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El veiem  els dijous a la nova tem 
porada d e “C uéntam e”, la sèrie  
m és antiga de TVE. Com va?
Em toca fer un paperot. Sóc Mau
ro, el “malo malísimo" contrapunt 
del protagonista, /Vntonio Alcánta
ra (Imanol Arias). El personatge va 
com ençar fa 5 anys am b un paper 
petit i ha anat sortint cada vegada 
una m ica més, cosa que m ’alegra 
molt.

Com  es  treballa am b cracs com  
Im anol Arias, Ana Duato o Juan 
Echanove?
El prim er dia estava molt nerviós. 
Cada cop que vas a una sèrie, per 
molta carrera que tinguis, és com 
una m ena d’examen. No coneixes 
l'equip, l’ambient... Però de mica 
en mica he anat agafant confiança 
perquè me l'han donat ells. La ve
ritat és que t'ajuden molt.

Quan fa tele l’aturen pel carrer?
Sí, però crec que "Cuéntame” no es 
veu gaire a Catalunya. A Madrid es 
veu més.

Ha sortit a “Secrets d e família", 
“Temps de silenci”, “Amar en tiem 
pos revueltos”... Què és el que m és 
li agrada d e fer sèries?
D’entrada que és feina, i tal i com 
estan les coses està molt bé. Quant 
als diners, guanyes una mica més 
que am b el teatre, tot i que última
m ent els sous a Catalunya han bai
xat molt i a Madrid s’han estancat. 
Però el que m és m 'agrada és que 
t ’estàs posant a prova. I sem pre 
tens el dubte de cap a on anirà el 
personatge. A més, durant el rodat
ge passen coses. Memoritzes uns 
diàlegs, però després a cada presa 
es rectifiquen. Això et fa sentir viu. 
Has d'estar am b les antenes posa
des. No et pots acomodar mai, mai, 
mai.

Q uè és el m és pesat d e la tele?
Que et diguin que la setmana que 
ve has d ’anar a Madrid, però no 
t’ho confirmin. Aquesta inestabili
tat fa que no puguis programar res. 
No saps quan et trucaran. He de
m anat el recorregut del personat
ge i tampoc no el tenen massa clar.

És diferent fer una sèrie a  Barce
lona que a Madrid?
No. És més o menys igual. El m és 
rellevant és si és una sèrie que 
s’emet cada dia o cada setmana. En 
el prim er cas, vas per feina. En el 
segon, és més lent.

Com  m em oritza els diàlegs?
Memoritzar són colzes i “dale que 
te  pego”. 1, un  cop arribes allà, et 
canvien el text. Però, m és que el 
text, el que compta són les intenci
ons que té el personatge.
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Què pen sen  a Madrid del procés 
sobiranista català?
En l’ambient de trebíül la gent en 
tén bastant què passa. L'Imanol 
Arias, el Juan Echanove... En altres 
ambients hi ha de tot.

«A la tele no 
et pots acomodar”

Vostè es posiciona?
Sí. Em mullo fins a cert pun t am b 
la gent am b qui tinc més confian
ça. Em sembla que estaria bé la in
dependència, però tampoc cal ta
llar els llaços... Als rodatges els dic: 
"Si som independents, em torna
reu a trucar?’’. Crec en un  país in 
dependent, però jo a Madrid vaig 
a fer la meva feina. Tampoc no hi 
vaig proclam ant res.

Quan tom a als escenaris?
Tinc una cosa am b ITmma Colo
m er i la Fina Rius p er al Festival 
Grec; al març com encem  a treba
llar. Però en teatre la cosa està fo- 
tuda. L’últim que he fet ha estat “La 
banqueta”, am b Ricard Borràs.

Què prefereix dram a o  com èdia?
M’agrada tot. Quan faig dram a 
m’agrada fer com èdia i quan faig 
comèdia m ’agrada fer drama. Em 
sento molt a gust am b els dos re
gistres. Especialm ent si hi ha un 
bon text, un bon director i uns bons 
companys. Intento tocar totes les 
tecles del piano.

1 cinema?
Faré una col·laboració am b Eduard 
Cortés, però aquest m ón encara és 
més complicat.

Els actors pateixen la crisi?
És clar. Nosaltres vivim dels espec
tadors; si a la gent li rebaixen el sou. 
s’ho pensa dues vegades a Thora de 
triar un espectacle. El pastís s’ha re
duït. No obstant això hi ha m olta 
gent que està pencant en teatres 
petits sense cobrar... No et guanyes 
la vida am b això, però és que en 
aquesta professió estem sonats. Ho 
fem perquè ens agrada. Per voca
ció.

entre terrassa i madrid. El rodatge de “Cuéntame” obliga Pep 
Ferrer (el Bruc. 1958) a viure pendent de l’AVE i de l’agenda que li 
marquen des de la capital. L’emprenya la “inestabilitat” de la 
feina, però sap que és afortunat perquè en la seva professió n ’hi ha 
molts que penquen de franc. Format a l’Institut del Teatre, es va 
estrenar amb 18 anys amb “La cantant calba” als Carmelitans i des 
d’aleshores ha treballat amb Mario Gas, Paco Mir, John Strasberg, 
Imma Colomer, Konrad Zschiedrich, Calixto Bieito, Lluís Homar, 
Fabià Puigcerver, Pere Planella... Resident a Terrassa, quan no 
actua li agrada caminar per Montserrat i Sant Llorenç o fer una 
volta amb la bicicleta de muntanya. El paper que més el satisfà és 
el de pare del Bernat i la |úlia.
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I si no hagués estat actor?
Ni punyetera idea. Quan vaig aca
bar COU no m'agradava res: esco
llir amb 18 anys és molt complicat.

Els seu s fills ten en  m és o m enys  
aquesta edat. Seran actors?
No. Un ja ha tirat cap a la fisica, l’al
tre va cap a les lletres i la cosa més 
artística i social. El fonamental és 
que gaudeixin am b el que fan.

Gaudeix en el paper de pare?
Molt. Q uan em  dem anen  ajuda 
m’ho passo pipa. Són com espon
ges. I he intentat ajudar-los a obrir 
la ment; crec que és això el que 
hem de fer els pares. / /
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