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Setanta actors amb
discapacitat –alguns amb
deficiència neuromotora, d’altres
amb autisme o deshabituació de
drogues– representen  a la
Factoria d'Arts Escèniques de
Banyoles «El pou» (avui a les 18h i
demà a les 11h). Irene Serra és
una de les actrius que hi actua.

Per quins motius li agrada fer tea-
tre?
Perquè és molt divertit i m’ho pas-

so molt bé. El divendres és un dia es-
pecial, per mi, perquè és quan tenim
assaig. M’espero l’activitat del teatre
amb molta ilusió.

Què pensa quan és a dalt de l’es-
cenari i tanta gent l’està mirant?

Allà sóc molt feliç, m’emociono
quan m’hi trobo.

Li costa més parlar a l’escenari o
quan va pel carrer?
A l’escenari em costa més.
Per què?
Per tota la gent que està pendent del

que fem.
Irene: considera que està malalta?
(Riu) Jo? Únicament quan em re-

fredo. 
Es veu diferent de l’altra gent?
No, gens ni mica.
L’ajuda en alguna cosa, fer teatre?
Principalment, em fa feliç, que és el

més important. Després, he après a ex-
pressar emocions com per exemple
tristesa, por, ràbia... 

A què més, ara que va llançada?P
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«No considero que
estigui malalta,
només hi estic 
quan em refredo»

Irene Serra
A somriure. També he après a tre-

ballar el cos, a concentrar-me i a tre-
ballar en equip. El dia que arriba el
guió, és emocionant! 

Quina és la frase que més li
agrada de pronunciar d’aquesta
obra?
«Aquí tenim el nostre cor enga-

biat, si la gent de Vila-seca no ens es-
tima de veritat, nosaltres no podrem
sortir d’aquest pou».

Podria explicar una mica què li
passa pel cap quan sent els aplau-
diments del públic en finalitzar
una obra?

Estic molt contenta i em fa molt
feliç. 

I si en una obra li toqués fer un
petó a un home?
(Somriu amb timidesa) Em faria

cosa, però l’hi faria.
A l’obra la gent té por. Quan ha

tingut por vostè per darrera vega-
da?
Amb els trons! A mi em fan por els

trons.
Li agradaria fer cinema?
El cinema és diferent. M’agrada

més el teatre.
Hi ha algun actor o actriu que li

agradi especialment?
La Julie Andrews. Perquè  Mary

Poppins m’agrada molt i l’he vista
moltes vegades.
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ACTRIU AMATEUR

«El més
important és
que el teatre
em fa feliç, però
també he après
a expressar
emocions, com
tristesa, por,
ràbia...»

Irene Serra
només té por dels
trons
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questa setmana hem sa-
but que els xinesos i els
russos que ens visiten
són els que tenen més

fal·lera per les botigues de luxe.
 Deuen ser efectes secundaris del co-
munisme. També hem sabut que
molts creueristes travessen oceans,
però no es moren de ganes de posar
els peus a terra: no surten. I hem sa-
but també que els que visiten Barce-
lona s’hi estan més dies que els que
van a Madrid, que gasten més i que
fan excursions, per exemple a l’Em-
pordà, atrets pel far lluminós de Dalí.
Tot això i moltes coses més es despre-
nen d’un estudi basat en l’activitat di-
gital, el Big Data, que usa el registre
de telèfons mòbils i de les transac-
cions amb targeta de crèdit. Telefòni-
ca i RocaSalvatella, autors de l’estudi,
s’han afanyat a dir que s’ha fet «a tra-
vés de dades agregades –per tant no
afecta la privacitat–». Un detall curiós.
Han afirmat també que l’estudi «està
en una etapa molt preliminar» i que
s’arribaran a poder extreure moltes
més conclusions temps a venir. 

Qui ens hauria dit que duríem Big
Brother a la butxaca! No cal fer res,
allà on anem deixem rastre, com les
molletes de pa d’en Polzet. De mo-
ment l’estudi s’ha dirigit al turisme
perquè és un sector de màxim interès
econòmic. Dades en mà, els hotelers
tindran més possibilitats de captar
clients. I els turistes, què? Doncs que
gastin. I vostès no tinguin cap dubte
que estan al descobert. Amb el cul en-
laire. Si algú s’hi entesta pot saber tot
el que vulgui. L’única possibilitat que
tenim de passar desapercebuts és
desbordant per la banda. Som tants! I
pensar que va haver-hi un temps que,
si un volia, es podia perdre definitiva-
ment per la Garrotxa! 
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L’APUNT FINAL

Judit Pujadó

Compra’t unes ulleres
i te’n regalem unes de sol graduades

Com ho veus?

CAMPANYA DE SOL GRATIS
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