
Iris Lezcano és una de les actrius 
valencianes més conegudes, tant 
per la seua participació en Canal 9 
com per haver actuat en nombroses 
sèries, pel·lícules i obres de teatre. 
Sens dubte, els valencians la re-
corden especialment pel seu paper 
d’Anitín en L’Alqueria Blanca, sèrie 
amb què es va fer molt popular. 
Lezcano va nàixer a València i ha 
passat gran part de sa vida a Aldaia, 
però també ha viscut en altres ciu-
tats com Londres i Madrid, on resi-
deix en l’actualitat. 

Va ser a Aldaia on es va iniciar 
en la vida entre bambolines, en l’Es-
cola Municipal de Teatre (EMTA), 
quan era menuda. Igual que la seua 
passió pels escenaris li ve des de xi-
queta, també és així amb els llibres: 
«sempre m’ha agradat molt llegir, 
tot i que ara, per falta de temps ho 
faig menys del que voldria».  A més, 
considera la lectura com una activi-

tat íntimament lligada amb la seua 
professió: «per poder interpretar 
diferents personatges, és important 
conéixer-los en profunditat, i els lli-
bres em donen eixa oportunitat». Si 
pot triar, l’actriu llig a l’aire lliure: als 
parcs, a les platges, etc. 

L’artista valenciana creu que 
llegir en la llengua que parlem 
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Iris Lezcano reapareixerà a la televisió pròximament a la sèrie Carlos Rey Emperador.
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ens resultarà molt més ric per la 
comprensió dels matisos i perquè 
és l’idioma en què sentim, vivim i 
pensem. A més, Lezcano explica 
que el valencià té una musicalitat i 
una cadència molt especial, i llegir 
tot tipus de llibres en aquesta llen-
gua pot ajudar a la gent a entendre 
tant la llengua com la cultura del 
territori valencià.  

La rellevància de l’estima entre pares i fills

L’amor és per a Iris Lezcano un dels 
elements més importants per a l’és-
ser humà, comú a totes les cultures. 
«És constant en les nostres vides, i 
com a tal també ha d’estar present 
en la literatura i en el teatre, perquè 
ens agrada compartir el que sentim 
i allò pel que ens emocionem». La 
història de Maria Jesús Bolta que es 
presenta hui té com eix l’amor en-

tre pares i fills, una estima que per 
a l’actriu valenciana és fonamental. 
«Els pares són la referència que 
tenim a l’hora de forjar-nos com a 
persones, i la relació amb ells ens 
determina», apunta. Perquè com 
podreu en llegir Tu eres la reina, 
la relació entre pares i fills no està 
exempta de conflictes i contradicci-
ons que, al final, ens fan crèixer.   

Demà diumenge, el llibre...

I dissabte, 28 de juny
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«Els llibres donen l’oportunitat 
de conéixer amb profunditat 
diferents personatges»

gratis

«Una lectura en la llengua 
pròpia és molt més rica i 
més sentida»

llegir en valencià... paraules d’amor


