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Dijous 6 De gener
A 2/4 de 5 de la tarda, a 
Santa Creu,
i a 2/4 de 7, a Olost,
arribada de Melcior, Gaspar 
i Baltasar.
A Santa Creu els rebrem 
davant el local social 
i a Olost, al passeig 
Montserrat.

Diumenge 15 De gener
A partir de les 6 de la tarda, al Casal,
cinema.

DivenDres 20 De gener
A ¼ de 6 de la tarda, al CEIP Terra 
Nostra, lliçons de cuina.

DivenDres 14 De gener
A les 5 de la tarda,  al Casal,
“La cuina d’abans en la nostra memòria”. 
Tertúlia de cuina.

Dijous 26 De gener
A 2/4 de 5 de la tarda, a la biblioteca,
Club de lectura Casal. 
Amb tertúlia d’‘El caçador d’estels’,
de Khaled Hosseini.

 DivenDres 27 De gener
A les 10 del vespre, a la Fonda Sala,
Club de lectura la Fonda. 
Tertúlia amb ‘Ramona, adéu’,
de Carme Roig.

Dimecres 1 De febrer
A les 5 de la tarda, a la biblioteca,
sessió de contes a l’espai floquet. 

Dilluns, 2 de gener de 2012
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un intèrpret d’un altre director. En el 
cas de Passeig insospitat, el missatge 
és el que tu decideixes. En canvi, a 
vegades et pot tocar obres que tenen 
un missatge amb el qual no estàs 
d’acord, però les has de fer. I clar, et 
sents més compromès i amb molta 
responsabilitat més enllà de la teva 
feina com a actor.

Està satisfet del resultat?
Sí, molt. Vam quedar molt sorpre-

sos del públic, teníem dubtes de si 
vindria gent o no i que vinguessin 
270 persones per nosaltres va ser tot 
un èxit. I hem rebut crítiques de tot: 
hi ha gent que els va agradar mol-
tíssim, d’altres que normal i d’altres 
que no tant. Amb això ja s’hi compta. 
Però nosaltres estem contents per-
què som conscients que tenim jo 25 
i ella 21 anys, i no pretenem anar a 
un gran teatre ni tenim grans ambi-
cions. L’espectacle era un motor per 
seguir treballant i seguir creixent, i 
per tant, partint de l’edat que tenim, 
estem contents. Hi ha moltes coses 
que s’han de millorar, evidentment, 
i gràcies a molts comentaris ja hem 
anotat coses que hem de modificar. 
La intenció és el Nadal que ve oferir 
aquest mateix espectacle, sent una 
miqueta més atrevits, i moure’l a 
diferents llocs, perquè és estricta-
ment nadalenc per la història i per 
tot. 

Quines són les seves perspectives 
de futur?

És complicat. Està bé el fet de sor-
tir a l’estranger, de treballar amb 
companyies de fora, però la meva 
il·lusió és poder treballar aquí. 

No deu ser fàcil fer-se un lloc en el 
món teatral català...

No, perquè hi ha molta gent, i mol-
ta gent bona. A més, sempre dic que 
dels 20 als 30 anys és una edat com-
plicada perquè ets jove i no tens una 
imatge d’home com per interpretar 
personatges de moltes obres i això 
limita. Amb 35 anys pots ser un pare 
de canalla. En canvi, amb 25 sempre 
et quedes molt més estancat, és més 
complicat trobar papers adients.

Seguirà explorant el vessant de 
creador?

Penso que sí. El que ara mateix 
tampoc sé és si seguiré ja o serà més 
endavant, dependrà una miqueta de 
les feines que surtin. 

Pensa en la televisió i el cinema?
El tema televisió és interessant, i 

no el descarto gens. Suposo que la 
combinació perfecta seria televisió, 
cine i teatre, aquestes tres coses.

L’actor pradenc Jaume Sangrà va estrenar la seva primera creació el dia de Nadal a Prats

ment tampoc he fet cap espectacle 
en el qual jo em mogués i parlés. Per 
això en l’espectacle que es va estrenar 
a Prats hi havia una part de movi-
ment, petiteta, que anava en relació 
amb l’obra.  

Com valora l’experiència de Pas-
seig insospitat?

Doncs dura, perquè són moltes 

hores de feina. Et sents totalment 
com llançat al buit, perquè clar, al no 
tenir un text sobre la taula d’algú que 
realment escriu bé... També era el 
primer cop que escrivia alguna cosa, 
ni que fos com a fil conductor. I a més 
també l’he dirigit. Això fa que, de 
cop i volta, la responsabilitat del que 
dónes sigui molt més gran que si ets 

Entrevista a Jaume Sangrà, actor de Prats de Lluçanès

“La combinació perfecta 
seria televisió, cine i teatre”
Prats de Lluçanès

A.G.

Ha participat en diferents muntat-
ges teatrals i audiovisuals, i aquest 
Nadal ha estrenat la seva primera 
creació, l’espectacle poeticomusical 
Passeig insospitat. Es tracta de Jaume 
Sangrà, actor de Prats de Lluçanès, 
que als seus 25 anys està intentant 
fer-se un lloc en el món teatral català. 
De moment, la seva activitat central 
és la interpretació. Sangrà, que ha 
estudiat a l’Institut del Teatre de 
Barcelona, va crear i protagonitzar 
Passeig insospitat juntament amb la 
violinista manlleuenca Sara Balasch. 
L’estrena va ser a Prats el dia de 
Nadal.

D’on li ve l’interès pel teatre?
El primer que vaig fer de teatre 

va ser quan devia tenir 12 anys amb 
en Pere Eugeni Font. I quan vaig 
pujar a l’escenari vaig pensar que 
no hi tornaria mai més. Però més 
endavant, quan vaig fer el Batxillerat 
artístic, vaig fer algun curs de teatre 
a l’Institut del Teatre de Vic i em va 
començar a captivar i a atrapar tot el 
fet teatral. I a partir d’aquí he anat 
fent coses i ara sí que ja estic com 
plenament enganxat a aquest món de 
la interpretació.

S’hi dedica professionalment?
És un món una miqueta inestable, 

però fins ara sí. Des que vaig acabar 
la carrera he anat fent coses. Per 
exemple, vaig anar a Praga a fer un 
espectacle, vaig tornar, i en vaig fer 
un altre amb en Pep Pla a Terrassa. 
També tenia uns bolos al Liceu que 
van caure per les retallades, i va ser 
arran d’això que vaig decidir fer l’es-
pectacle de Prats. Es pot dir que bàsi-
cament depenc del telèfon. 

Amb quin gènere teatral se sent 
més còmode?

A mi em costa una mica de diferen-
ciar perquè considero que la paraula 
i el moviment són una mateixa cosa. 
Tot i això, segons qui m’ha contrac-
tat per treballar des del moviment, i 
segons qui des de la paraula. I real-
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