www.llegirenvalencia.org

“

Alzira juga
un paper
protagonista en la
meua història.
© Antonio Rojo

”

L’alzirenc, Álex Gadea, va protagonitzar l’exitosa sèrie L’Alqueria Blanca.

Álex Gadea, actor
«He descobert el plaer
de llegir els autors clàssics
i els actuals»
Només tenia 16 anys quan es
va adonar que volia ser actor. En
aquells temps cursava Secundària a l’IES José Maria Parra d’Alzira, la seua localitat natal, i va ser
en aquest centre on va decidir
que es dedicaria professionalment a la interpretació després
d’estudiar les assignatures de
Teatre i Audiovisuals.

La família i els seus mestres
foren fonamentals alhora de
prendre la decisió i amb 18 anys
Álex Gadea va deixar el seu poble
per a instal·lar-se a Madrid. De la
seua etapa educativa va aprendre a estimar els escenaris i la
lectura. «Amb la perspectiva que
et donen els anys, he sigut conscient que vaig gaudir molt i vaig

tindre una infantessa feliç. Alzira
juga un paper protagonista en la
meua història. Tot el que ocorre
a eixa edat i que descobreixes
per primera vegada em va passar
allí», relata.
En eixe sentit opina que tant
les escoles com la família tenen
la gran responsabilitat de tractar
de fomentar l’hàbit de la lectura
entre els més joves, explica Gadea, qui confessa que, tot i que
de menut no era un bon lector,
amb el pas dels anys «he descobert el plaer de llegir els autors
clàssics i els actuals». Aquest
cap de setmana podràs adquirir
al teu quiosc, amb el diari Levante, els últims títols de la col·lecció
«Llegir en valencià, les nostres
contalles». El dissabte, 22 de juliol, El Toll blau, de Vicent Usó i el
diumenge, 23 de juliol, Un tresor
de paraules d’Esperança Camps.

Actor de televisió
Álex Gadea es va fer popular
gràcies a l’exitosa sèrie de
Canal 9 L’Alqueria Blanca en
la qual va interpretar el paper
de Diego Sanchis. Aquesta va
ser la primera oportunitat en
la televisió per a l’actor i un
trampolí professional. L’alzirenc va guanyar el Premi García Berlanga com a actor revelació i L’Alqueria Blanca va ser
reconeguda com a millor sèrie
autonòmica. Dues fites que li
van obrir moltes portes.
A partir d’aquest punt, la
seua trajectòria ha sigut meteòrica. L’intèrpret ha participat en El secreto de Puente
Viejo i Seis Hermanas, entre
altres projectes audiovisuals.
En l’actualitat, l’actor valencià
està gravant una nova sèrie
d’època a Antena 3, Tiempos
de guerra, en la qual encarna
a Andrés, un oficial de l’exèrcit que abandona Madrid per
a combatre al nord d’Àfrica.
Simultàniament, Gadea està
immers en un nou projecte de
teatre amb l’obra Cyrano de
Bergerac, d’Edmond Rostand.
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