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editorial

discurs oficial 
premis aapv 2022

Companys, companyes, autoritats i persones que aspiren a ser autoritats, per-
sones convidades, coneguts i conegudes d’Instagram, familiars dels nominats 
que esteu esperant que el vostre fill/filla vos dedique el premi, espectadors i 
espectadores d’À Punt Mèdia… Bona nit. 
 
Una cosa està clara: este panorama actual que ens toca viure té una certa 
semblança a... les set plagues d’Egipte. I no s’acaben mai. Documentant-me 
per a este discurs, vaig vore que en realitat n’eren deu, però vaig pensar que 
amb set en teníem prou... Total, que estarem atents al que ens depare la 
segona meitat del 2022, no siga que encara ens toque la conversió de l’aigua 
en sang o una pluja de granotes. Este estiu, amb el mosquit tigre ja anem bé. 
 
Tot i esta sensació d’estar amb l’aigua al coll com a estil de vida que hem 
assumit, esta nit no emetré ni una queixa, ni un retret, ni un lament... Jo sé 
que s’espera, entenc que vos abellix que diguem alguna barrabassada..., fins 
i tot alguns desitjaríeu que fera escarni d’algun representant institucional, però 
no, hui ha de ser tot alegria i celebració. Perquè ens ho mereixem. Alegria prin-
cipalment per... celebració sobretot perquè... estem bé. Ens van dir que açò 
també passaria..., i està passant. I tant que està passant. 
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Ara de veres, amics i amigues, només tenim un missatge a dir-vos: hem de 
cuidar-nos. Pel que puga passar. Hem de cuidar-nos. Només dic això esta nit, 
i cadascú que deduïsca a qui i com ha de cuidar. Hem de cuidar-nos. 
 
No vull allargar-me massa, només un parell de cosetes: la primera és que, en 
el camp audiovisual, volem agrair públicament alguns canvis rellevants que 
s’estan produint en l’àmbit institucional. Era la nostra reivindicació per a pren-
dre el camí cap a una vertadera indústria audiovisual valenciana que encara, 
repetisc, encara està per fer. No és cert que els actors i actrius valencians 
puguem dir que estem millor pel que fa a l’audiovisual. No és cert i ho hem de 
dir. En definitiva i sense embuts: deixar de ser els “pagafantas” del cine espan-
yol. 
 
I la segona cosa és que estem intentant enfortir el nostre col·lectiu per a con-
tinuar lluitant pels drets laborals, com ho ha fet sempre, i al mateix temps 
transformar-lo en un col·lectiu que ens cuide i ens oferisca possibilitats d’a-
vançar, de fer professió. Som una associació gran, madura, amb història, que 
no vol renunciar al llegat que les generacions anteriors ens han deixat i que 
també vol actualitzar-se i connectar amb els més joves i els nouvinguts a la 
professió. En això estem. Com sabeu, de manera interna, hem hagut de pren-
dre alguna decisió important que afecta el funcionament del nostre sindicat. 
Donarem totes les explicacions i facilitarem tota la informació en la pròxima 
assemblea, però vos puc avançar que ho hem fet des de la convicció que era 
el millor per a la nostra organització i que suposa el canvi i l’actualització que 
necessita el nostre col·lectiu. 
 
I res més... Mentre esperem l’arribada de la següent plaga, volem agrair a la 
Diputació de València la seua ajuda per a la realització de l’acte de hui. Agraïm 
a Olympia Metropolitana la seua generositat per deixar-nos el seu espai i a À 
Punt Mèdia per donar-nos suport i per la seua retransmissió. 
 
Moltes gràcies també a totes les persones que han fet possible esta nit, i m’a-
gradaria acabar amb una reflexió en referència al moment que estem vivint: 
“¡Qué felices están siendo los años veinte!” 
 
Moltes gràcies! 
 
Discurs de Carlos Amador Aparicio (President de l’AAPV) 
i Pau Vercher Puchol (Secretari General de l’AAPV)

discurs oficial 
premis aapv 2022
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Tot començava 
amb un vídeo 
de les presen-
tadores, Maria 
Juan i Carme 
Juan, prepa-
rant-se per al 
gran esdeveni-
ment i fent una 
crítica a la idea 
que tenim els 
actors i les 
actrius valen-
cians que ens 
diuen que par-
lem cantant.

Per Adrián Romero i Omar Ruiz 
Fotos: Carlos Ruiz

Per fi, després de la pandèmia, els actors i les actrius 
valencians van poder celebrar els seus premis sense 
mascaretes i sense límit d’aforament. Per això, l’AAPV ho 
va donar tot amb una gala plena de música, reivindicació i 
molts premis.
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crònica  
del lliurament

El teló es va obrir 
amb part de la 

professió de 
teatre musical 

cantant una 
adaptació del 
musical “The 

Book of Mormon”, 
amb una nova 

lletra en què es 
reivindicava el 

poc treball que té 
la nostra gent en 

sèries i pel·lícules 
perquè diuen que 

parlem cantant.

La part 
còmica de la 

nit la van 
portar Xavo 

Giménez i Leo 
De Bari, amb 

els seus 
vídeos plens 

d'humor.
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crònica  
del lliurament

Els vídeos dels fills i les filles 
d’alguns actors i actrius ens aproparen 

a la visió que ells tenen del treball 
que realitzen els seus pares. 

Ens parlaven de les primeres voltes 
que van vore els pares en un escenari 

i com reaccionaren.

Elles van ser 
les encarre-

gades de 
donar els 

premis de 
doblatge, 

en què van 
ser premiats 

Pilar 
Martínez i 

Rafa Albert.

Tot seguit, 
les presentadores 
Maria Juan i Carme Juan ens 
donaren la benvinguda oficial, 
amb un discurs sobre 
l’intrusisme laboral, 
que, cada vegada més, 
esta patint la nostra professió. 



La música va 
prendre vida a 
l’escenari amb 
la meravellosa 

actuació de 
Neus Ferri, que 
va interpretar 

la cançó 
“Llar”. Amb la 

seua dolça veu 
continuàrem 

somiant en 
esta gala tan 

especial.

I, de la música, 
tornàrem als vídeos 
de Xavo Giménez 
i Leo de Bari, 
que esta vegada 
ens van fer riure i 
reflexionar sobre 
la nostra professió.

11



Seguidament, Jordi Ballester i 
Vanessa Cano dedicaren unes 
paraules a Carles Pastor, 
per la seua recent mort, 
i ens feren un resum del 
treball que s’està fent 
des de la comissió 
d’audiovisual en favor de 
tots els actors i actrius.

Ells foren els encarregats de donar els 
premis a millor actriu i actor d’audiovisual. 

Els premiats van ser Toni Agustí i, 
la sorpresa de la nit amb dues premiades, 

Cristina Fernández i Verònica Andrés.

12
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crònica  
del lliurament

Els fills dels 
actors i actrius 
tornaren a apa-
réixer, esta vega-
da per a parlar de 
quin personatge 
volien per als 
seus pares.

Arribà el 
moment 
de rebre 
el president i 
el secretari 
general de 
l’AAPV, 
Carlos Amador 
i Pau Vercher, 
que ens delec-
taren amb un 
discurs sobre 
com està el 
nostre sector i 
el que volem i 
necessitem 
per al futur.

Carlos Amador va lliurar 
el premi Taules, que va 
ser per al festival 
FETEN. Xavo Giménez i 
Leo de Bari tornaren 
amb els seus vídeos per 
a parlar dels discursos a 
l’hora d’agafar el premi.
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crònica  
del lliurament

I arribà la part 
més emotiva 
de la nit, amb 

l’in memoriam, 
amb Fer Barber 

i Rubén Felis 
cantant “For 

Forever” , del 
musical “Dear 
Evan Hansen”.

Tornaren els nostres 
menuts preferits, 

donant consells per a  
xiquets i xiquetes que 

són com ells i elles, 
fills d’actrius i actors.

Aina Gimeno, 
Lola Moltó i 
Ramon Rodenas 
foren els enca-
rregats de donar 
els premis crisà-
lide. Els premiats 
van ser Pau 
Vercher i Arianne 
Algarra, que van 
pujar a l’escenari 
i ens van emo-
cionar amb els 
seus discursos.



Els vídeos de 
Xavo Giménez i 
Leo de Bari 
foren un punt 
còmic iniguala-
ble en la gala, 
en este cas 
posaren 
exemples  
de triomfs 
fracassats en 
el cinema de 
Hollywood, amb 
un to d’humor 
incomparable.
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Alfred Picó i Toni Benavent pujaren a l'escenari per a donar el 
premi Narcís 2022. Un premi a tota una trajectòria artística, 
que en este cas l’AAPV s’entregà a Carles Alberola, actor, 
autor i director amb més de 40 anys de trajectòria en el teatre, 
la televisió i el cinema. Una vida dedicada al teatre i el món 
audiovisual. En forma d'homenatge, part del repartiment del 
seu musical “Tic-tac”, guanyador del premi Max a millor 
espectacle musical l’any 2018, va aparéixer en escena. Va 
rebre el premi el seu fill, Carles Alberola.

Els xicotets torna-
ren a prendre la 
paraula, contant en 
esta ocasió com 
van dir els seus 
pares i mares que 
volien ser actors i 
actrius.
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crònica  
del lliurament

Lucía Aibar, María 
Maroto i Victoria 
Mínguez aparegueren a 
l’escenari del Teatre 
Talia fent esment a 
part dels trios artístics 
més famosos de la 
història de la televisió, 
el cinema i fins i tot la 
música. I fent reivindi-
cació a la falta d’un 
estatut de l’artista.

Donaren pas al premi a la millor 
interpretació masculina de teatre, 
que s’emportà Manuel Maestro.

Després, passàrem a 
la millor interpretació 
femenina de teatre. La 
premiada d’esta edició 
va ser Cristina 
Fernández, que, al cos-
tat de Manuel Maestro, 
fan parella artística en 
l’obra “¿Estás ahí?”.
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crònica  
del lliurament

Després del discurs, 
donàrem pas a  

l'últim vídeo còmic 
de Leo i Xavo. 

Trobarem a faltar 
esta parella còmica. 

Tornaran en la prò-
xima edició?

Igualment, es 
van acomiadar 
els xiquets  
i les xiquetes, 
que tenien part 
del nostre cor 
guanyat.  
En esta ocasió, 
aparegueren, 
per última 
vegada en la 
gala, per a  
explicar-nos 
com són els 
seus pares amb 
els seus amics i  
amigues de pro-
fessió.

La gala, que feia un homenatge al teatre musical valencià, es 
tancà amb un número que va reunir encara més companys i 
companyes de professió, els quals interpretaren una versió del 
tema “Seasons of love”, del clàssic “Rent”. La lletra, original, 
repassava els títols d'obres i muntatges teatrals propis de la 
terreta, i ens feia reflexionar sobre el cor valencià de tots els 
artistes, actors i actrius.



Sens dubte, una gala que, com bé recorda 
l’emblema dels premis de l’AAPV, guarda-
rem al cor.
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M’ha fet gràcia i em sembla oportú, per a començar, 
comentar el lema que portes a la samarreta de la teua 
foto de WhatsApp, que diu: “Viure és urgent”. Això és 
perquè no parem atenció a la vida?

Per Borj a López Collado 
Fotos entrevista: Paula Elena Ramos

e n t r e v i s t a

   Bé, això és una campanya que va impulsar 
Pau Donés per la seua malaltia. I, curiosa-
ment, al cap d’uns mesos, en caure jo malalt i 
fer este trànsit d’un any fora dels escenaris i 
fora de tot, la meua parella me la va regalar. I 
és un poc com un recordatori d’una cosa que 
és una obvietat i és ben sabut per tots, allò 
que viure és urgent perquè només tenim el 
temps que vivim, que és limitat, acotat, i és 
un recordatori que u tracta de posar en 

Carles Alberola 
Premi Narcís 2022

“A vegades, 
les coses urgents 
no ens deixen vore  

le coses importants”
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marxa. Almenys jo, personalment, sempre he 
tractat de posar-lo en funcionament, ser 
conscient d’això. I des de la malaltia, doncs 
més encara, perquè realment t’adones que 
tot és molt fugaç, que som vulnerables, pres-
cindibles i que hem d’aprofitar el temps. Hem 
d’aprofitar cada cosa que fem. I no parle 
estrictament de l’ambient laboral, que també, 
sinó sobretot, del vivencial. Cal cuidar les tro-
bades, les converses, els esmorzars, els 
moments amb la família, amb els amics, i 
crec que, de manera succinta, és una gran 
lliçó que Pau en este sentit ens va deixar. 
Perquè tot i saber-ho, moltes vegades obli-
dem les coses importants, i esta és una cosa 
important.
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“La vida és allò que passa mentre fem 
altres plans”, no? I sembla que estem 
en una lluita constant per viure el pre-
sent, però és molt difícil també alhora, 
no ens ho posen fàcil. Tinc la sensació 
que has de ser una espècie d’antisis-
tema per a viure el present.

Però sempre està a les mans de cadascú. Hi 
ha gent que sempre dona la culpa als altres 
de tot el que li passa (riures), però jo he de dir 
que soc tot el contrari, és a dir, jo pense que 
si algú té la culpa del que em passa, soc jo. No 
és cert del tot, perquè hi ha un percentatge 
molt alt de les coses que ens passen que no 
podem controlar. Però en eixe diminut terri-
tori en el qual nosaltres podem decidir o afa-
vorir que passen segons quines coses, sí que 
en som responsables, i sí, està bé, com dius, 
ser antisistema, crec que és necessari.

Amb Cruz Hernández 
i Alfred Picó a 
“O tú o res” (1991) 
D: Carles Alberola 
Foto: Francesc Vera
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Doncs pel que fa al teatre, no era tan 
jovenet. Sí que he de dir que m’agradava 
molt el cinema des de ben menut. Veia 
molt de cinema. Vaig estudiar a la Laboral 
de Xest i vaig tindre la sort de tindre un 
mestre que va ser una mena de mentor i 
de guia, Adolfo Bellido, que encara està en 
actiu i que és el pare de molts de nosal-
tres en este sentit, que em va obrir la 
visió i em va fer creure que podia no 
només formar-me com a bon espectador, 
sinó dedicar-me a una cosa que m’agra-
dava. De fet, jo quan tenia onze anys i els 
meus companys de carrer deien que 
volien ser futbolistes o astronautes, per-
què en aquella època la gent volia ser fut-
bolista o astronauta -et parle dels pri-
mers anys setanta-, jo deia que volia ser 
director de cinema. Devia tindre deu o 
onze anys. Vaig començar a escriure 
prompte, als catorze anys, poemes, can-
çons, relats... I va ser en un moment cru-
cial, després d’haver estudiat un parell 
d’anys econòmiques, que vaig dir: “Bé, açò 
és realment el que desitges?” I a partir 
d’ahí em vaig preparar per a entrar a l’es-
cola d’art dramàtic i ja va anar tot 
seguit... I en eixe moment, quan vaig 
entrar a l’escola d’art dramàtic, havia 
vist molt poc teatre, havia vist molt de 
cinema i havia llegit molt, però havia vist 
poc de teatre i de sobte... bé, el que 

La pregunta del milió. Quan vas 
ser conscient, supose que de ben 
jovenet, que en el teatre era on 
estava el teu lloc i vas dir “A açò 
li dedicaré tota l’energia del 
món”?

Carles Alberola 
amb Adolfo Bell ido

e n t r e v i s t a
comunica[ció]



Imatge de Carles 
Alberola amb Alfred 

Picó quan encara esta-
ven estudiant a l’ESAD.

e n t r e v i s t a

moltes vegades diem molta de la gent que 
ens dediquem a açò, no? El verí del teatre es 
va instal·lar en mi. La manera de contar les 
coses, la paraula com a motor, la paraula 
que està a la nostra vida, en la nostra mane-
ra d’explicar-nos el que ens passa, conver-
tir-ho en un fet ficcionalitzat. Que és el que 
sempre m’ha interessat, ficcionalitzar la 
vida, la realitat. I vaig tindre la sort de poder 
començar ben prompte a dedicar-me pro-
fessionalment, encara estava estudiant a 
l’escola quan vaig començar a treballar. I ben 
prompte vaig tindre la sensació, com bé dius, 
que eixe era el meu lloc al món. Després puc 
fer moltes altres coses, altres mitjans, l’au-
diovisual i altres, però hi ha alguna cosa en el 
teatre en què et sents..., no és correcte del 
tot, però et sents més protagonista, pots 
controlar més el que vols contar i com con-
tar-ho, i evidentment ho fas davant de per-
sones, ho contes a algú que t’ha escollit per 
a gaudir del seu temps d’oci. És un acte molt 
generós per part seua i, per tant, tu li has de 
donar el millor de tu mateix. Provoca que 
sempre hages d’estar ‘a tope’ en el que 
faces. Jo continue agafant-m’ho igual de 
seriosament que quan començava, igual 
d’obsessiu, pel que fa a hores de dedicació..., 
perquè el temps eixe màgic que dura una 
representació siga realment, vull pensar que 
extraordinari, que se n’isca de la realitat, de 
la quotidianitat i que per un moment la gent 
s’ho passe bé.   Perquè també, com a espec-
tador, és el que desitge que facen amb mi. A 
mi m’agrada molt ser espectador. A vega-
des, quan diuen “què és el que més t’agra-
da?” Doncs a mi, ser espectador. (riures) El 
que passa és que està molt mal pagat, per-
què si no, jo em dedicaria a ser espectador. I 
vull que em tracten bé, que m’ensenyen 
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comunica[ció]
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coses, que m’estimen, que em facen refle-
xionar, que m’enganyen, que juguen amb mi, 
per un moment abandonar la realitat, 
diguem-ho així, i viure una experiència 
extraordinària. Que al final és el que queda 
quan recordem els espectacles. Realment 
no recordem textos..., recordem imatges, 
recordem com ens vam sentir quan vam 
vore les obres que ens han pogut marcar. 
Com ens hem abandonat. Com has tingut la 
sensació que estaven parlant de tu mateix. 
Tindre eixe sentiment de “com em coneix 
tant este autor alemany!”, que jo no conec, ni 
ell em coneix a mi, no? Però com és capaç de 
saber tant de mi o de fer-me viatjar cap a 
dins. Doncs això és el que u busca com a 
espectador i, per tant, és també el meu 
compromís com a creador, ja siga escrivint, 
dirigint, actuant... 

Amb Ramon Moreno 
a “Tarzán” (1988) de 

l’Escalante
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Ara estem com en una espècie de moment complicat, tu 
que eres una gran abanderat de “la ficció” com a lema... Hi 
ha programes culturals que comencen a encunyar el terme 
“actors naturals” per a referir-se a gent no professional. 
Em pareix molt perillós, tot i que  és una opinió personal, 
però pense: “Ostres, aleshores els actors que estem for-
mats som actors artificials?” Em fa un poc de por...

Però això ha passat sempre, no és d’ara. 
I jo trobe que esta bé que això passe; 
evidentment,  això també emana un 
desconeixement de quina és la feina de 
l’actor, que precisament és fer-te creu-
re alguna cosa que no és. I s’ha d’estar 
molt ben preparat, cal un gran domini 
tècnic i això ha de tindre una recompen-
sa, no? A vegades, quan escolte això, 
em resulta molt fàcil contestar, primer 
assumint-ho i segon dient-li, si és un 
periodista, que a mi els que més m’agra-
den són els periodistes naturals. I en el 
cas d’un polític, igual. Un polític natural. 
Qualsevol persona. També un poc per 
posar-li l’espill i que s’adone que evi-
dentment pot haver-hi gent que tinga un 
talent innat i que està genial. És impos-
sible gaudir la trajectòria d’un cineasta 
com Fellini que, a més de comptar amb 
excel·lents actors, es nodria de gent que 
no eren actors i ens ha deixat un paisat-
ge fantàstic. A vegades, cal posar-li 
l’espill davant a la gent perquè s’adone 
que sí que és una realitat, però no és l’ú-
nica, i que darrere del nostre treball hi ha 
una professió que cal dignificar, una pro-
fessió que demana moltíssima prepara-
ció, inacabable, i que ha de tindre un 
valor i un reconeixement.

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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Amb Cristina García,  
Miguel Ángel Romo  
i Paco Zarzoso a 
“Nit i dia” (1993) 
D: Carles Alberola 
Foto: Natzari Lorente

“Currículum” (1994) 
D: Pasqual Alapont i  
Carles Alberola



Imatge de Carles quan 
estudiava a l’ESAD.

3 0

Jo quan parle amb gent jove, o gent que 
està formant-se ara a les escoles... Bé, 
no reconéixer que la realitat està molt 
complicada seria tindre un grau d’incons-
ciència molt gran. Però és que sempre ha 
estat molt complicada, moltíssim. Vull 
dir, ara és difícil tindre continuïtat en el 
treball. Però, per exemple, quan nosal-
tres començàvem és que no hi havia ni 
sales, no hi havia ni circuit... I on anaves a 
actuar? Pràcticament no hi havia ajudes; 
pràcticament no, no hi havia ajudes... I 
després començaren molt a poc a poc. 
Vull dir, sempre és molt complicat. Cada 
generació s’enfronta també a una reali-
tat. Tampoc el que val per a una genera-
ció acaba de valdre per a una altra. Ho dic 
perquè crec que ara la gent, i ho dic sin-
cerament, està molt més preparada que 
ho estàvem nosaltres quan començà-
vem. I és complicat, però no s’ha de bai-
xar la guàrdia i, sobretot, cal pensar què 
és el que està a les nostres mans per a 
intentar deixar un territori millor, una 
realitat per viure el present, i una altra 
per deixar cap al futur. Sí que crec que hi 
ha una responsabilitat per part dels nos-
tres gestors culturals i polítics d’enten-
dre també ells què és el que deixaran. No 
passarà res, ningú farà esta reflexió, 
però estaria bé que ho pensaren. Perquè 
tot és molt feble, molt fràgil, i a mi el que 

Tornant a aquells primers anys, a l’escola... Supose que 
també es va generar com una espècie de sinergia. Jo escol-
te molt la vostra generació dir: “No hi havia res i ho vam 
haver d’inventar tot”. Supose que són anys en què es 
comencen a construir moltes coses, una base, un circuit...

e n t r e v i s t a
comunica[ció]



3 1

em fa por ara com ara és que tot estiga en 
mans de l’administració pública i que no hi haja 
estructures mínimament sòlides per a poder 
generar feina, projectes, no? Tot està supeditat 
a un únic comprador, que és l’administració 
pública, i no dic que siga fàcil, no és fàcil trobar 
el què o el com, però crec que entre tots haurí-
em d’aconseguir no dependre d’un únic “benefac-
tor” o d’un únic generador de projectes, d’econo-
mia, de treball..., i per a això fan falta estructu-
res. És la meua visió. També perquè jo vinc del 
món de les estructures. També em sent orgu-
llós d’això. Toni Benavent i jo mateix, en la nos-
tra companyia, hem generat molta feina al llarg 
dels vora trenta anys de professió, i crec que és 
el que ha de ser. Però per a això necessites 
estructures sòlides, no estructures que naixen 
i desapareixen. A vegades, les coses urgents no 
ens deixen vore les coses importants. I si no ho 
veiem, al cap d’un temps ens esguitarà de tal 
manera que no trobarem el camí. Crec que és 
una tasca de tots. Però, evidentment, hi ha gent 
que és més responsable que una altra en les 
decisions que pren. 

“Estimada Anuchka” 
(1995) Carles Alberola 
amb companys com 
Juan Mandli, Marcos 
Orbegozo, Toni 
Benavent, MIquel Llop, 
Rocío Cabedo, Álvaro 
Báguena, Josan 
Carbonell, Pepa Juan,  
Alfred Picó, 
Pepa Miralles i  
Carles Sanjaime
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A la nostra generació, 
que vam eixir de l’es-
cola en plena crisi, 
ens fa la sensació que 
va haver-hi una època 
de “vaques grasses”. 
“Abans féiem gires”, 
és una altra cosa que 
escoltem... Es feien 
gires de quaranta o 
cinquanta bolos, i ara 
cal donar gràcies si 
en fas cinc, a vegades 
no en fas cap...  
Què ha fallat?

 Vaques grasses ja et dic jo que no arribaven a ser. Estaven “grassone-
tes”, les vaques, però no eren vaques grasses. S’han fet moltes coses... 
no sé si dir malament, o que no s’han fet bé del tot. Hi havia molta més 
interrelació amb els teatres de tota la resta de l’estat... Crec que és una 
cosa social també, totes les comunitats autònomes s’han tancat sobre 
elles mateixes. I en última instància, té a vore amb els recursos que 
administren, que, en l’àmbit cultural i si baixem al territori teatral, són 
escassos, i en alguns casos, nuls. Aleshores, això ha fet que el que abans 
sí que era una realitat, que tu podies fer un espectacle i el podies exhibir 
en altres territoris, assumir riscos, etc., ara com ara és inviable. 
Nosaltres hem fet molts anys els espectacles ací i hem fet gires per 
l’estat, i hem estrenat a Barcelona i Madrid de manera reiterada, però això 
té un gran risc, econòmic també, i has de tindre suport, i s’ha de creure, i 
insistir, insistir i insistir... Moltes vegades, els grans referents teatrals 
que tenim, no únicament en l’àmbit estatal sinó també en l’àmbit euro-
peu, vull dir, perquè els tenim més a prop, com a França, Alemanya o 
Anglaterra, tenen un suport brutal. No únicament de l’administració, sinó 
també del públic, que això és important. I ací sí que hi ha una tasca a fer 
de molts anys. Açò s’haurà de lluitar molt. A mi em fa molta ràbia quan, i 
em passa, ho visc en primera persona... Quan en espectacles que faig 
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diuen “entrada gratuïta”, hi ha alguna cosa que 
estem pervertint. Hi ha alguna cosa que estem 
pervertint perquè no pot ser “entrada gratuïta”, 
perquè no hi haurà ningú que pose en valor l’es-
forç, el treball, la formació de la gent... “Doncs a 
lo millor tens menys públic!” Vull tindre el públic 
que em meresc. Perquè després el públic sí que 
paga el que haja de pagar per vore grans noms 
de l’escena nacional, sud-americana o europea 
quan venen. Assumim-ho també, però això que 
siga gratis no ho entenc. Vull dir, va haver-hi un 
moment en el qual s’obriren circuits en els 
quals hi havia un suport a determinades 
estructures, companyies..., i tot això ha anat 
desapareixent, ara estan famèliques les 
vaques eixes que estaven “grassonetes”. Però 
no crec que ningú puga nadar d’esqueneta en 
esta professió, i sobretot si has actuat d’una 
manera digna amb la gent, fent les coses bé. 

“Besos” (1999) amb 
Verònica Andrés, 
Alfred Picó, Inés Díaz, 
Noèlia Pérez 
i Carme Juan

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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(2010) amb Alfred Picó
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Carles, tu li pegues a tots els pals: actor, director, 
escriptor, dramaturg, professor, productor... Hi ha alguna 
cosa en la qual estigues més relaxat? En la qual no 
patisques tant? Jo soc molt de patir en la professió, però 
hi ha llocs on estic més relaxat. Hi ha algun lloc on “des-
canses” més o estàs sempre patint?

Sí, però més que patir jo et diria que, ja des 
de fa un bon grapat d’anys, el que faig és 
gaudir de... de tot. Tinc la sort de passar-
m’ho bé escrivint sol, escrivint en 
col·laboració, escrivint en equip, com en el 
treball televisiu. Dirigir els equips, actuar..., 
tot és plaent. Però fixa’t, és curiós, si 
haguera de... no triar, perquè la idea és, 
fins que aguante el cos i el cap, poder fer 
tot el que puga ser, no? Però la pedagogia, 
fer classe, és una passada. És un treball 
fantàstic d’aprenentatge continu. Qui és 
alumne, és alumne tota la vida. Jo em con-
sidere alumne. Faces el que faces, ho has 
de fer amb molt de rigor i amb molta esti-
ma. Esta és una professió que demana 
estimar la gent. Estimar la gent perquè 
parles de gent. Contes històries de perso-
nes a persones que t’escolten. Quan fas 
classe, parles a persones que han de con-
tar històries de persones a persones. I és 
meravellós poder endinsar-t’hi. Crec que 
és compartit amb molts companys, ens 
agrada més el procés d’assajos que el de 
la representació, perquè és un procés 
d’investigació respecte al món i respecte 
a tu mateix, d’aprenentatge. També estàs 
més protegit, perquè quan ixes a l’esce-
nari pot ser molt plaent, però també cal 
tindre molta responsabilitat per a pujar a 
un escenari, des del meu punt de vista. I 

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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Assajant una 
coreografia amb 
Cristina Fernández, 
Ana Burguet 
i Manuel Maestro

crec que fent classe seria on em sent més... no 
sé si relaxa’t o feliç..., probablement perquè 
ompli tots els vessants, també el de la repre-
sentació; quan fas classe de teatre, siga a 
actors o directors, sempre hi ha treballs finals 
o mostres o muntatges... I sobretot hi ha pro-
cés, que és el que diria que més trobe a faltar 
en els darrers anys. El més bonic del nostre 
treball és el procés. I el procés per a crear algu-
na cosa cada vegada es va reduint en el temps 
i no hi ha res millor que equivocar-se per a 
aprendre. No et pots equivocar. I aleshores crec 
que agafem atajos, camins més fàcils que els 
que hem pensat que hauríem d’agafar. I a vega-
des la docència sí que té el procés. 
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Totalment... Parles molt i, arran del Premi Narcís també, 
pense que has tingut un discurs molt col·lectiu sempre, 
parles molt de compartir, i dir: “Açò és fruit de molta gent 
que ha fet un treball esplèndid amb mi, colze a colze...” Es 
tracta d’una professió amb esperit “humanista”? En el 
sentit de creixement personal, cooperativisme..., el tu a 
tu de cada dia, el tracte... 

Sí, jo crec que això està instal·lat en molta gent... A vegades, les 
nomenclatures poden portar a coses errònies. Però en un mateix no 
pot estar. Quan diem “una obra de Carles” o “de Borja”, no? Bé, és una 
obra que està escrita per..., però Déu meu!, per a portar a terme això 
en un escenari o en una pantalla, mare de Déu senyor la de gent que 
entra, la de gent que amb la seua mirada, amb el seu talent, modifica 
el teu discurs apriorístic i el porta a un altre lloc, l’eleva, el convertix 
en una altra cosa. Un dels grans plaers d’esta professió és compartir 
viatge amb molta gent que estimes i que admires. Buf... és fantàstic. 

Imatge grupal de 
l’equip de la película 

“M’esperaràs?” (2017)
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Jo he tingut la sort de poder triar 
a gent, però t’he de dir que hi ha 
moltíssima gent de qui m’agrada 
el seu treball i tant de bo que 
tinga l’oportunitat o ens trobem. 
Perquè és gent que cada vegada 
que veig en un espectacle..., 
buah, t’eleva, et porta a altres 
llocs... I  bé, evidentment, quan 
portes molts anys, hi ha molta 
gent que ha format part del viat-
ge. Et sents afortunat del treball. 
Crec que et marquen moltes 
coses; evidentment, la teua for-
mació, la familiar i la personal 
crec que és crucial, hi ha una 
sèrie de valors que no apareixen 
en titulars, però apareixen en la 
quotidianitat i van formant un 
caràcter. I seria enganyar-se 
pensar que tu sol pots fer alguna 
cosa, i per a això cal no sols 
reconéixer, sinó celebrar-lo, el 
treball col·lectiu... Fixa’t, l’escrip-
tura és un acte de solitud, de 
conviure amb els dimonis, i està 
bé perquè després ixen i es con-
vertixen en una altra cosa..., però 
amigo, quan venen uns altres a 
dictar els teus dimonis, i alesho-
res ho compartixes, és joiós. I 
després eixa cosa que era priva-
da, eixe secret, es convertix en 
un acte públic, quan tu puges a 
un escenari davant de gent... és 
una gran celebració. Les celebra-
cions en comunitat, quasi sem-
pre millor que les celebracions 
en solitud. No sols és reconéixer, 
sinó també celebrar-ho.

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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Són molts anys de trajectòria, molta producció de tea-
tre, televisió... també cinema. Fa la sensació que el duo 
que formes amb Toni Benavent ha aconseguit la fórmu-
la de la Coca-Cola... N’eres conscient?

Bé, si fora de la Coca-Cola, estaria...

Em referisc al fet que, situant un mapa de trajectòria, 
Albena ha estat “vivint”. Segurament, per la manera de 
treballar, el codi, les històries... a la gent li atrau i ha 
generat molta confiança al llarg de molts anys, no?

Home, per a mi ha sigut una sort coincidir amb Toni. Ell feia teatre i jo 
encara no, jo portava un Cine Club a Alzira i allí ens vam conéixer. I des-
prés ell em va convidar a vore una obra d’un grup en el qual ell estava, 
La Colla Teatre, un grup amateur. Després d’estar allí i de passar-m’ho 
pipa veient-los, em va dir: “Per què no entres?” Perquè jo ja estava 
estudiant. I veníem d’ací, del món amateur. Ben prompte vaig pensar que 
m’agradaria muntar una empresa amb ell. Ens va costar uns anys, jo 
treballava en aquell moment en L’Horta Teatre i ell treballava en 
Moma, i després de sis o set anys en què cadascú feia la seua feina en 

Als Premis Max del 2018, 
amb Rodolf Sirera i Toni Benavent

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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companyies diferents, ens vam ajuntar. I sí, és una sort. És una sort i 
és una lluita, també. Ara són vint-i-huit anys. Aguantar..., això és una 
efemèride. Perquè veus com tot al voltant és molt fràgil i es dinamita, 
i bé, passes per etapes molt complicades. Però mentre estiga la volun-
tat i el desig de seguir contant històries... i el plaer... Perquè a vegades 
també hi ha desgast. Però jo sempre li ho dic a Toni, “encara ens que-
den un grapat d’històries per a contar”, i crec que ho farem. Quan abans 
et comentava allò de les estructures, és que crec que qualsevol 
comunitat necessita estructures sòlides, perquè si no és impossible. 
Jo n’he vist nàixer i desaparéixer moltíssimes, moltíssimes amb gent 
amb un talent increïble; crec que canalitzar l’energia, el talent, l’opor-
tunitat és molt complicat... Jo crec que necessites molt de treball i 
també una mica de sort, d’estar en el moment o de traure un especta-
cle que de sobte es convertisca en un referent i que t’òbriga portes... i 
després has de demostrar-ho en cadascuna de les coses. Però Albena 
no és només Carles i Toni, Albena és molta més gent que participa en 
cada projecte. Jo crec que part, si podem dir de l’èxit, pel que fa a man-
tindre’s en el temps, està en el fet que la gent que treballa amb nosal-
tres se sent part de la companyia, perquè nosaltres els donem també 
eixa responsabilitat -“tu en estos moments eres Albena”-, i crec que 
és fruit de l’esforç de molta gent, i en molts vessants. Des del vessant 
de portes endins, administratiu, tècnic, de  gestió, de promoció... a, 
diguem-ho així, el més visible: escriptura, direcció, interpretació... i la 
veritat és que ha sigut una sort, certament.

Amb part de l’equip de  
“Per què moren  els pares?” (1996)
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“Waterloo” (2020)

Has fet una parada per malaltia i 
fa relativament poc has tornat 
amb “Waterloo”. Com ha estat la 
tornada?

Buah, increïble! Jo he tingut un càncer i, 
clar, et passes un any apartat de tot... He 
tingut la sort, novament, que ha estat 
controlat i sembla que està tot bé. 
Perquè açò és una loteria. I vore’t allun-
yat de tot allò que més desitges, que 
més estimes, que dona sentit a la teua 
vida, és molt complicat. La químio, en el 
meu cas, afectava la part cognitiva, la 
part d’expressió, de comprensió, de con-
centració..., i durant onze mesos no podia 
escriure, em costava mantindre’m 
seguint un discurs, i vaig pensar: “Hòstia, 
què faré si açò no desapareix?” Tots em 
deien que sí, que això desapareixeria, 
però bé, et quedes ahí un poc amb la run-
yeta. I quan desapareix, és com llevar-li 
un tap a una canonada i tot comença a 
brollar com abans. És increïble. I quan 
recuperes les forces, perquè també et 
quedes molt dèbil, per a assumir el repte 
d’estar... En este cas, “Waterloo” és un 
monòleg d’hora i vint en un punt d’ener-
gia prou gran... Seré capaç, no seré 
capaç? Doncs fer-ho realitat, tornar a fer 
allò que desitges i que dona sentit a la 
teua vida, notar com el públic ho torna a 
gaudir..., et fa sentir poderós. Ja veus, 
tornar a fer el teu ofici et fa sentir pode-
rós. I... bé, una cosa que jo sempre vaig 
pensar, a vegades en un grau d’incons-
ciència molt gran, és que ho anava a 
aconseguir, que ho anava a fer. M’ha cos-
tat un any, però ha passat i és increïble.
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Psicològicament és molt 
important dir-s’ho, allò que 
ens estem dient...

Sí, també les notícies han de ser 
bones per a estar fort. Si et diuen 
que va bé, et sents reforçat.  I 
dius “bé, em costarà, serà un 
pelegrinatge”, en el meu cas d’un 
any. Però sembla que vas... Home, 
el que va no és el mateix que 
anava, vas d’una altra manera, et 
mires les coses d’una altra forma 
i, evidentment, la teua visió de les 
coses es modifica. Jo espere que 
per a bé.

Imatge del 
repartiment de 
“Tic-Tac” (2017): 
Silvia Rico, Mary 
Porcar, Álvaro 
Báguena, Cristina 
Fernández, Carles 
Alberola, Manuel 
Maestro, Víctor 
Lucas, Carmen 
Peinado, Ana Burguet, 
Noemí Lira, Tony 
River, Ramon 
Rodenas, Noèlia Pérez 
i Josep Zapater

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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(Riures) Seguint-te la pista: presentació de monòlegs a 
l’Aveet, estrena de M’esperaràs? al Teatre Gaudí de 
Barcelona, l’Ínsula Dramataria... Ostres!

  Sí, també estic escrivint la sèrie, la segona i la tercera temporada per a 
“Després de tu”. Sí, preparant projectes per al 2023 i per al 2024. Home, 
tens molt de temps per a pensar en un any... Jo sempre havia pensat que 
em passaria tota la vida contant i fent... A banda que m’agrada molt i que 
li dedique moltes hores, en fi... I ara dic, “hòstia, no queden tantes histò-
ries per contar!”. En queden, però ja sé que és finit. I sobretot sé que pot-
ser tot açò que estic preparant no arriba... no? Aleshores ho encares 
d’una altra manera, però també et dona força per a dir “fem!” Fem 
també el que vulguem fer. No qualsevol cosa. A vegades els motors per 
a fer coses són molt diferents, poder treballar amb tal persona o amb 
este tipus de material amb què no hem treballat abans..., és a dir, trobar 
projectes interessants, engrescadors... Ara com ara, la veritat és que 
vaig una miqueta esgotat, perquè clar, com et deia, el meu cos no pro-
cessa les coses de la mateixa manera, el que abans era normal ara dius: 
“Per què estic tan cansat?” Quan parle amb els metges, em diuen: “Vols 
que t’explique per què estàs tan cansat? Sí, sí, perquè vens amb molta 
il·lusió, amb moltes ganes de fer moltes coses.” Bé, com a mínim inten-

“L’Aneguet lleig” (2015), amb 
Ana Burguet, Maria Llopis,  

Marcos Orbegozo, Neus Alborch,  
Héctor Fuster, Ximo Olcina,  

Rebeca Artal-Dato, Manuel Maestro, 
Anna Alborch, Ramon Rodenas, 

Noèlia Pérez i Josep Zapater

e n t r e v i s t a
comunica[ció]
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Pots avançar alguna cosa de 
l’Ínsula Dramatria? Com va eixe 
text?

Bé, està sent una experiència increïble. Per als autors crec que és una 
experiència meravellosa el fet de poder gestar i, a partir d’una idea, 
fer-la créixer d’alguna manera en diàleg amb companys, tutelats per 
la mà mestra de Paco Zarzoso, que és un cirurgià de l’escriptura, i amb 
Roland Schimmelpfennig, que és un autor alemany molt prestigiós i 
també molt afinat en les coses que diu. En el meu cas, i crec que en el 
de tots, ho estem vivint amb una intensitat increïble, portem des d’a-
bril, és molt de temps, i a més a més tots molt obsessionats. És a dir, 
en la vida li havíem pegat tantes voltes a un material. Perquè sempre 
penses que pot estar millor, crec que amplia la porositat. Si un autor ha 
de ser porós, ací encara més. Bé, jo tenia una història que em feia grà-
cia, però no trobava la manera de focalitzar-la, perquè se n’ix una 
miqueta de determinades línies en què he treballat. Esta per a mi és 
una línia nova. Hi haurà moltes coses que tenen a vore amb la meua 
dramatúrgia, però et diria que és una cosa que no he fet en la vida. 
Acabem esta setmana el text i crec que han eixit quatre textos molt 
interessants. I crec que el públic, ja des de la lectura, ho podrà intuir. 
Em sembla una de les apostes amb més sentit per part de l’IVC, en 
totes les fases. La fase d’escriptura, després tens la lectura i, des-
prés, algunes d’estes obres es muntaran. És tot un procés en el qual 
s’involucra molta gent, on es posa en valor l’autor, que genera uns tex-
tos que s’editaran, també. Crec que té molt de sentit. Per a nosaltres 
ha sigut una experiència increïble, i la gent, quan vinga a vore-ho, crec 
que ho valorarà.

tar-ho. I gaudir-ho. Ahir, que vam fer allò 
dels monòlegs de l’Aveet, va ser fantàs-
tic. Ha sigut molt intens, molt ràpid, per-
què hi ha poc de temps per a fer-ho, però 
ha estat molt bé. Textos molt diferents 
de companys nostres, molt interessants, 
treballar amb gent amb qui no havia tre-
ballat o feia temps que no treballava, i 
molt bé...
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Eres un perfil del qual es pot aprendre molt, amb molt de 
bagatge i alhora et veig amb unes ganes d’aprendre, de fer 
coses noves i seguir sorprenent-te que m’ha sorprés. 
Emanes una energia que transmet molta il·lusió per la pro-
fessió, que és molt important transmetre als estudiants, a 
la gent més jove... Que bé, tindre esta capacitat de sorpre-
sa i de motivació!

Sí, jo crec que és necessari. Quan escric una obra i la torne a llegir, jo 
dic: “No el conec de res,  a l’autor.” És com si fora de Zamora. 
M’allunye molt. Necessite que em sorprenga, que m’inquiete,  que em 
faça riure... Quan vaig a vore espectacles, no vull saber res dels 
espectacles. Moltes vegades no vull saber ni qui ix. Quan veig pel·lícu-
les, no vull saber res. Abans comprava revistes especialitzades i lle-
gia... Ara no vull. Vull rebre eixe impacte. I aleshores, en la feina també 
tractes que això estiga present. I ojo, això no vol dir que a casa no 
hages d’analitzar el text per saber-ho tot, però després, en última 
instància, això està a les mans d’algú que té un cos, una veu, que es 

Amb Cristina García, Bruno Tamarit i Josep Manel 
Casany al rodatge de “Açò es un destarifo” (2018) 
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mou d’una manera..., i això és el que està passant. Aleshores, esta 
cosa única que passa en un moment..., la majoria dels espectadors 
només ens donen una oportunitat. En el cinema en tenim més, a vega-
des tornem a vore una pel·lícula i diem: “Hòstia...!” En el teatre no 
passa. El teatre és el moment. Poques vegades una obra la gent la 
torna a vore. Aleshores, això crec que ha d’estar. I per un altre costat, 
a vegades transmets el que heretes, el plaer d’estar amb la gent, el 
plaer de treballar, el respecte que tens per la gent, que és el respecte 
que vols que tinguen per tu. Moltes vegades tu eres un transmissor de 
les coses que has heretat dels teus germans, dels pares, dels tios, 
dels avis..., dels mestres, dels bons mestres que u té al llarg de la 
seua vida, i crec que eixa també és una responsabilitat. Hui, per exem-
ple, hem estat fent localitzacions per a la sèrie i ens hem ajuntat sis 
persones... Després n’han vingut tres més de la direcció d’art, després 
altres dos de la producció... Ah, fantàstic! És a dir, anar amb alegria. Si 
saberes els problemes que hem tingut, diries “però com amb alegria?”. 
Bé, és la manera. La majoria de les coses tenen solució.  A mesura que 
vas fent coses, t’adones que les trajectòries són puntes de serra. Una 
t’anirà millor, una altra no tan bé. Li hauràs posat la teua ànima, però, 
pel que siga, no troba el seu lloc, no? I per tant, s’ha de conviure amb 
això, cal conviure amb la derrota. Com els saltadors de perxa; fins i tot 
els que guanyen acaben tombant el llistó, la derrota està implícita en 
el que fem, però també ha d’estar implícit el plaer. El plaer de trobar-
te, de sorprendre’t, d’aprendre, en definitiva. I això és una cosa mera-
vellosa que té esta professió. Quan escoltava la gent gran de la meua 
família contar històries, sobretot les dones, que en la meua família 
són grans narradores, molt divertides..., era increïble. No ho sabia, esta 
valoració l’he feta després. M’estaven fent un regal meravellós. 
Recorde moltes vegades haver-li dit a la meua cosina: “Torna a con-
tar-ho!” I tornava a contar la mateixa història. Això tu ho reps. A vega-
des, passen els anys, la gent et mira i et diu: “Eh, gràcies, de puta 
mare, això que heu fet!” Hi ha alguna cosa de generositat. A vegades 
em passa, quan veig pel·lícules, que estic gaudint i pense: “Ja estan 
tots morts”, i al mateix temps estan tan vius... Bé, doncs això nosal-
tres a vegades també ho aconseguim amb el nostre treball, i és fan-
tàstic. Mantindre l’esperit i compartir-ho perquè és el que paga la 
pena. I tant de bo que puguem fer-ho... anava a dir “durant molts 
anys”, i dius “espera, espera... quants anys queden? No en queden 
tants, però bé, intentarem fer-ho.”

e n t r e v i s t a
comunica[ció]



Què necessites per a gaudir 
així de la professió en el teu 
dia a dia?

Jo crec que u ha d’estar enamorat de 
les coses que fa. Amb tot el que 
comporta això: estima, compromís, 
confiança, comprensió... Però és sen-
tir la pulsió, la necessitat de fer-ho. 
Creure en una idea o en una història. 
Sempre pense que ha de ser molt 
poderós per a nosaltres, per posar 
eixa primera paraula al costat d’una 
segona paraula... Ha d’haver-hi una 
pulsió. I després, tu has de convéncer 
a molta gent, no? I és meravellós 
quan la gent creu en alguna cosa que 
tu li projectes, i ho il·lumina i ho fa 
gran. I després, el rigor en la feina. Hi 
ha gent que a vegades diu: “És que 
eres molt exigent...!” Què és ser exi-
gent? Doncs intentar que les coses 
estiguen molt bé per a qui ve a vore-
’ns. Jo, quan vaig a algun lloc, sempre 
pense: “I estes persones, amb l’ofer-
ta que hi ha, com és que han triat 
açò?” Ho dic perquè jo sé que a vega-
des a mi em costa molt eixir i hi ha 
coses que m’atrauen, però a vegades 
per comoditat, per cansament, per-
què tens compromisos... Aleshores, 
quan algú tria una cosa, nosaltres 
hem de ser d’una precisió... Si som 
caçadors, la fletxa l’hem de llançar 
amb precisió, ha d’anar on volem. A 
vegades, els dic als actors: “Una 
oportunitat. Cada frase té una opor-
tunitat”. Però també els dic: “Hui, tres 
fallos, però ni un més”. També ens 
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podem equivocar... És esta cosa, que molta 
gent s’estranya del gran rigor tècnic que han 
de tindre els intèrprets: “Ay, es que cómo lo 
vive!” Sí, cómo lo vive, con un domino técnico que 
et fa estar dins i fora. Quan això passa, és 
meravellós. Sempre pose un exemple. En “Los 
Puentes de Madison”, en una de les últimes 
seqüències, quan ella està a la furgoneta amb 
l’home, i el veu pel retrovisor... Jo cada vegada 
que veig eixa pel·lícula pense que obrirà la 
porta i baixarà, sempre ho pense. I mira que sé 
que no ho farà, però Meryl Streep, en el seu 
treball, em fa pensar que per un moment ho 
farà, que paga la pena fer-ho. Això és el que 
els actors i les actrius provoquen, i això és 
impagable, no té preu. I quan això passa, tots 
ho sabem. Novament, et fa sentir poderós. A 
mi em fa sentir com la meua cosina i ma tia 
contant històries: feliç.

“Mandíbula afilada” 
(1997) amb Cristina 
Plazas




