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Ana Milán 
tindrà una sèrie 
amb les seves 
anècdotes
Durant el confinament, l’actriu 
Ana Milán va decidir explicar a 
través de les xarxes socials algu-
nes de les anècdotes més entre-
tingudes i surrealistes que li ha-
vien passat al llarg de la seva vida, 
una cosa que li va fer guanyar mi-
lers de seguidors. A  partir d’allà, 
Atresmedia Studios es va fixar en 
els seus vídeos virals i prepara ara 
una sèrie basant-se en els seus 
múltiples relats. El projecte 
compta amb la mateixa actriu 
com a protagonista (s’interpreta 
a ella mateixa) i es tracta d’una 
comèdia amb capítols de 30 mi-
nuts que es dirà By Ana Milán. 

La sèrie, que barreja realitat i 
ficció, explicarà la història d’una 
Ana Milán que està en el seu mi-
llor moment, a punt de casar-se 
amb l’amor de la seva vida i de ro-
dar una pel·lícula com a protago-
nista. La trama es complicarà, 
clar, quan l’actriu es veu sorpresa 
per un inesperat gir que la deixa 
sense casament, sense pel·li i sen-
se rumb. Recolzant-se en els seus 
amics més fidels i en el seu caràc-
ter lluitador, la intèrpret inten-
tarà sobreviure com només ella 
podria fer-ho. El projecte està di-
rigit per Rómulo Aguillaume i els 
nous embolics que viurà Ana es-
tan escrits pels guionistes Almu-
dena Ocaña, Aurora Gracià, Die-
go Pinillos i Javier Galán.  

Ana Milán també estarà en la 
tornada de Física o química i ha 
fet un cameo com a Sara Montiel 
a Veneno, la sèrie que han reprès 
els Javis. H

«El programa FAQS em va fer 
madurar davant la pressió»

INÉS ÁLVAREZ  
BARCELONA

Laura Rosel (Sabadell, 1980) pre-
sentava el programa FAQS a TV-3, i 
un bon dia va ser fulminantment 
destituïda. Va passar al Catalunya 
vespre, de Catalunya Ràdio, i era 
allà quan Mònica Terribas va 
deixar inesperadament El matí de 
Catalunya Ràdio. Dotze dies des-
prés, s’anunciava que la substitui-
ria Rosel. Demà inicia l’aventura. 

— ¿Aquesta nit dormirà? 
— Jo tinc bastant clar que no. No 
soc nerviosa, però la nit anterior 
és impossible descansar. 

— ¿Quant va trigar a respondre? 
— Era una lluita entre dues posi-
cions molt radicals: ¿com has de 
dir que no? És el repte més gran 
de la meva carrera. Però, d’altra 
banda, era: ¿seràs capaç? Jo no 
tinc el nivell de la Terribas ni del 
Basté. ¿Com puc assumir aquest 
programa tan important? Era el 
debat entre la il·lusió i el vertigen. 
El vertigen et fa estar alerta, però 
la il·lusió és més potent. I es va 
imposar. Van ser dos o tres dies.  

— ¿Ha tingut temps per dissenyar 
el programa que volia? 
— He tingut poc temps entre que 
vaig acceptar i ens vam posar en 
marxa. A més, vaig fer una mica 
de vacances per poder agafar aire, 
per això ara porto dues setmanes 
a tot gas. Però tot i així estic molt 
contenta, perquè hem aconse-
guit plantejar una estructura i 
uns continguts que m’agraden 
molt i que encaixen en la meva 
manera de fer ràdio i d’entendre 
el periodisme.  

— ¿Què aportarà al programa? 
— El que intentarem és no perdre 
de vista a qui ens devem, i a qui 
hem de donar les explicacions. 
No és al poder ni als polítics, sinó 
a la gent del carrer. I serem a prop 
de les seves necessitats, les seves 
prioritats i inquietuds.  

— Terribas va deixar el llistó alt.  
— Altíssim. Per mi, la Mònica és la 
millor periodista d’aquest país i 
un referent per a les que ens dedi-
quem al periodisme. Tant de bo 
algun dia arribi a la seva profes-
sionalitat, rigor i reconeixement. 
Però la meva aspiració i preocu-
pació quan comenci demà és fer 
bona ràdio, que el meu equip se 
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amb ell. Per a mi és un honor. 

— Basté diu que en aquests pro-
grames les bombes polítiques ca-
uen molt a prop. ¿Està preparada? 
— Per sort, l’etapa de FAQS em va 
servir per madurar davant les 
pressions polítiques i dels dife-
rents poders i davant l’exposició 
pública. En aquest sentit no em 
preocupa. Ens haurem de cobrir 
l’esquena, però espero que els di-
rigents polítics tinguin molt clar 
que la ràdio pública no pertany 
ni als polítics ni als que tenim 
l’honor de fer-la, sinó als oients.  

— ¿Sabrem què va passar a 
FAQS? 
— (Riu). Jo sí que sé què va passar: 
que va ser una oportunitat única 
d’aprendre a fer tele, de treballar 
amb els millors, de fer un format 
nou, de passar-s’ho molt bé...  
Això és el que va passar. 

— Terribas va dir que grinyolaven 
els engranatges. ¿Tem que li pas-
si el mateix? 
— Tinc la confiança de la direcció 
de Catalunya Ràdio i de la la Cor-
poració. I em van garantir que po-
dré mantenir intacta la meva lli-
bertat com a periodista. H

senti a gust, que la gent recone-
gui la seva ràdio i que vagi 
guanyant la seva confiança. 

— ¿Li ha donat algun consell? 
— M’ha desitjat tota la sort del 
món i m’ha dit que la clau d’El 
matí... és el seu equip. I té raó, per-
què és un equip brillant i abocat a 
fer que tot surti molt bé. 

— ¿Necessitava Catalunya Ràdio 
aquesta renovació generacional? 
— La necessiten els mitjans de co-
municació en general. Aquestes 
generacions més joves tenim 
una visió i ens relacionem amb 
la realitat d’una altra manera. 
Tot i que això no vol dir que la 
gent de certa edat hagi de desa-
parèixer. El gruix de l’equip d’El 
matí... és el mateix, amb quatre 
incorporacions de joves. És bus-
car un equilibri. 

— Va treballar en els seus inicis 
amb Basté i ara seran competèn-
cia. 
— Em fa molta il·lusió i també 
em fa respecte. Ho parlava amb 
ell. Vaig començar fent la sego-
na veu i els titulars amb Basté i 
ara estaré a l’altre costat de la 
Diagonal intentant competir 

33 La periodista Laura Rosel, divendres, als estudis de Catalunya Ràdio.
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«¡Tant de bo algun 
dia jo arribi al rigor, 
la professionalitat 
i el reconeixement 
que té Mònica 
Terribas!»

«La ràdio pública  
no pertany ni  
als polítics ni als  
que tenim l’honor 
de fer-la, sinó  
als oients»

L’actriu també  estarà 
en la tornada de ‘Física 
o química’ i fa un 
‘cameo’ com a Sara 
Montiel a ‘Veneno’


