
El navarclí Jaume Costa (1956)
no va conèixer l’obra del drama-
turg francès Bernard-Marie Kol-
tès (1948-1989) fins l’any passat,
amb En la solitud dels camps de
cotó. Va ser el preludi d’una rela-
ció que ha continuat amb La nit
just abans dels boscos, que dijous
(21 h) s’estrena a la Sala Petita del
Kursaal i que té en la seva filla, la
violoncel·lista Anna Costa, la mei-
tat musical del projecte. 

No és fàcil, el text de Koltès.
Però és «engrescador», explica
Jaume Costa. El risc, diuen pare i
filla, suposa també un repte. I una
«il·lusió», sobretot pel fet de «tre-
ballar junts, a parts iguals sobre
l’escenari, en una obra professio-
nal». Anna Costa s’estrena, també,
en la composició de la música que
interpretarà en directe i que
acompanyarà el monòleg del seu
pare. Ella la defineix de «banda
sonora» del text: «no es tracta de
lluir-me sinó que la música formi
part del que s’explica a escena.
Que text i música siguin un tot».
Per a Jaume Costa, «és la música
que el personatge sent dins del
seu cap». I què sent?

La nit just abans dels boscos és
una reflexió en veu alta sobre la
solitud, la desesperació i la neces-
sitat «que tenim les persones de
comunicar-nos, d’arribar a l’altre.
El personatge busca una persona
a qui explicar la seva vida, com-
partir les pors, els odis, els an-
hels... tant se val que sigui un des-

conegut», subratlla l’actor; per a la
violoncel·lista, el text mostra, tam-
bé, el fet de sentir-se estranger, no
per origen, sinó pel sentiment
d’inadaptació, de «no pertànyer
enlloc». És per això que el perso-
natge que interpreta Jaume Costa

mostra l’aspecte d’una persona
«en el llindar de la indigència, sol
a la vida», que camina per un su-
burbi de París, i ho fa emmarcat
en una escenografia sòbria (una
paret, un banc) on encaixa una
Anna Costa «etèria», vestida de

blau cel, descalça i il·luminada
per una llum freda.

Però, precisament, l’objectiu
que es marquen els dos creadors
és que la indiferència de què parla
el text es transformi en tot el con-
trari quan els espectadors surtin

del teatre: «busquem que el mun-
tatge, amb la simbiosi de text i mú-
sica, arribi al públic; que no deixi
indiferent, que impacti. Si al matí
qui hagi vist l’obra es lleva pen-
sant-hi, haurem aconseguit l’ob-
jectiu», subratlla Anna Costa. I és
que, remarca el seu pare, l’obses-
sió ha estat posar en escena una
adaptació «entenedora. En el text
de Koltès no hi ha cap acotació i
ets tu qui li ha d’atorgar el sentit». 

No sense l’altre
Pare i filla van començar a assajar
a principi d’any i, tot i que inicial-
ment Anna Costa va pensar  en fer
arranjaments de cançons  france-
ses, a mesura que avançaven as-
sajos va veure clar que el text i la
interpretació necessitaven una
partitura pròpia. Al final, subrat-
llen,  l’adaptació que presentaran
dijous, amb una durada de 85 mi-
nuts, és una fusió. Com li va dir el
seu pare quan assajaven: «Aquest
text ara ja no té sentit si tu no hi
ets». Amb la traducció de Sergi
Belbel i l’adaptació, direcció i in-
terpretació de Jaume Costa, el tre-
ball entre pare i filla ha anat «molt
bé. No ens hem tirat els plats pel
cap», riu la violoncel·lista. Al con-
trari. I, ahir, ho reblava així: «Com
a pare i filla sempre hem tingut
una gran relació i jo sento molta
admiració i respecte per la valen-
tia del meu pare».

Jaume i Anna Costa obren la temporada de la
Sala Petita amb un monòleg musicat de Koltès
Els bagencs, pare i filla, estrenen dijous una personal adaptació de «La nit just abans dels boscos», del dramaturg francès
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Anna Costa i Jaume Costa en un moment de l’inici de l’obra

El quart muntatge
d’una carrera
engegada el 2009

Amb La nit just abans dels
boscos s’obre, com explicava
ahir Joan Morros, d’El Galli-
ner, la temporada de la Sala
Petita. Des que va decidir
llançar-se als escenaris, l’ac-
tor i director Jaume Costa ha
portat a escena Còmplices
(Isabel-Clara Simó), Com us
deia... el rei està fotut (Pi-
tarra) i Mestre Oleguer (Gui-
merà), ambdós amb música
del manresà David Martell .
Ara s’enfronta al text de Kol-
tès, que, diu, ha estat «el
més difícil».

La violoncel·lista interpretarà
en directe «la banda sonora»
d’un text sobre la necessitat
de comunicació
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L’OBRA

LLOC: Sala Petita del Kursaal de Manresa. T
TRADUCCIÓ: Sergi Belbel. AADAPTACIÓ, DIRECCIÓ
I INTERPRETACIÓ: Jaume Costa. C CREACIÓ
MUSICAL, ARRANJAMENTS I INTERPRETACIÓ:
Anna Costa. D DIES:  dijous, 14 de setembre, a
les 21 h. P PREUS:  10-12 euros. E ENTRADES:  A
taquilla, al 93 872 36 36 o a www.kursaal.cat

LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS

L’Arxiu Comarcal del Bages va
ingressar ahir documentació de
l’Obrador Instrumental,  referent
en la vida orquestral i musical de
la ciutat entre 1976 i 1987 (des del
1978 sota el nom d’Obrador Ins-
trumental). La donació consisteix
en un llibre-memòria amb docu-
mentació textual i gràfica (progra-
mes, ressenyes periodístiques, do-

cumentació interna), i una sèrie de
relacions exhaustives sobre actua-
cions, participants i col·labora-
dors. Adjunt a la memòria hi ha un
DVD amb la versió digital del llibre
i una altra versió multimèdia amb
enregistraments de concerts de
l’Obrador i de moments singulars
en la història del grup. Aquest és el
resultat del treball de recerca i re-
copilació fet per membres de l’or-

questra amb motiu dels 25  anys de
l’últim  concert del grup. En el
marc d’aquest darrer concert (l’1
de gener del 1987) l’Obrador ja va
fer donació a Manresa del fons de
partitures i una espineta al Conser-
vatori. Properament s’entregaran
originals de programes, notícies i
documentació interna per consti-
tuir un fons documental i amb
possibles finalitats expositives.

REDACCIÓ MANRESA

L’Obrador Instrumental fa donació de
material del grup a l’Arxiu Comarcal 

ARXIU PARTICULAR

Ahir, d’esquerra a dreta, Marc Torras, director de l’Arxiu Comarcal del
Bages, Ricard Tomàs, Teresa Comas i Josep Maria Coll (Obrador
Instrumental). Francesc Comas, president del Centre d’Estudis del
Bages, ha estat la persona que ha facilitat la gestió per a la donació

ESTRENA DE CASAUna partitura de creació pròpia i un monòleg complex que s’ha hagut de fer seu. La violoncel·lista Anna Costa i el seu pare,
l’actor i director Jaume Costa, posen dijous en escena una adaptació que fusiona text i música en directe de l’obra «La nit just abans dels boscos»


