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L’actor ha protagonitzat L’Aneguet lleig i El nou Tirant.

RAMON RÓDENAS,
ACTOR

«És important llegir
llibres d’autoria
valenciana»
Fins i tot a l’hora de seleccionar
una obra de la qual gaudir durant
el seu temps lliure, l’actor xativí
té predilecció pel teatre. A més,
assegura que «per estar al cas
dels estímuls, les inquietuds i els
moviments culturals que es generen al meu voltant és important
llegir llibres d’autoria valenciana».
L’actor, que ha situat la seua base

d’operacions a València, llig i memoritza constantment textos i
guions d’escriptors valencians.
«Enguany he participat en molts
projectes meravellosos on m’he
trobat companys fantàstics dels
quals he aprés moltíssim», continua, tot i que possiblement el treball del qual se sent més orgullós
és de l’última producció de Teatre

Música i dansa
haurien d’estar
més presents en
la formació dels
actors

”

de l’Abast amb la companyia Zero
en Conducta. L’obra teatral es diu
ROB i «és un monòleg sense text
que compta amb moltes disciplines físiques que he hagut d’aprendre», assenyala, encara que n’està
convençut que allò que més l’ompli
són de les persones que s’emporta
de cada treball. Ara mateix fa malabars per a poder gestionar tots
els projectes en els quals participa,
tant audiovisuals com teatrals. A
banda de la interpretació, la música
i la dansa s’han convertit en dues
disciplines puntals a la seua vida,
«crec que les dues haurien d’estar
més presents en la formació dels
actors i les actrius. La nostra faena es nodreix constantment de
moviment, ritme, melodia… Cada
vegada apareixen més propostes
que fusionen les diferents arts escèniques i que difuminen les línies
que separen el teatre, la música i la
dansa», reivindica.

Cultura i tradicions
Si haguera de triar un llibre,
Ramon Ródenas destacaria
Per què moren els pares? de
l’actor, director i dramaturg
Carles Alberola. L’intèrpret protagonista de L’Aneguet lleig o
El nou Tirant diu que «llegir en
valencià estimula la parla en
llengua pròpia i, per tant, fomenta la cultura i les nostres
tradicions». Dos dels principals objectius d’una campanya
que va nàixer, ara fa catorze
anys, amb el nom de «Llegir
en valencià». Enguany alguns
dels monuments i espais més
representatius de la geografia
valenciana protagonitzen la
col·lecció. Entre aquests estan el monestir de Sant Miquel
dels Reis, el castell del papa
Luna de Peníscola, les Covetes dels Moros de Bocairent,
el Micalet de València o el far
de Sant Antoni de Xàbia. Per
a Ramon aquesta campanya
s’ha convertit en una ferramenta necessària per a impulsar l’hàbit lector i per tant, per
a fomentar els trets d’identitat
valencians.
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