», explica el compositor
madrileny.

L’últim disc d’Ismael Serrano,
Sueños de un hombre despierto,
va sortir al mercat el setembre
passat i ja va aconseguir els pri-

mers llocs a les llistes d’èxits a
l’estat la primera setmana de
vendes. El treball, que manté la
línia intimista del músic, ja ha es-
tat presentat arreu de l’estat i avi-
at anirà a l’Amèrica del Sud. A
Catalunya, la gira comença pre-
cisament a la capital del Bages en
un concert que tindrà ««ppeecceess
dd’’aaqquueesstt  úúllttiimm  ààllbbuumm,,  ppeerròò  ttaamm--
bbéé  dd’’aallttrreess  dd’’aanntteerriioorrss..  HHii  hhaauurràà
uunnaa  ppoossaaddaa  eenn  eesscceennaa  ffoorrççaa  tteeaa--
ttrraall»», comenta el madrileny. Des-
prés de l’actuació al Kursaal, vin-
dran Rubí, el Prat de Llobregat,
l’Hospitalet de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Castellar
del Vallès, Vilafranca del Penedès
i Viladecans.
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EL TIQUET: Ismael Serrano
actuarà dissabte, a 1/4 d’11
de la nit, al Kursaal de Manre-
sa. Preu: 20 euros.

LA COMPANYIA

Sense artificis innecessaris i
molt passional, la compa-
nyia A Petit Pas va néixer el
2001 per crear un espai de
producció pròpia. El somni
de Leonor Canales és des-
envolupar el seu propi uni-
vers teatral, on la diversitat
de tècniques –pallassos,
màscara, titelles, gest– es-
devé un dels trets caracte-
rístics. ««EEll  nnoossttrree  tteeaattrree  nnoo
eess  ppeennssaa,,  eess  vviiuu,,  eess  vveeuu  ii  ssee
sseenntt»», explica. Amour à
mère és una bona mostra
d’aquest ideari, d’una ma-
nera d’entendre i represen-
tar el teatre molt propera a
l’espectador i a l’essència
dels homes. A Petit Pas de-
fensa ««uunn  tteeaattrree  ppooèèttiicc,,  vvii--
ssuuaall,,  uunn  tteeaattrree  ddee  llaa  mmeemmòò--
rriiaa  ii  ddeellss  sseennttiittss»».

LA TRAJECTÒRIA

EL DISC

Ismael Serrano va comen-
çar la seva carrera artística
en bars i cafès de Madrid
dels anys 90, una experièn-
cia que el va dur a publicar
el seu primer treball, Atra-
pados en azul (1997), que
ja va assolir el disc de platí a
l’estat espanyol. A més a
més, el músic va rebre el
premi al millor artista reve-
lació per part de la SGAE.
Aquest inici va anar lligat al
seu vessant solidari i al com-
promís en causes com la de
les mares de la Plaza de Ma-
yo i al moviment zapatista
de Mèxic. Problemàtiques
com aquestes surten en
cançons com A las madres
de Mayo, del seu segon
disc, La memoria de los pe-
ces. Posteriorment, l’artista
va introduir gèneres com el
jazz i influències de la músi-
ca oriental en els seus àl-
bums posteriors.

Sueños de un hombre des-
pierto va sortir a la venda fa
poc més de quatre mesos
seguint l’estela comprome-
sa del cantautor, amb una
reivindicació de la capacitat
de canviar el món per part
de l’ésser humà. L’àlbum és
format per 13 peces molt
intimistes, com Cassandra,
que fa un crit a l’esperança
d’assolir els somnis desitjats.
Entre les altres composici-
ons del disc destaquen Can-
ción para un viejo amigo,
Somos i Para médicos y
amantes, un poema del pa-
re de l’autor, que aquest ha
musicat. No és la primera
vegada que tots dos treba-
llen junts, ja que més d’un
cop el cantautor ha fet ser-
vir els poemes del seu pare.
El disc ha sortit a la venda
en una bona part dels paï-
sos de l’Amèrica Llatina.
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