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CULTURES

LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS
Autor: Bernard-Marie Koltès. Direcció:

Joan Castells. Intèrpret: Isaac Serrano.
Diumenge, 20 de novembre. Teatre
de La Passió (sala petita). Esparre-
guera. Festival Lola.

i ha textos que no perden
vigència. És més, l’acce-
leren a mesura que pas-

sen els anys. Bernard-Marie Koltès
va escriure a La nit just abans dels
boscos el colpidor relat d’un es-
tranger en terra de ningú després
de ser desposseït de gairebé tot,
propietari al capdavall d’una es-
tranya lucidesa que trasllada l’es-
pectador al trànsit hipnòtic d’una
revelació: la culpa.

El dramaturg francès va morir el
1989 de sida. Tenia 41 anys i havia
conegut el desencoratjament de la
solitud, de la vagabunderia. El
protagonista de l’obra que ha clos
el Lola d’enguany –amb tres fun-
cions a la sala petita de La Passió
d’Esparreguera– és un immigrant
sense feina a la recerca d’una ha-
bitació, d’algú amb qui parlar una
estona. A la recerca, al cap i a la fi,
d’alguna cosa semblant a la iden-
titat. Però, com ell mateix lamen-
ta, als de fora mai no se’ls deixa en
pau i ho han d’aguantar tot. L’a-
margura d’aquest sentiment l’a-
companya al llarg de la funció, un
monòleg d’hora i quart en què la
mirada d’Isaac Serrano interpel·la
un públic que, tenint davant un
home en evident estat d’embria-
guesa, no pot evitar sentir-se en-
front de qui està interrogant la
por i el menyspreu amb què es
tracta l’hoste indesitjat.

El muntatge produït per Tra-
mateatre i el Festival Lola tenia la

garantia d’un tàndem de sòlides
arrels esparreguerines: el recone-
gut director Joan Castells i l’actor
Joan Serrano, que en els darrers
quatre anys ha estat el Jesús de la
Passió i que va protagonitzar la
pel·lícula La nit que va morir l’El-
vis, ambientada a la vila del Baix
Llobregat. Serrano maniobra amb
una interpretació més que notable
sobre un tram de vorera, espai
reduït però suficient d’una esce-
nografia que es completa amb un
mirall alçat i un fanal. Sota la plu-
ja, les llambordes d’un carrer qual-
sevol són l’única pàtria d’un des-
nonat que només desitja una es-
tona de companyia.

El Festival Lola demostra el seu
gust i la seva raó de ser amb pro-
duccions com la que s’ha vist
aquest cap de setmana a Esparre-
guera. Isaac Serrano no és un ac-
tor professional en el sentit més pe-
cuniari del terme, però la seva in-
tervenció mereixeria tenir conti-
nuïtat en altres escenaris. La pro-
posta que signa Castells dota l’in-
tèrpret de l’espai idoni per lluir tot
el seu talent. I a l’espectador rega-
la l’oportunitat de no quedar-se in-
diferent. Que no és poca cosa.
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FI DE FESTA D’ALTA VOLADA
El 9è Festival Lola va tancar portes ahir a Esparreguera
amb la representació de «La nit just abans dels boscos»,
a càrrec del tàndem local Joan Castells-Isaac Serrano

Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

L’actor Isaac Serrano, en una imatge de la funció de La nit just abans dels boscos

LA GUERRA DE LOS BOTONES
Direcció: Christophe Barratier. Intèr-

prets: Guillaume Canet (mestre), Laetitia
Casta (Simone), Gérard Jugnot (pare de
l’Aztec), Kad Merad (pare de Lebrac), Jean
Texier (Lebrac), François Morel (pare de
Bacaillé), Marie Brunel (mare de Lebrac) i
Thomas Goldberg (l’Aztec). França, 2011.
100 minuts. Aventures, comèdia. Bages
Centre 

i féssim una enquesta en-
tre els cinèfils sobre les
pel·lícules que han mar-

cat la nostra infantesa, La guerra de
los botones (Yves Robert, 1962)
seria probablement un dels títols
més votats. Aquest clàssic s’inspi-
rava en una novel·la escrita  per
Louis Pergaud el 1912 que ja havia
tingut prèviament una altra ver-
sió –La guerre des gosses (Jacques
Daroy, 1937).

Christophe Barratier, que as-
solí la popularitat amb la carrin-
clona Los chicos del coro, s’ha atre-
vit, quaranta-vuit anys després, a
rodar una altra adaptació d’un
text immortalitzat en un dels clàs-
sics inqüestionables del cinema ju-
venil. El director ofereix canvis
substancials respecte al mític film
de Robert. La guerra de los botones
del 2010 és ambientada a la Sego-
na Guerra Mundial, amb l’exèrcit
alemany ocupant els  pobles rurals
de Longeverne i Velrans. Els nois
d’aquestes dues localitats imiten
els adults i s’enfronten en una
guerra on els botons esdevindran
els signes de victòria. El seu con-
flicte tindrà un final inesperat.

El llistó era molt amunt, però

Barratier no ha volgut intel·li-
gentment  competir en el mateix
terreny i ens proporciona una di-
mensió històrica, bèl·lica i al·le-
gòrica que es desmarca del seu fa-
mós precedent. Els adults juguen
també un protagonisme inexistent
a la cinta anterior, però aquest
vessant –la feble història d’amor del
mestre i la propietària de la boti-
ga– constitueix un dels punts ne-
gatius d’una crònica agredolça i co-
lorista –amb una esplèndida il·lu-
minació i ambientació– que fun-
ciona a ple rendiment quan es
concentra en la parella adoles-
cent i explora amb tendresa  el fi-
nal inevitable de la infantesa (i de
la innocència). El cineasta gal ha
signat una obra menor, però pro-
veïda de prou encant per poder-la
assaborir sense complicacions.
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UNA VERSIÓ MENOR PERÒ
QUE TÉ EL SEU ENCANT
El cineasta gal Christophe Barratier ha signat una obra
de poca volada però proveïda de prou encís per poder-la
assaborir sense complicacions

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

Imatge de la pel·lícula

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

La pel·lícula és un remake del
film precedent del 1962,
ambientat aquest cop a la
Segona Guerra Mundial

iberpisos.es i ibercoches.es 
són els nous portals de classificats a Internet que Regió7 

posa al teu abast

Necessites vendre casa teva? Estàs buscant un vehicle d’ocasió?

Regió7 posa a la teva disposició els portals de classificats més eficients 
del mercat, amb l’oferta més completa de tot l’estat.

Per a més informació: departament de publicitat de Regió7 93 877 22 33

Amb ibercoches.es pots trobar de manera ràpida i senzilla el 
vehicle que necessites. Si estàs interessat a vendre el teu cotxe, 

ibercoches.es és el millor aparador per a la venda

ibercoches.es
Iberpisos.es t’ofereix una àmplia oferta d’anunis per comprar, 

vendre o llogar pisos, xalets, locals comercials, etc. Pots publicar 
els teus anuncis a través d’Internet, incloent-hi fotografies, 

vídeos i geolocalització. Conté, a més, una sèrie de serveis que 
t’ajudaran a assolir els teus objectius amb més facilitat: alertes, 

control de qualitat, serveis “premium”

iberpisos.es


