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8 hectares of gardens
The Kyeemagh Market Gardens are located approxima-
tely 10km from Sydney. They stretch across 8 hectares
and are one of the few remaining Chinese market gar-
dens in Australia. The Chinese community has been ta-
king care of the Kyeemagh Market Gardens since the
nineteenth century.
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Working slowlyWorkers use traditional tools to fill the
ground. That makes the work slower, but
the land is grateful for it

M. K. / GETTY IMAGES quan l’interpreto a ell sovint m’en-
trebanco quan camino. Jo ho feia
sense voler, però al final els guionis-
tes ho van acabar incloent al guió.

Has passat mai molta vergonya?
Ho passo malament si quan faig una
funció de teatre m’oblido el text i
em quedo en blanc. A la següent
funció sempre tens molta por que et
torni a passar. Però tampoc és tan
greu, al cap i a la fi no estàs operant
un pacient a cor obert.

¿Hi ha cap personatge real que
t’agradaria interpretar?
M’encantaria interpretar Ramon
Llull. Crec que és el primer català
modern i és qui fa el pas de la lite-
ratura en llatí més hermètica a les
obres de ciència, filosofia i religió en
el català vulgar de l’any 1300.

M’agradaria interpretar-lo perquè
era algú que buscava perma-

nentment qui era ell mateix.

Què ha de fer un nen que vul-
gui ser actor?
Jo li recomanaria que anés a
estudiar a Barcelona, a Lon-

dres o a París. És una feina
d’estudiar molt per la teva ban-

da, de no parar de llegir i d’expe-
rimentar per tu mateix.

Roger Coma

“La timidesa és un motor
per esforçar-te més”

ACTOR

Roger Coma era el Pep Solà a la sè-
rie de TV3 Gran Nord, un mosso
d’esquadra destinat als Pirineus.
També ha actuat a Tornarem, a Por-
ca Misèria i a Laura.

Què volies ser de petit?
Ja volia ser actor. De petit era molt
tímid i els meus pares es pensaven
que potser per això no ho faria bé.
Però la veritat és que molts actors
són gent tímida: quan una cosa et
sembla un repte t’esforces més. En
lloc de ser un problema, la timide-
sa ha estat un motor.

¿A l’escola també eres dels que
t’esforçaves?
Era una mica dimoniet però treia
bones notes i sempre duia els deu-
res fets. El que més m’agradava eren
les matemàtiques i la llengua. De
llengua m’agradava sobretot l’anà-
lisi fonètica, perquè era la part
més científica.

I com vas anar a parar a actor?
De seguida que vaig acabar el
batxillerat vaig entrar a l’Insti-
tut del Teatre. No sempre cal
entrar a l’Institut per ser actor.
El que sí que necessites és llocs on
et facin sentir que ho fas molt bé.
Necessites sentir que la gent confia
en tu, més que no pas posar-te en
dubte. No sempre és fàcil posar-te
davant de la gent i ensenyar les te-
ves coses.

Quin dels personatges que has fet
no t’agradaria ser de cap manera?
El Roger Brunet de la sèrie Porca
Misèria. Era un paio que mai feia
front als seus problemes. Se li feien
una muntanya i en comptes de so-
lucionar-los ho pagava tractant
malament la gent del seu voltant.
Tot i que no m’agradaria gens ser
ell, és un personatge molt divertit
de fer, precisament perquè som
molt diferents.

I quin personatge no t’importaria
ser a la vida real?
El Pep de Gran Nord. És un paio
molt pràctic i els problemes els re-
sol d’una puntada. A més, sempre
veu el got mig ple. És curiós que
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Send a short answer in English

to arakids@ara.cat before 13th. March

I never share secrets
because it’s a personal thing.
Álvaro Sánchez

It is very difficult for me to
share my friends and other
people.
Sahil Singh (8 years)

Sharing my mum is the hardest thing for me.
Lluc Sureda (8 years)

For me it is difficult to share my nintendo because it is very fragile
and worth a lot of money.
Abibatou Balde (9 years)

The question

Next week:
What’s the most fun thing about reading?

❀ ❀ ❀

What do you find most
difficult to share?


