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N.C. |Què t’agradaria fer sobre
un escenari?
L.C. |Viure totallòquemai faréni
seré a la vida real. Aquesta és la
màgia de l’escenari, un lloc on
tot s’hi val i mai hi ha conse-
qüències reals del que hi passa.

Quin ha sigut el millor con-
sell que t’handonat per inter-
pretar?
L’actriu Ana Turpin em va dir
que als personatges no se’ls ha
de jutjar mai, se’ls ha de com-
prendre. Un consell que m’ha
anatmolt bé i no només per in-
terpretar personatges.

T’enganxes als personatges?
Nom’hi enganxoperòhi somio.
Somioen tot el queemvoltapel
cap.

Vas somiar en la Rym?
Sí,hivaig somiar ivaigdisfrutar
moltíssim. Vaig entendremolt
béel que li passavagràcies adu-
esnoiesquevansuperaruncàn-
cerde joves, iambelPauFreixas
vam poder parlar de com era
ella i de la seva relació amb el
Lleó i la resta de personatges.

I ara en què somies?
EnAgbanäspach.Del 19al30de
juny seremal TNCambAtraco,
palizaymuerteenAgbanäspach,
una obra dirigida, escrita i pro-
tagonitzada per Nao Albet i
Marcel Borràs.

És el teu debut teatral; no es-
tàs nerviosa?
Estic com una nena petita, dis-
frutant cadaminut.No vull que
s’acabimai.Emfamolta il·lusió
trepitjar l’escenari per primera
vegada acompanyada del Nao i
elMarcel perquè creativament
s’ho permeten tot i estic apre-
nentmolt d’ells.

Aprensa forçadecops?Portes
les cames plenes de blaus!
S’ha d’estar a l’altura d’un títol
comaquest i d’una obra que co-
mença amb un “Todo el mundo
al suelo, hijos de puta”. A més,
són blaus que m’he fet jugant,
amb amor i esportivitat. No els
canvio per res.

Amb qui t’hauria agradat fer
un cafè?
AmbFridaKahlo.M’he llegitdi-
verses biografies seves. Em té
totalment fascinada, aquesta
dona. Sempre recordo allò de
“Pies, paraqué losquiero, si ten-
go alas para volar”.

Què fas quan estàs trista?
Res. És un sentiment o estat
d’ànim que gestiono bé. Isabel
Allendevaescriureque latriste-
sa és com un animal salvatge
que et colpeja i t’esgarrapa pe-
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rò amb qui et portes bé. Per mi
és una cosa semblant.

Què és el que menys t’agrada
de la professió?
La inestabilitat constant de no
sabersipodràstreballarunami-
ca, unamicona, unamiconape-
tita, un poc, un poc poquet, un
minipoquet, quasi gens o gens.
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Germanes i col·legues de professió. La Laia és la Rym a ‘Polseres vermelles’ i
la Noemí, la Isabel a ‘La Riera’. Totes dues preparen obres de teatre. La de la Laia
(‘Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach’) ja es podrà veure dimecres al TNC

L.C. |Què se sent en ser la petita
i mimada de la família?
N.C. |Reconecque lagran té fama
d’endur-se els primers pals, pe-
rò la petita (almenys en el meu
cas) rep els mateixos pals dos
anysmés tard.

Què cantes a la dutxa? Mola,
però sona bastant desafinat.

Emdeu venir de família. Sovint
canto Very Pomelo. Tenen un
estil desenfadat i cantar les se-
ves lletres em fa sentir bé.

On et sentsmillor, al cine, a la
televisió o al teatre?
Em sento bé als tres llocs, però
on millor m’ho passo és al tea-
tre, pel procés creatiu que re-
quereix i el contacte amb el pú-
blic. Tot i que l’experiència aLa
Rieravaser increïble!Alcinema
també he tingutmolt bones ex-
periències: aquest Nadal he ro-
dat el llarg Losers, on he fet
amics per a tota la vida.

Què vol dir el títol de l’obra de
teatrequeestàsassajant, l’Era
dels Rew?
Rew és el símbol de rebobinar.
En lloc d’avançar, estem vivint
el quegeneracions anteriors vi-
vien. És una reflexió i una críti-
ca de la situació social, política
i econòmica actual. Quatre jo-
ves decideixen fer justícia a la
sevamanera.Vindràsaveure’m,
no? És al juliol a Porta 4!

¿T’agradaria que féssim algu-
na cosa juntes?
Sí, seria molt interessant i in-
tens! Estic segura que explora-
ríem límits emocionals i ens
deixaríemendurunaper l’altra.
Ens fitxem?

Parlant de treballar juntes,
¿creus que ens fem compe-
tència?
Generalment (i per sort) tenim
perfils diferents. Per exemple,
josócmoltmésmésguapa,noes
pot comparar.

Com portes això de ser arqui-
actriu?
És una bogeria! Fa 5 anys que
combino arquitectura amb in-
terpretació. L’any passat em
van donar una beca Sèneca a
l’Escola d’Arquitectura deMa-
drid iquanja feiaunmesquees-
tavavivintallàemvantrucarde
Barcelonaper ferelpaperd’Isa-
bel aLaRiera. Ho vaig acceptar
sense dubtar-ho i vaig estar un
any viatjant dia sí dia nodeMa-
drid aBarcelona.No sabia ni en
quina ciutat em despertava!

La virtutmés sobrevalorada?
La bellesa. Crec que és una co-
sa subjectiva. Avui en dia ens
bombardegen amb uns cànons
de bellesa que sembla que és
obligatori complir.

El quemés odies de la gent?
Comensdeixeminfluenciarpel
poder. Les persones ambpoder
són completament diferents de
comeren quanno en tenien. La
naturalesade l’ésserhumàésfà-
cilmentcorruptible.Somdèbils.


