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«La Riera és un regal increïble»
El jove actor sabadellenc Carles Serrano interpreta el Dídac, parella de l ’Ariadna
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EI Caries va passejar per les parades de la Fira de Santa Llúcia de la nostra ciutat

No el molesta que li 
diguin ‘renta olles’ .
De fet, és la feina que 
fa el Dídac a la cuina 
de la popular sèrie 
de TV3 ‘La Riera’ . Un 
paper interpretat pel 
jove i prometedor actor 
sabadellenc Carles 
Serrano, un enamorat 
de Robert de Niro i que 
somia en arribar lluny 
en aquest món.

De molt petit li agra
dava el teatre, però 
després d'estudiar 
el Batxillerat entre 

el Vidal i Barraquer i Safa es 
va decidir per començar la ca
rrera de Dret. Només va durar 
un any a la Universitat. Quan 
una amiga que feia teatre li va 
proposar estudiar Art Dramàtic 
no s'ho va pensar dues vega
des. -Vaig fer els tres anys al 
Col.legi de Teatre de Barcelo
na. És el que m'agradava», diu 
el Carles.

El que potser no esperava 
era veure's en una sèrie del 
nivell de 'La Riera’ . «Va ser una 
sorpresa. Jo vaig fer un curs 
amb Esteve Rovira (director 
de la sèrie) d'actuar davant la 
càmera. En acabar em va dir: 
‘tinc un paper que dones el 
perfil’ . Van passar els dies. no 
em deien res i quan ho donava 
per perdut, sona el telèfon

i em citen per fer el càsting. 
Vam ser 19. I em van escollir. 
No m'ho podia creure!».

Sense cap experiència tele
visiva. Bé, no del tot. El Carles 
recorda una aparició molt fugaç 
a la sèrie 'Kubala. Moreno i 
Manchón’ . «Feia d’atracador 
i sortia amb la cara tapada. 
Només s'en veu un moment 
quan m'agafa la policia...»,

comenta rient. Tampoc era 
un seguidor habitual de les 
sèries. «Només 'Plats Bruts' i 
alguns capítols del ‘Cor de la 
ciutat'», reconeix.

Cuina, Ariadna i... póker
De cop es troba fent el paper 
del Dídac a la prestigiosa 
cuina de 'La Riera', ara pro
pietat del Grup Batea. Va tenir, 
això sí, una entrada espec
tacular. Havia presentat un

currículum forçat pels pares i 
l'Ariadna va ‘col.laborar’ per
què l'agafessin pensant que li 
feia un favor. Ell, al saber-ho, 
li va clavar una esbroncada 
monumental. -Ui, allò va ser 
terrible. En realitat el Dídac 
no volia entrar a treballar i per 
això es va prendre tan mala
ment l'ajut de l'Ariadna. Fins i 
tot al facebook em criticaven el

meu comportament! Després 
les coses amb l'Ariadna (Paula 
Jornet) han millorat i estem 
molt enamorats. M'encanta 
treballar amb ella. Porta a la 
sèrie des dels 12 anys i això 
es nota. Aprenc molt amb ella. 
Sóm amics i tenim una bona 
relació fora. És important per 
treballar a gust-.

El Dídac va ocupar el lloc que 
va deixar el Joan Flaqué. És a 
dir, de 'renta olles'. -No em 
molesta. Al principi en feien 
alguna broma dient allò del ‘rei 
de les olles’ . Ara ja ajudo en
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«M’encantaria fer 
alguna escena amb 
el Claudi», reconeix 

el Carles

algunes amanides i tot...»
Però el seu personatge 

també té un altre vessant: 
un expert del món de la infor
màtica. Solt pot veure amb 
el mòbil o la tablet xatejant 
i també jugant al póker. Al 
capítol d'ahir li va anar molt 
malament. -He de dir que a 
la vida real no m’agrada gens 
això. Alguna vegada he jugat 
al póker amb aplicacions però 
sense apostar. Sóc de twitter i 
facebook i navego, però si em 
diuen de configurar coses a 
l'ordinador res de res».

Ara es troba en un dilema. 
Li han ofert una beca per anar 
a Chicago i l’Ariadna li pro
posa anar-hi amb ell. El con
flicte amb els pares de la noia

segueix obert i el Dídac no sap 
com acabarà. -La beca és pel 
gener», subratlla.

Una cosa sí la té molt clara. 
«Per mi ‘La Riera' es un regal 
increïble. Jo em llevo con- 
tentíssim quan tinc d'anar a 
gravar, encara que sigui a les 
7 del matí. a Esplugues o al 
Maresme. Poder treballar al 
costat d’actrius com la Mercè 
Sampietro (Mercè) o el Pere 
Arquillué (Claudi) és fantàs-

El Caries també fa teatre

tic. Tenen una gran experièn
cia. Però tots són boníssims i 
aprenc molt al seu costat».

Reconeix que «m’encantaria 
fer alguna escena amb el 
Claudi» i li agraden els papers 
de dolent. «Crec que ho faria 
bé. M’hauria agradat molt fer 
de Teo Saporo per exemple. 
Qui va més al límit? Bailó i 
Claudi ho fan molt bé, però jo

crec que la Lídia es qui va més 
a fons. No té escrúpols».

Guanyar-se la vida en aquest 
món es el gran repte del Car
les Serrano. Ara té 23 anys. 
Li agradaria seguir els pas
sos d'altres joves que van 
començar a sèries catalanes 
com Quim Gutiérrez (Poble 
Nou i Cor de la ciutat). «TV3 és 
una bona pedrera. Ara tinc una 
representant que m’ajuda mol- 
tíssim. El meu objectiu es ser 
un bon actor».

Admirant de Niro
El seu mirall és el polifacètic 
Robert de Niro. «Ha fet de tot. 
una màquina». També li agra
den Brad Pitt (en especial pel 
'Club de la lucha'), Lluís Tosar 
o Leonardo Di Caprio, prota
gonista, entre altres, a la pel. 
lícula 'Infiltrados' del director 
Martin Scorsese. tot un refe
rent pel Carles. 'Forrest Gump' 
amb Tom Hanks o ‘Moulin Rou
ge' són pelis del seu particu
lar Top, on s’hi cola la comèdia 
'Dos tontos muy tontos’. En 
general, el que més valora és 
una bona trama i ara les se
gueix en versió original. -Es 
l'essència autèntica».

Com a hobbis, ha practi
cat futbol i tennis i durant un 
temps va treballar els caps de 
setmana per una empresa de 
seguretat als camps de futbol. 
Els anomenats 'stewarts' que 
vigilen al public. Ho va fer al 
Camp Nou i també a la Creu 
Alta un parell de temporades. 
El Carles serà, per cert. un 
dels ‘famosos’ que participarà 
demà al Mini Estadi al partit de 
la Marató de TV3 que aquest
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Demà participa 
al Mini Estadi en el 
partit de la Marató 

de TV3

any està dedicat a les malal
ties neurodegeneratives.

A més de 'La Riera', està 
molt centrat en l ’obra de tea
tre 'Consuélame, Consuelo' 
que ha estat un éxit a la nostra 
ciutat. «Vam omplir dos dies el 
Centre Cívic de Sant Oleguer i 
ara esperem molt il·lusionats 
la sessió que farem el 18 
de gener al Teatre Municipal 
Cooperativa de Barberà del 
Vallès». Assegura que «és una 
obra molt divertida sobre les 
misèries de la gent i com una 
persona es pot autoenganyar 
creant una realitat paral·lela». 
Són tres actors i el Carles 
interpreta dos papers ■
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Envoltat de caganers en una paradeta de Santa Uúcia


