
El maig es va jubilar de l’ofici de
Crist i des d’aquesta nit es vesteix
durant dues setmanes novament
amb la pell d’un rodamón en cri-
si existencial a La nit just abans dels
boscos. Una producció de Trama-
teatre d’Esparreguera i el Festival
Lola del Baix Llobregat Nord que
arriba al Tantarantana avalada pel
bon treball realitzat pel tàndem
que l’actor Isaac Serrano –set tem-
porades com a Jesús a La Passió–
forma amb el director Joan Cas-
tells. Nascut el 1977 a Monistrol de
Montserrat, Serrano ha viscut sem-
pre a Esparreguera i treballa al
departament de Fisioteràpia de
la Fundació Universitària del Ba-
ges, a Manresa.

El text de Bernard-Marie Kol-
tès ens parla d’un emigrant, d’un
estranger, que se sent sol i perdut,
sense ningú amb qui parlar. Una
obra colpidora, indignada?

Sobretot un text trist, ple de
passatges on l’espectador es veu re-
flectit. En un moment de l’obra, el
meu personatge explica com un
cop li van dir «A la fàbrica, i a ca-
llar!». En una de les funcions d’Es-
parreguera, una dona se’m va
acostar i em va comentar que el
seu marit, que ja no hi és, sempre
estava pendent d’anar a la fàbrica,
i quan es va jubilar es va morir.

L’obra expressa un malestar
que ens és proper?

Tothom se la fa seva. Tot i que el
text de Koltès és del 1977, manté

plena vigència. Estem igual que
aleshores, no ens hem mogut, te-
nim els mateixos problemes. Sem-
blem ximples! Els poderosos con-
tinuen sent els mateixos i conti-
nuen fent les mateixes errades.

Aquesta crisi interminable fa
que els missatges de crítica social
prenguin nou vigor?

Fixa’t què va passar a Galícia.
Després del vessament del Presti-
ge, la gent va continuar votant als
mateixos. Tenim el que ens me-
reixem. El personatge de La nit just
abans del boscos ho critica, creu
que les coses s’han de canviar,
però això el fa embogir, no troba
amb qui compartir-ho.

L’obra es va estrenar al Festival
Lola, a Esparreguera, a mitjans de
novembre, però no arriba a Bar-
celona fins vuit mesos després.
Ha estat aturada, des d’aleshores?

Vem fer tres funcions al Teatret
d’Esparreguera, al febrer. El Tan-
tarantana, però, ja comptava amb

nosaltres des de feia temps i ara hi
farem estada dues setmanes.

En ple festival Grec. Una com-
petència massa dura?

Estem preparats per a tot, tam-
bé per al fracàs. Si un dia hem d’ac-
tuar davant de cinc persones, com
expliquen alguns companys que
els passa en altres teatres, doncs ho
farem. Jo he treballat amb tota la
il·lusió i, sobre l’escenari, ho donaré
tot. Sóc l’Isaac d’Esparreguera, i
vinc a demostrar la feina feta. D’al-
tra banda, confiem que l’ambient
de teatre que genera el Grec tam-
bé ens arribi i ens ajudi.

Havia treballat alguna vegada
a Barcelona?

Fent temporada no. L’únic pre-
cedent és una funció que vem fer
a l’Espai Brossa de L’ombra de la
fondalada, amb direcció d’Albert
Mestres. Ho afronto amb molta
il·lusió i animant la gent que encara
no m’hagi vist a que vingui al Tan-
tarantana. Hi ha en cartera una gira
pel circuit de sales alternatives,
però s’ha d’acabar de concretar.

Mantenen la proposta intacta?
Sí, adaptem alguns matisos a

l’espai, però el text manté la seva
tensió constant.

És una obra que guanya en la
distància curta?

A mi m’agrada fer-la en teatres
petits. Va haver-hi gent que la veu-
re tant a la Sala Petita de La Passió
com al Teatret i li va resultar més
convincent en aquest segon lloc.
La feina que duem a terme amb el
Castells consisteix en adaptar el
treball a cada espai. En el Teatret,
per exemple, calia donar un respir
al treball físic, per no angoixar
l’espectador.
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Entrevista Isaac Serrano
Actor. Ha estat Jesucrist durant set temporades a la Passió d’Esparreguera, però un cop complerts els 34 anys deixa pas a
les noves generacions. Una jubilació que no afecta la seva trajectòria com a intèrpret, ja que aquesta nit inaugura una
estada de dues setmanes al Teatre Tantarantana de la capital catalana amb una peça colpidora de Bernard-Marie Koltès

«El poder està en mans dels de sempre
i continuen fent les mateixes errades»

Toni Mata i Riu
MANRESA

L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Tantarantana. � DIES: del
4 al 15 de juliol. De dimecres a dissabte, a
les 21 h; diumenge, a les 19 h. � ADREÇA: c.
de les Flors, 22. Barcelona. � ENTRADES:

dimecres i dijous, 15 euros; altres dies,
18 euros. � DIRECCIÓ: Joan Castells. � IN-

TERPRETACIÓ: Isaac Serrano. 1 h i 10 min.

LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS

«El text de Koltès és trist,

amb molts passatgeson

l’espectador es veu reflectit. És

una obra ben vigent»

«Estem preparats per a

tot, també per al fracàs. Però

confiem que l’ambient teatral

que crea el Grec ens ajudi»

El Festival Internacional de Mú-
sica Francesc Viñas de Moià re-
prendrà la seva veterana trajectò-
ria a partir d’aquest dissabte des-
prés d’un any d’aturada causada
per la mala situació econòmica de
l’Ajuntament. La represa, però, és
un repte que accepta l’entitat Jo-
ventuts Musicals de la localitat, que
programa vuit concerts combi-
nant els quatre que ha dissenyat
per a la 29a edició del Viñas amb
els quatre de la segona edició del

Memorial Maria Vilardell de pia-
no, que l’any passat va omplir par-
cialment el buit causat per la sus-
pensió de l’emblemàtic certamen.

Nona Arola, secretària de les Jo-
ventuts i una de les ànimes de la
doble organització, va qualificar
ahir de «risc» la decisió de re-
prendre el camí del Viñas. Sense
suport econòmic municipal, l’en-
titat ha programat set concerts a
l’Auditori Sant Josep (tots a les 22
h) i un altre que tindrà lloc a l’es-
glésia parroquial o bé al parc mu-
nicipal, encara per decidir.

La programació s’iniciarà aquest
dissabte amb el Memorial Vilardell
de piano, que depararà la sorpre-
nent actuació de Michael Andreas
Heringer, un nen barceloní de pa-
res alemanys de només 10 anys.

Tot i la seva curta edat, interpretarà
un repertori de nivell amb obres de
Chopin, Liszt, Beethoven i Men-
delssohn. Katia Michelactuarà el 3
d’agost, Daniel Ligorio el dia 10 i
Gennady Dzubenko el 18 per com-
pletar un cartell rellevant.

El festival Viñas és un dels més
antics del país i enguany compli-

rà 29 edicions amb quatre con-
certs, el primer dels quals anirà a
càrrec de la soprano Rosamaria Ci-
rillo, el tenor Domenico D’Antuo-
no i la pianista Maria Angela Cop-
pola, el proper dissabte 14 de juliol.
Àries d’òpera i cançó napolitana
per a la represa del certamen.

La segona cita s’esdevindrà el  19
d’agost amb el Quartet de corda de
la World Orchestra, l’orquestra
mundial de Joventuts musicals
que oferirà un repertori de músi-
ca de cambra per a cordes. El dia
24 d’agost, en una actuació a les 20
h al parc o bé a l’església, la Jove Or-
questra Sons d’Art mostrarà el re-
sultat del treball realitzat en una es-
tada que tindrà lloc a Moià. L’en-
demà, dia 25, la marató de concerts
tindrà el seu punt final amb un
programa de lied, òpera i cançó ca-
talana que interpretarà el tenor ca-
talà Dalmau González amb l’a-
companyament al piano de Lilia-
na Maffiotte.

Les entrades tenen un preu de
10 euros, i hi ha abonaments de 60
euros (8 concerts) i 35 (4 con-
certs), amb importants descomp-
tes per als socis de Joventuts Mu-
sicals. Es poden adquirir al museu,
la llibreria Grau i Ca la Felisa.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Les Joventuts Musicals de
la localitat es fan càrrec de
la 29a edició del certamen, i
programen vuit concerts



Moià recupera el Festival Viñas

L’intèrpret esparreguerí Isaac Serrano porta «La nit just abans dels boscos» a Barcelona

Un concert de blues del can-
tautor i guitarrista Tom Principa-
to i l’Amadeu Casas Trio dóna
avui el tret de sortida al Festibalç
d’enguany, que se celebrarà al
llarg dels mesos de juliol i agost a
La Font del Balç (Casserres, tocant
a Gironella). Els intèrprets de la vet-
llada d’aquesta nit (22.30 h, entrada
lliure) obriran en terres bergue-
danes una gira que els portarà
per set localitats del país, exhibint
el seu domini dels registres del blu-
es i el rock.

El Festibalç portarà en les pro-
peres setmanes a La Font del Balç,
entre altres, les actuacions de Da-
vid Soler (guitarra), els humoristes
Berto Romero i El Cansancio, el
duet que formen l’actriu i cantant
Àngels Gonyalons i Toni Xuclà, i la
combinació de cinema i música
que protagonitzaran Youkalis i l’o-
bra de Méliès, així com diversos
punxadiscos.

REDACCIÓ | MANRESA

Tom Principato i
l’Amadeu Casas
Trio obren el foc
del Festibalç

El santvicentí Joan Maria Segu-
ra dirigeix l’obra Udol, una co-
producció de la companyia Q-Ars
Teatre i els centres d’arts escèni-
ques de Reus i Terrassa que es pot
veure avui i demà (21 h) a l’Espai
Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc
en el marc del festival Grec de
Barcelona. La peça escrita per
Marilia Samper i interpretada per
Mercè Anglès, Miquel Barcelona,
Anna Güell i Pau Soler parla de l’art
que sorgeix com a expressió pas-
sional de l’ésser humà, i remet a l’e-
xemple de creadors de la catego-
ria de Tàpies, Balzac, Wolf, Kahlo,
Bausch i Rilke, entre altres.

REDACCIÓ | MANRESA

Joan Maria Segura
dirigeix «Udol» al
Teatre Lliure dins
el festival Grec

Isaac Serrano es posa a la pell d’un estranger solitari

FESTIVAL LOLA

El tenor català Dalmau González
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CULTURES

El Viñas s’intercalarà amb la
segona edició del Memorial
Maria Vilardell de piano, iniciat
l’estiu passat a la vila

El concert inaugural serà a
càrrec d’ un nen de 10 anys,
barceloní de pares alemanys,
dissabte a l’Auditori Sant Josep


