
Darrere de la mirada vital i sempre 
jove de Sergio Caballero hi ha un 
actor amb una experiència sòlida i 
àmplia, tant en la televisió com en 
el cinema i el teatre. És en este dar-
rer àmbit on l’artista de Vila-real ha 
desplegat la part més important de 
la seua trajectòria, com a actor i di-
rector, de la mà de companyies com 
Albena, Oscura Teatre, Bambalina, 
Teatres de la Generalitat Valencia-
na, Moma, Visitants i moltes altres. 
De manera coherent amb la seua 
passió per l’art, Caballero aposta 
per la lectura «perquè desenvolupa 
la creativitat, la imaginació, pro-
mou el cultiu personal, la concen-
tració, amplies el teu vocabulari, 
t’adones de les coses que aprens...». 
En el seu cas, compra molts llibres 
que necessita per a la seua professió, 
és a dir, títols sobre teatre, cinema... 
i, en general, sobre tot el que està 
vinculat amb el món artístic.

Al mateix temps, Caballero ens 
parla dels llibres que li agrada re-
galar: «sempre he preferit regalar 
aquell llibre que sé que al lector li 
agrada. Crec que és com un bon 
perfum. Cadascú té uns gustos di-
ferents». Una lectura, clar, que es 
pot fer en valencià: «abans de tot 
hem d’educar en la nostra llengua i 
hem d’aprendre a estimar-la».

«Hem d’aprendre a  estimar 
la nostra llengua»

Sergio Caballero, artista de Vila-real.
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Estimar la llengua «és el primer 
pas per a posar en pràctica la resta 
d’objectius de cara a la lectura». 
Caballero considera molt impor-
tant fer campanyes adreçades als 
més menuts, perquè en el futur 
seran els qui mantindran la llen-
gua.

La comunió lúdica d’un poble

L’actor vila-realenc afirma amb con-
tundència que les festes tenen «enti-
tat cultural» perquè, per damunt de 
tot, constitueixen «la comunió lúdi-
ca d’un poble». «Les festes», conti-
nua, «proporcionen a les persones 
una identitat pròpia i contribueixen 
a crear una bona base on poder de-
senvolupar-se al llarg del temps, de 
la història».

 En conclusió, per a Sergio Ca-
ballero les festes suposen «una 
part fonamental de la identitat 
d’una societat» i fan que es con-
serven les seues arrels, perquè en 
les celebracions conflueixen ele-
ments tradicionals, lúdics i cultu-
rals d’una manera especial, ben bé 
única.

Dissabte 6, el llibre...
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«Regalar un llibre és com 
triar un bon perfum»

Sergio Caballero, actor
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