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Marlona Ribas és un rostre molt conegut, sobretot per la seva participació 
en sèries de televisió com El Cor de la ciutat, El Internado i La República

ENTREVISTA

L'a c tr iu  sabade llenca  M ariona 
Ribas i Deu, de vint-i-nou anys, 
sap d'interpretació, de psicologia 

— estudia el tercer curs de la carre
ra— , de moda — aprèn patronatge 
des de fa deu anys i es dissenya la 
seva pròpia roba— , i entén que és ara 
quan, més que mai, «la vida és per a 
viure-la.* I ho diu ella. sempre immersa 
en una activitat trepidant. Va fer les 
seves primeres passes en el món de 
la interpretació als vuit anys al Taller 
de Teatre del Centre Sant Vicenç, a 
la Creu Alta. I se'n va enamorar. «Això 
de jugar a ser algú és meravellós. Jo 
de petita volia ser de to t, crec que per 
això he acabat essent actriu», explica. 
Sent que es troba en una bona ratxa i 
més vital que mai. Transmet naturalitat 
i no deixa de somriure quan parla. 
Aspira a to t i sap que la constància, 
el ta len t i la bellesa són les seves 
armes. Aquesta manera de fer i de 
ser encomana una autèntica alenada 
d 'a ire fresc.
Ens trobem al seu camerino del Teatre 
Apolo, a Barcelona, hores abans de 
com ençar una nova representació  
de La Ratonera, un clàssic d ’Agatha 
Christie. dirigit per Víctor Conde, on 
in te rp re ta  M o llie  R alston, la m es
tressa d'una pensió on es produeix 
un m is te riós  assass ina t. Ribas no 
ha perdut aquesta fesomia angelical 
que l'acompanya des de la infància. 
És a punt de m aquillar-se, però té 
una pell tan perfecta que si volgués, 
passaria de llarg la prova de foc d ’una 
funció al natural. «No acostumo a po
sar-me gaires cremes a la cara. to t i 
que mai no descuido la pell-, diu. És 
tan m inim alista que el seu ritual de 
bellesa és simple: «una bona neteja 
de cutis i, això sí, una minuciosa cura 
del cabell.» I és que Mariona Ribas és 
encara més atractiva sense additius, 
i el m illor de to t és que no sembla 
donar gaire importància a aquest fet. 
Igual que resta transcendència a la 
seva trajectòria professional, tant pel 
que fa a la televisió com al teatre. De 
fet, la creualtenca és un rostre molt 
conegut arreu del país. sobretot per 
la seva participació en un bon grapat 
de sèries. El personatge de M arta 
Vendrell a El Cor de la Ciutat, de TV3, 
quan encara era gairebé una nena. 
la va catapultar cap a l'èxit. A partir 
d'aquí, la seva carrera es va disparar. 
Ha treballat, entre d’altres, a produccio
ns televisives com Más que Hermanos 
(TV-Movie), Música Secreta. Hospital 
Central, Amistades peligrosas, M.I.R., 
Gominolas, El Internado, Belvilacqua, 
Los Misterios de Laura, La República i 
Días de Gloria (TV-Movie). I també ha 
demostrat el seu talent interpretatiu 
sobre l’escenari a obres com Tempesta 
de Neu, Ja en tinc 30!, Jugando con 
Molière, Vers per on!, Shakespeare vs. 
Sagarra. El poema de Nadal, Una història 
catalana i l’esmentada La Ratonera. Pel 
que fa al cinema, és a punt d'estrenar 
Perdona si te llamo amor, on participa 
de manera molt puntual. Reconeix que 
no s 'ha prodigat gaire en el gènere 
cinematogràfic, que també la sedueix, 
però aquest és un tema que l'inquieta 
relativament. «M’ha agradat molt pro
var-ho, però ara mateix sóc molt feliç 
fent teatre. Entenc que el cinema és 
una eina més per a donar sortida a la 
interpretació, tot i que també penso que

el més important és gaudir del projecte 
en el qual estàs involucrat i entregar- 
hi to t el que puguis de tu mateix. I en 
aquests moments el meu compromís és 
amb La Ratonera», afirma convençuda. 
La veritat és que Mariona Ribas fa olor 
d ’èxit. I del bo. Hi apostem?

On vius, Mariona?
Segueixo vivint a Sabadell, al passatge 
Feliu Pla.

Doncs jo et feia a Madrid.
És veritat que des de fa vuit o nou anys 
he estat treballant interm itentm ent a 
Madrid, i fins i to t hi vaig residir del 
2010  al 2012, però ara ja  torno a ser 
a casa. A Madrid vaig viure al barri de 
La Latina i també més cap al nord de 
la ciutat. M ’anava movent. (Somriu) 
Però a Sabadell és allà on, de moment, 
tinc el meu campament base.

Vas néixer a Sabadell el 18  de juny 
del 1984 . Què recordes de la teva 
infantesa?
Oficialment vaig néixer a Barcelona, 
però sóc sabadellenca des dels qua
tre dies de vida. Nosaltres vivíem al 
carrer Felip Pedrell, a la Creu Alta. Jo 
sóc «tallareta». Més endavant, l ’any 
2000 , ens vam traslladar a viure al 
carrer de l'Espirall. Jo vaig viure una 
infància m olt plena, m olt feliç. I això 
no és cap tòpic. Era una nena molt 
inquieta, jugava m olt amb la meva 
germana i passava moltes hores amb

la família i els avis. M ’agradava molt 
riure, gaudir de les meves inquietuds 
artístiques: teatre, música, dansa... 
També recordo especialment els estius 
a la Costa Brava, concretament a Sant 
Antoni de Calonge. A casa encara hi 
estiuegen. De fet, aquest indret va ser 
una troballa dels meus avis. Hi van anar 
de viatge de nuvis i se’n van enamorar. 
Quan ningú encara no coneixia aquella 
població nosaltres ja  feia anys que hi 
anàvem. Sempre he considerat que he 
crescut entre Sabadell i Sant Antoni.

Quan vas començar a fer teatre?
Als set o vuit anys. al Centre Sant Vicenç, 
de la Creu Alta. Jo hi estava vinculada a 
través de la catequesi, però tenia una 
companya que feia teatre i sempre me’n 
parlava. I no vaig parar fins aconseguir 
que la meva mare m'apuntés al Taller 
de Teatre. També s 'h i va apuntar la 
meva germana. Va ser una experiència 
molt bonica.

Què hi vas aprendre?
Doncs crec que tot el que m ’ha servit de 
base per a accedir al món professional. 
A to t arreu hi ha una part de talent, és 
clar. però al Taller de Teatre treballàvem 
molt dur. Després m ’he trobat fent cur
sos per a professionals i els exercicis 
són gairebé els mateixos que havíem 
fet al Taller. A més a més, de seguida 
et feien pujar a dalt de l’escenari. I això 
crec que és molt important. Jo vaig entrar 
al Taller al mes d'octubre i al desembre

ja feia Els Pastorets. Estic convençuda 
que gràcies a aquesta experiència de 
set o vuit anys d'amateur, després vaig 
esdevenir professional.

Per cert, quin paper hi feies, a Els 
Pastorets?
Vaig fer de tot! Els primers anys d ’angelet
0 de pastor... Fins que em vaig espe
cialitzar en els papers de Verge Maria i 
àngel Sant Gabriel. (Riu) Ho vaig deixar 
als disset anys, quan ja no ho podia 
compaginar per qüestions d ’agenda.

Parla’m dels teus pares.
Són el Joan i la Mercè. El pare és engin
yer. i la mare, administrativa comptable. 
A casa sempre hem esta t m olt units
1 ens hem ajudat els uns als altres. 
De fet, jo  a la feina sempre he sentit 
el suport tan t de la meva germana. 
Natàlia, com dels pares. Tot i que la 
meva professió els va agafar una mica 
per sorpresa, sempre m 'han animat a 
tirar endavant. Mai no he tingut la sen
sació que s'ho agafessin malament, 
al contrari. Sempre han estat al meu 
costat. Som una família que valora la 
cultura de l'esforç, la constància, la 
disciplina...

Tens antecedents artístics a la famí
lia?
Per part de pares o avis, no; però la 
meva cosina, la Mercè Martínez, és 
actriu professional. I la meva germana, 
per la seva interpretació d'Adela, a La 
casa de Bernarda Alba, fins i to t va 
obtenir un premi. Per tant, pel que fa 
a reconeixements teatrals, em porta 
avantatge. Des de fa anys la Natàlia viu 
a Londres amb la seva família.

A quina escola anaves?
Al Sant Nicolau.

Eres bona estudiant?
Sí, m ’anava traient els cursos. A casa 
hi estaven molt a sobre. I segurament, 
si m 'hagués esforçat una mica més. 
hauria tre t m illors notes. Jo sóc de 
ciències pures.

Què més vas estudiar?
F is io te ràp ia . Però era una carrera 
molt presencial, que m'exigia assistir 
a classe. I, és clar, va arribar un punt 
en què no podia seguir aquell ritme. 
Cada dos per tres havia de demanar 
permís a la feina. En aquella època ja 
treballava a la televisió i compaginar-ho 
to t em resultava molt complicat. I vaig 
decidir apostar fort per la interpretació i 
formar-me com a actriu. Ara, però, estic 
estudiant psicologia. Estic començant 
tercer a la UOC.

I doncs?
Perquè una part de mi és científica i una 
altra, artística. Això potser a vegades 
no encaixa, però intento donar sortida 
als dos vessants.

Doncs jo crec que psicologia i inter
pretació es complementen.
Ben mirat, tens raó. La sincronia està 
present en tot, però potser en la nostra 
feina encara més, perquè per a inter
pretar bé un personatge has d'entendre 
la seva psicologia: com funciona, com 
pensa, com sent, i el perquè ho fa. 
I m 'estic  adonant que la carrera de 
psicologia és una eina molt útil per a
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la vida i, en aquest cas també, per a la 
meva feina.

Quan vas fer el salt a l'actuació pro
fessional?
L’any 2000, a la sèrie El Cor de la Ciutat, 
de TV3. Els cinc primers anys van ser 
d'aprenentatge, amb gent molt vàlida 
que ens ajudava a créixer com a actors 
professionals. En el meu cas. penso 
que la clau va ser. sobretot, treballar al 
costat de l’actriu Mercè Arànega. que em 
va inculcar la necessitat de seguir-me 
formant. En aquest aspecte, tota la colla 
d'actors joves d'El Cor vam tenir molta 
sort. Jo recordo haver demanat consells 
al Ferran Carvajal — amb qui ara coinci
deixo a La Ratonera— , Montse Guallar, 
Victòria Pagès, Pep Munné, Margarida 
Minguillón, Pep Antoni Muñoz... Teníem 
molt suport, tant a nivell personal com 
també humà.

En aquell temps, El Cor de la Ciutat 
era la sèrie amb més audiència de 
Catalunya. Com es porta l’adolescència 
essent tan famosa?
La veritat és que, segurament, el paper 
de Marta Vendrell a El Cor de la Ciutat 
em va canviar la vida. Tot i que com 
que vaig començar a treballar tan jove. 
tampoc no sé com hauria estat la meva 
vida sense aquesta feina. Evidentment, 
al principi va ser un xoc. Jo era una 
persona anònima, amb una vida nor
mal, d'estudiant, i t'he  de reconèixer 
que durant els primers anys això de la 
fama ho portava malament. I no per la 
gent, sinó pel propi conflicte interior de 
persona de disset anys. És a dir, jo  era 
una noia amb un ambient molt acotat, 
i de sobte, tothom em coneixia. I. ge
neralment, els adolescents no sempre 
són les persones de reaccions més 
agradables ni encertades del món. A 
vegades, quan sortia de tarda-nit, no 
estava de romanços. (Riu) No sempre 
tens un bon dia. i això molta gent no 
ho entén. Amb el pas dels anys. però, 
aquest fe t ja  l'en frontes d 'una altra 
manera. Però jo  recordo e ls  meus 
començaments com una etapa m olt 
dura. Els rodatges començaven a les 
set del m atí i moltes vegades el meu 
pare m 'hi acompanyava i després se 
n'anava a treballar, pobre. Pensa que 
llavors jo  encara no tenia carnet de 
conduir ni possibilitat de moure’m per 
mi mateixa. A més a més, estava estu
diant batxillerat, que és una etapa molt 
exigent, m olt dura... Va ser un temps 
complicat. Sort que tant a casa com a 
l'escola em van ajudar molt.

I et vas especialitzar, majoritàriament, 
en sèries de televisió.
Sí, to t i que aquests darrers tres anys 
he pogut tornar a trep itjar m olt més 
l’escenari; o si més no, compaginar- 
ho.

Quines diferències hi trobes, entre 
treballar al teatre o fer-ho a la tele
visió?
Són fe in e s  d ife re n ts , però a lhora  
t'aporten i t'ensenyen molt. El teatre té 
l'adrenalina de la immediatesa, d'aquell 
moment màgic i irrepetible, to t i que 
també he viscut moments molt màgics 
a la televisió, perquè a la tele no tot 
és mecànica. El teatre és un joc de 
cos sencer, mentre que a la tele to t es 
focalitza. a vegades, en un primer pla,

to t i que has d 'estar pendent d'altres 
coses, és clar. La televisió és un treball 
extremadament difícil en què tothom 
t ’exigeix: l ’ il·luminador, l’operador de 
càmera, el perruquer, el director... Tot 
plegat resulta esgotador, perquè la ten
sió que suposa estar pendent de tots i, 
alhora, complir amb els teus requisits 
d'actriu, és molt difícil. El teatre també 
té el seu punt d'exigència, perquè et 
trobes en un pla obert tota l'estona, no 
hi ha trampa. El teu cos està treballant

constantment, perquè la composició 
física dels personatges és mot impor
tant. A més a més, tens l ’handicap de 
la veu. Per exemple, crear una escena 
íntima amb una projecció vocal que 
arribi a la fila v int... Per tant, són dos 
mons diferents amb la mateixa cèl·lula 
mare, que és la interpretació.

Has fet teatre, televisió... I cinema?
A totes les entrevistes surt aquesta 
pregunta, però el cinema és una cosa 
que m’ inquieta relativament. Entenc 
que és una eina m és per a donar 
sortida a la interpretació... El 20 de 
juny s ’estrena una pel·lícula. Perdona 
si te llamo amor. en la qual participo 
d 'una  m anera m o lt puntual i m olt 
discreta. M ’ha agradat molt provar-ho, 
però jo  sóc m olt fe liç ara mateix fent 
teatre o si m ’arriba un nou projecte de 
televisió. El més im portant és gaudir 
del projecte en què estàs i entregar-hi 
to t el que puguis de tu  mateix. I en 
aquests moments el meu compromís 
és amb La Ratonera.

Què destacaries de la teva trajectò
ria? Quin paper t ’ha marcat més?
Evidentment, el de Marta Vendrell a El 
Cor de la Ciutat. Però n ’hi ha d ’altres 
de concrets que també. Per exemple, 
el personatge de Paz a la sèrie de te 
levisió M.I.R (Telecinco). Era una noia 
que patia un trastorn bipolar, i va ser un 
repte important, un graó de superació 
més en la meva carrera. El director 
d ’aquells capítols, Jesús Font, em va 
ajudar molt. També destacaria el paper

de Mercedes León a La República, 
de TVE. I actualm ent, que em poso 
a la pell de la Mollie a La Ratonera. 
Treballar amb el Víctor Conde ha estat 
un gran aprenentatge.

Què és el que més t ’agrada de la 
teva professió?
Jo crec que to t es resumeix en la mà
gia. És una feina molt dura, complexa 
m entalm ent i em ocionalm ent, però 
que té  un component de màgia molt 
bonic. Per exemple, la transformació 
física, que ajuda moltíssim a construir 
el personatge. Jo, ara. a La Ratonera. 
quan em poso aquesta roba i porto 
aquest pen tina t és com si en trés 
al túnel del tem ps. Això de jugar a 
ser algú és meravellós. Jo de petita 
volia ser de to t, crec que per això he 
acabat essent actriu. Actualment, a 
La Ratonera sóc la Mollie, una dona 
dels anys quaranta que té un hostal 
en un poble de Londres; però al llarg 
de la meva carrera he agafat armes, 
he estat policia, he fet de m etge...

Sóc coses que. de petits, to ts  volem 
jugar a ser.

Sovint relaciones la teva feina amb 
un joc.
Sí. Aquest és un aspecte  que he 
a n a t a p re n e n t am b e ls  c u rs o s  
d ’ in terpretació. Crec que tam bé és 
una bona manera de prendre’s l ’ofici. 
Però un joc seriós.

I què és allò que menys t ’agrada?
La in e s ta b ilita t que aquesta fe ina 
comporta. I no només a nivell econò
m ic. s inó tam bé  v ita l. Perquè pot 
remoure inseguretats. Aquest viure 
en una corda fluixa constant, aquest 
equilibri, tant a nivell de feina, logístic, 
emocional, és difícil.

Com et definiries en poques parau
les?
Crec que sóc una persona espontània 
però racional, més reflexiva que no pas 
impulsiva, exigent, valenta, que intenta 
veure la vida des d’una òptica positiva, 
sempre amb un somriure dibuixat al 
rostre, i sensible. I també sóc bastant 
pacient, en general.

Com anem de sentit de l’humor?
(Riu) M o lt bé! Riure és una de les 
meves activitats preferides.

Quines són les teves aficions?
Fa deu anys que fa ig  patrona tge . 
M ’encanta cosir, teixir, fer ganxet... 
En canvi, aquests nous corrents com 
el patchwork. decoupage o scrapboo- 
king no els domino tant. Jo sóc més 
tradicional. La meva àvia i la meva 
mare han cos it to ta  la vida i jo  he 
heretat aquesta afició. De fet, va ser 
la meva àvia qui em va ensenyar a 
cosir. (Somriu)

Dissenyes la teva pròpia roba?
Sí. L’estil? Estil Mariona. (Riu) No sé 
què d i r-te, és un estil m olt personal, 
còmode. És una roba m olt urbana, 
m ’agraden les coses originals i dife
rents, to t i que també em faig vestits 
per anar a ca sam en ts  o d ’ a ltre s  
celebracions.

Ets presumida?
Sí, també.

Quin és el teu color preferit?
El vermell.

Quin perfum portes?
Una colònia de The Body Shop que es 
diu White Musk. Potser fa d isset anys 
que porto aquesta fragància.

Tens alguna rutina de bellesa?
Només quan treballo m olt. com ara 
en què cada dia em maquillo per fer 
la funció, em netejo m olt bé la pell. 
També m ’agrada m olt cuidar-me el 
cabell. Però l’estètica tampoc no em 
preocupa extremadament. Conec gent 
que, en canvi, sí que dedica moltes 
hores a arreglar-se.

Què és allò que mai no falta a la teva 
bossa?
La crema de llavis.

Més aficions?
P assar lla rg u e s  e s to n e s  am b la 
fam ília i gaudir amb la gent que, a

L’actriu sabadellenca fotografiada al pati de butaques del Teatre Apolo, de 
Barcelona, on representa La Ratonera, un clàssic d’Agatha Christie
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vegades, i per qüestions d'agenda, 
no puc veure.

Conserves am istats de to ta  la vi
da?
Sí. La meva colla d'amigues és de 
l’escola Sant Nicolau. Pràcticament 
fa vint-i-set anys que ens coneixem. 
Ara potser ens veiem menys perquè 
cadascuna ja té la seva família, però 
el grup amb qui celebro l’amic invisi
ble, els aniversaris i tot això som les 
mateixes. Evidentment, la vida et porta 
a conèixer molta més gent i a fer amis
tats molt bones, però a mi m'agrada 
seguir mantenint aquestes relacions 
de sempre.

Per cert, encara toques el violí?
(Riu) No. Ho vaig deixar als disset anys. 
M'agradava moltíssim. Estudiava a 
l’Escola de Música Creu Alta. I també 
vaig fer dansa durant molts anys. Vaig 
créixer fent ballet amb la Maria Isabel 
Zamora i després vaig fer el salt al 
contemporani amb la Montse Argemí, 
al Bots. És una de les coses que més 
m’ha costat de deixar de fer. Però és 
qüestió d'horaris, com tot.

Tens alguna mascota?
Sí. Un peix que es diu Shakespeare.

De les feines de la llar, quina t'agrada 
més i quina menys?
Treure la pols em costa molt. És molt 
pesat. I allò que m'agrada més és fer 
rentadores i rentar els plats.

T’agrada cuinar?
Sí, molt.

Quina és la teva especialitat?
El pollastre amb curri, el risotto. alguna 
quiche... Crec que la meva paciència 
també ha derivat cap a la cuina.

I el teu menjar preferit?
Els canelons de la meva àvia Victòria 
eren boníssims. I les rosquilles, també. 
Les feia amb un dolç que no sé d'on 
treia; potser d'Alacant, d’on ella era filla. 
Sortosament, però, n’he recuperat la 
recepta. I per Nadal, quan ens reunim 
amb els meus cosins, la preparo. I 
tan bé no em queden, eh? Però és 
una manera de mantenir aquell sabor 
tradicional.

Quin tipus de música escoltes, quan 
ets a casa relaxada?
M’agraden les veus femenines amb per
sonalitat: Norah Jones, AmyWinehouse, 
Caria Bruni... També m’encanta la 
música dels anys seixanta.

Quin és l’últim llibre que has llegit?
Deu ser algun manual de psicologia. 
(Com riu!) I ara he començat Los zapatos 
de Valeria, d’Elisabet Benavent.

Digue’m el teu paisatge ideal.
L'Empordà.

Ets supersticiosa? Tens alguna mania 
o costum?
Acostumo a subratllar els guions i els 
apunts amb un retolador fluorescent 
groc. Si no, em sembla que no puc 
estudiar bé.

Com anem de religió?
Justa, però sóc cristiana.

De què tens por?
Són pors molt universals: la pèrdua de 
les persones que estimes, el patiment 
sentimental... Però crec que no tinc 
cap por concreta.

En quina mesura t'interessa la polí
tica?
En la que m’afecta.

Quin és el te u  racó p re fe rit de 
Sabadell?
Casa meva i a casa dels meus pares, 
però sense menysprear, ni de bon tros. 
tot el que hi ha a fora, eh? Perquè 
Sabadell és una ciutat que m'estimo 
molt. Però per la feina, els estudis 
i cosir he de passar moltes hores 
a casa. Per tant, de casa meva he 
intentat fer-ne un lloc molt acollidor, 
almenys per a mi. I com que visc a 
la casa on vivia la meva àvia, això 
hi ajuda.

Tornem al teatre. Ets una experta a 
fer papers d’època. Després de La 
República i Gran Hotel, ara protago
nitzes La Ratonera, d'Agatha Christie. 
Imposa representar una obra que ha 
estat 62  anys en cartell a Londres?

Sí, és clar. Estem parlant de l ’obra 
més representada en la història del 
teatre, que s’ha fet per tot el món. i 
que ve d'una producció a Madrid on 
el meu personatge l ’han interpretat 
actrius com María Castro i Ana Turpin. 
També imposa perquè el de Mollie és 
un paper complexe. Però, per sort, 
el Víctor s'ha encarregat sempre de

treure-li tota aquesta càrrega. I mai 
no m'he sentit ni condicionada per les 
altres actrius que l ’havien interpretat 
ni tampoc pel fet que fos una obra 
tan coneguda. Va ser començar de 
zero i crear aquest personatge.

T’assembles a la Mollie en la vida 
real?
La Mollie Ralston és una dona que 
té molta fortalesa, molt de caràcter. 
I viure als anys quaranta i plantar 
cara a certes coses té molt de mèrit. 
Però més que identifïcar-m’hi, potser 
m’agrada.

Què és allò que et va costar més del 
personatge?
La composició física. Aquesta rectitud 
anglesa que ens demanava el Víctor.

És una feina difícil pels actors medi
terranis d’aquesta època. Nosaltres 
ens movem molt. ens toquem molt, 
tenim un altre comportament, una altra 
manera de parlar... Però són els trets 
característics d ’aquell temps. I aquest 
exercici és fascinant. Arribar i integrar 
això. Quan vam estrenar, recordo quejo 
anava molt rígida, semblava un robot, 
però a poc a poc ho vaig anar integrant. 
I crec que aquest relaxament físic s'ha 
vist en tots els actors.

Per què a una dona tan extravertida 
com tu sovint li cauen papers de 
persones tan introvertides com la 
Mercedes a La República, la Lourdes 
Arroyo (l'esposa de Mario Conde a la 
telemovie Días de gloria) o ara aquest 
de Mollie a La Ratonera?
(Riu) No ho sé, però penso que és 
in teressan t el contrast. De to tes 
maneres, la Mollie manté aquesta 
rectitud i aquesta intim itat perquè té 
un passat, com tots els personatges 
de l'obra, però tot i així és una dona 
que quan la veiem al principi de la 
representació  inaugurant la seva 
casa d ’hostes, està molt contenta 
i il·lusionada perquè to t su rti bé. 
somriu... És una dona que té bon cor, 
però les circumstàncies l'obliguen a 
treure una altra cara. I compaginar 
aquestes dues facetes és molt in
teressant, fa que no sigui un prota
gonista pla. Perquè, a vegades, els 
protagonistes i els herois pequen de 
ser una mica plans. I aquí no.

A tu que t ’agrada tant la roba, et 
deu divertir molt això d'anar vestida 
d’època.
Oi tant! M'encanta! (Riu) 

i fer de dolenta?
També, i malgrat el meu tarannà, 
m’és molt fàcil, tot i que, a vegades, 
se m ’escapa el riure. Però, sobretot, 
m'agrada fer dolents que tenen motius 
per a fer el que fan. Un dolent que ho 
és perquè sí, no m’ interessa.

Trobes a faltar la tele?
En la mesura que és un m itjà  on 
m'agrada desenvolupar-me, sí. Però 
ara mateix, en aquesta obra tinc una 
feina que m’omple, m'agrada i la gau
deixo moltíssim. Per tant, ja hi haurà 
temps per a fer tele.

Pertanys a una fornada d'actors i 
actrius sabadellencs que han triom
fat. Què passa a Sabadell que tenim  
tants bons intèrprets?
Doncs que hi ha molta tradició i tenim 
llocs d'ensenyament amb qualitat. Crec 
que aquesta és la clau. Em consta, per 
exemple, que el Taller de Teatre del 
Centre Sant Vicenç està ple a vessar, 
amb llista d'espera inclosa.

Quins són els teus projectes imme
diats?
Ara mateix veure cap a on ens porta La 
Ratonera i acabar de valorar algunes 
cosetes que surtin. Ah! I estrenar la 
pel·lícula!

Com et veus d'aquí deu anys?
No ho sé. Però, faci el que faci, espero 
que feliç.

Et seguirem la pista >

Ribas al seu camerino del Teatre Apolo, hores abans de començar la funció

L'actriu damunt de i’escenari. «Això de jugar a ser algú és meravellós», diu


