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La UVic i empreses d'Osona
participaran al rodatge de la sèrie
de TVC "Serrallonga"
TelevisiÃ³ de Catalunya i Oberon CinematogrÃ fica han presentat avui a Barcelona i a VicÂ
l'ambiciosa mini sÃ¨rie "Serrallonga", dedicada al mÃ-tic bandoler. La producciÃ³, dirigida per
Esteve Rovira, es rodarÃ la tardor de 2007 en espais naturals de la comarca d'Osona i Barcelona
i comptarÃ amb la colÂ•laboraciÃ³ de la Universitat de Vic (els estudiants participaran com a extres i
figurants) i d'empreses locals (en el finanÃ§ament). El projecte tindrÃ un pressupost de 4 milions
d'euros i el rodatge durarÃ 12 mesos. La sÃ¨rie tindrÃ dos capÃ-tols de 80 minuts cadascun i
s'emetrÃ a la primavera del 2008.
Aquesta sèrie és una de les principals apostes de TVC en l'apartat de, coproducció, segons ha
explicat en la seva presentació el director de la televisió autonòmica, Francesc Escribano. Entre el 40
i el 50 per cent del finançament de l'elevat pressupost anirà a càrrec de Televisió de Catalunya.
També col•laboraran econòmicament el Consorci de Turisme d'Osona i empresaris de la comarca,
que, segons Rovira, veuen amb bons ulls la sèrie com a reclam turístic. Tot i que encara no s'ha
fet públic cap nom, la sèrie comptarà amb "els millors tècnics i els millors actors", tant catalans
com espanyols, segons han dit els promotors de la sèrie. Rovira també ha dit que la producció
ajudarà també a entendre com es crea un mite i a conèixer la Catalunya del segle XVII.
Serrallonga és un dels grans bandolers catalans de l'època del barroc. El seu indiscutible valor i
la fama popular l'han fet objecte de cançons, auques, danses i novel•les i és actualment considerat
un dels personatges més reconeguts de la nostra història. La sèrie es nodrirà d'uns quants fets
reals (el judici, les tortures i l'execució de Serrallonga). La resta de les escenes seran fictícies.
SINOPSI DE LA SÈRIE "Serrallonga" és la història d'uns temps durs. Uns temps on el
bandolerisme era una de les poques sortides de la misèria, i de com un d'aquests bandolers, en
Serrallonga, arriba a ser un personatge llegendari sense proposar-s'ho. Parlem d'una època
violenta, brutal, on la lluita per sobreviure era l'única preocupació d'un poble esclavitzat per la fam
i les estructures feudals. Parlem de la distància entre la llegenda i la realitat i de com el poble té la
necessitat de crear mites, encara que no s'ajustin a la realitat.
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