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És l’impecable policia Javert, el do-
lent d’Els miserables per a l’imagi-
nari col·lectiu. Però Ignasi Vidal, 
l’actor català que li dóna vida en 
la celebrada producció que torna 
avui a Barcelona –al Liceu, fins al 3 
d’agost–, li veu altres matisos. «Si 
tots els funcionaris públics fossin 
com Javert, no hi hauria corrupció», 
sentencia. Aquest és el dilema que 
suscita un personatge obsessionat 
per caçar l’exconvicte Jean Valjean 
en el clàssic de Victor Hugo. «Des 
de la seva consciència de complir 
estrictament la llei és un heroi. El 
problema és que a vegades és in-
justa i ell això no ho té en compte. 
Estimar un personatge per les se-
ves virtuts és el més fàcil; el que és 
complex és estimar-lo per les seves 
debilitats». 
 Ignasi Vidal (Barcelona, 1973) ar-
riba amb la seva filla Martina, que 

l’acompanya a sobre l’escenari en el 
paper de l’òrfena i desgraciada Coset-
te. Als 9 anys, tot i el sofert paper, s’ho 
passa d’allò més bé. «És com un joc 
i m’encanta. Jo vull ser actriu i can-
tant. També vaig fer La bella y la bes-
tia», diu la nena, nascuda a Sevilla i 
superfan del Barça. «Als 6 anys per 
Reis li vaig demanar al meu pare que 
me’n fes sòcia». 
  L’actor i cantant ja s’ha suïcidat, 
per a aquesta ficció, més de 500 ve-
gades i continuarà fent-ho en la gi-
ra que seguirà al seu debut al Liceu. 
«Per mi actuar aquí és una cosa bes-
tial, l’esdeveniment més important 
de la meva carrera. Jo sóc del Raval i 
mai hauria imaginat que algun dia el 
trepitjaria». No ho farà l’argentí Ge-
rónimo Rauch, el protagonista del 
muntatge que va arribar al BTM, que 
està triomfant a Londres amb El fan-
tasma de l’òpera. El substitueixen Ni-
colás Martinelli i Felipe Forastiere. 
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33 Javert i Cosette 8 Ignasi Vidal i la seva filla, Martina, que també intervé en el musical, abans-d’ahir a Barcelona. 

JOAN PUIG

Vidal, l’actor es va criar entre els bas-
tidors de l’Apolo, però va marxar a 
Sevilla i ha desenvolupat la seva car-
rera a Madrid. En la televisió i el cine, 
a més del teatre, on va protagonitzar 
Rent, La bella y la bestia i va ser Judes a 
Jesucristo Superstar.
 També músic, té una banda de 
rock, una productora teatral (Excén-
trica Producciones) i una nova face-
ta a la qual està entregat amb passió: 
la dramatúrgia. La temporada que 

ve s’estrenarà com a autor als Te-
atros del Canal de Madrid amb La 
dignidad, «una ullada a la vida inter-
na dels partits polítics, al funciona-
ment de la democràcia a Occident». 
«Estan a punt de carregar-se el ci-
ne, però el teatre sobreviurà sem-
pre», afirma Vidal, que tornant a la 
seva passió culer celebra que Xavi 
es quedi al Barça. «És el Puccini del 
futbol. Ha canviat la forma de jugar. 
Un autèntic revolucionari». H  

«Si els funcionaris 
públics fossin 
com Javert no hi 
hauria corrupció», 
defensa l’actor

Perseguint 
Jean Valjean
El català Ignasi Vidal dóna vida a l’impecable 
policia Javert en el musical ‘Los miserables’
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