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CONVERSES
Andrea Ros

ACTRIU
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«Ara estic vivint 
un moment màgic”
t o r n a r  A c a s a . Després de quatre anys obrint-se camí professional 
als escenaris, sèries i pel·lícules a Madrid, la terrassenca Andrea 
Ros, una jove actriu de 21 anys amb talent i brillant trajectòria, 
necessitava reprendre les seves arrels a Catalunya. 1 ho ha fet per 
la pona gran, al Teatre Lliure i al costat de la gran dama de 
l’escena Núria Espert al clàssic “El rei Lear”. Està encantada i feliç.

Darrera d’un rostre angelical i uns 
grans ulls blaus, que enam oren la 
càm era, hi ha una sòlida actriu 
am b una carrera espectacular. Ara 
està im m ensaa "El rei Lear”, un èxit 
total que fins i tot amplia fundons.

* Com viu la seva nova aventura es
cènica al Teatre Lliure?
Com un dels millors mom ents ar
tístics de la meva vida. Portava 
tem ps fent comèdia i un text com 
el de Shakespeare em  venia molt 
de gust. Cada fu n d ó  és una ovació 
del públic. Està sent molt especial.

Una aventura “de tragèdia” fent de 
Cordèlia, la filla del rei, que encar
na l'actriu Núria Espert.
Sí. Interpreto la filla petita, d e to 
nant de la història. El rei Lear, can
sat i gran, vol saber quina de les se
ves tres filles l'estim a m és per do
nar-li el millor tros de les terres. 
Cordèlia el desconcerta, li respon 
que l'estim a com  una bona filla i 
prou i és desterrada. Surto al prin- 

4. d p i de l’obra i al final, en una de les 
escenes m és em ocionants, quan 
pare i filla es retroben.

S’imaginava a dins d’un muntat
ge de Shakespeare com aquest?
M’agrada fer de tot. Portava temps 
fent comèdia i interpretar un clàs
sic em venia molt de gust. És una 
de les tragèdies més tràgiques de 
Shakespeare. Gaudeixo molt per- 

. què recit em poesia, frases èpiques 
que segueixen tenint sentit avui.

Ha hagut de preparar-se molt per 
a un drama com aquest?
No. Encara que el meu personatge 

.. estigui patint jo no ho estic, perquè 
és part de la meva feina. 1 a tota la 
funció ploro, ploro molt perquè 
Cordèlia és una nena a la qual han 
destrossat la vida.

Al costat de la Núria Espert està 
aprenent molt?
Tinc la sensació que el Lluís Pas
qual, el director del Teatre Lliure i 
de l’obra, m 'ha ensenyat tot el que 
sé de teatre i la Núria Espert m'està 
ensenyant tot el que sé d’estimar el 
teatre. Aquest moment, el recorda
ré m olts anys. Ara estic vivint un 

w m om ent màgic.

Com és treballar amb ella?
Bé, la Núria és d 'un  altre planeta. 
És un referent. Quan veus una do
na am b 80 anys, en una obra que 
dem ana força preparació física, 
que està am b tu, fa broma i t’abra
ça. .. Acabem la funció mortes, una 
a sobre de l'altra, i quan s’encén el 
llum el primer que em fa és un pe
tó. Ens està donant moltes lliçons.
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tomar a treballar al Teatre Uiure 
deu ser encara més engrescador.
1 tant! He actuat a  tres del seus 
muntatges i em sento com a casa. 
Quan vaig debutar fe dos anys amb 
"L’onada" vaig saber que això era el 
que volia fer. Al teatre, hi ha un feed 
back im m ediat. Fem que la gent 
pensi, senti i sacsegem consciènci
es i sentiments sobre l'ego, l’amor... 
Al Uiure, després tomaré per repre
sentar “L’enemic del poble”.

Ha deixat Madrid per quedar-se a 
viure a Catalunya?
Sí. Volia tom ar a casa, tocar de peus 
a terra, tenir una vida m és tran- 
quil·Ia i deixar una mica el '‘m un
dillo’’ cultural de Madrid, on la in
dústria és diferent, buida, plena 
d’interessos. A l’estíu vaig enregis
trar la pel·lícula "La final”, de Vale
rio Boserman, i des de fe tres m e
sos visc a Barcelona.

Precisament dissabte passat TV3 
va estrenar la pel·lícula “Menú de
gustació” on també hi siurt.
El film és preciós. El vam enregis- 
trar en una cala petita de 1’Escala fe 
dos anys. Aquí va passar sense 
pena ni gloria perqué el productor 
es va negar (molt bona decisió) a 
doblar els actors. Com a Espanya 
la cultura és tan precària, el cine
m a en versió original en català no 
funciona. Ha estat un èxit als Estats 
Units i s'ha venut a  23 països.

“Mar de fons”, “BuenAgente", “El 
internado”, "Los hombres de Pa
co”..., i fins a més de deu sèries.
Sí, he fèt molts personatges episò
dics als rodatges de Madrid. Anava 
i venia, fins que als 17 anys em va 
sortir un paper fix a “BuenAgente", 
una sèrie que va durar sis mesos, i 
em  vaig quedar.

A Madrid com veuen el procés de 
Catalunya?
A Tentorn de lespectacie Catalu
nya està molt respectada. No els 
crea cap conflicte que vulguem de
cidir. En canvi, m'he trobat taxistes 
que m'han fet baixar del vehicle per 
parlar català.

No té la sensació que la seva vida 
va massa ràpid?
Amb 17 anys em vaig trobar de cop 
sola a Madrid per fer el que jo vo
lia. Em sento molt afortunada i 
agraïda al suport que em van do 
nar els pares. Tinc les mateixes ami
gues de l’escola. Elles volen inde
penditzar-se i jo ja ho be superat.

Aficions?
Dedico més estones a escriure po 
esia i estudio dramatúrgia per cre
ar un guió teatral. Tinc un  blog: lo- 
ladicecosas. wordpress. com .
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