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Asunción Balaguer Golobart

El retorn tardà d’una glòria manresana
La vídua de Paco Rabal va aconseguir una entrada discreta per al monòleg en què repassa 86 anys de vida
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SET DIES

sunción Balaguer ha pujat a
l’escenari més important de
la que fou la seva ciutat. La fi-
lla del doctor Balaguer, nas-

cuda a Manresa l’any 1925, que a la dècada
dels quaranta se’n va anar a fer teatre per
les Espanyes amb la companyia Lope de
Vega, sota les ordres del mític José Tamayo,
ha complert l’assignatura pendent d’actuar
en solitari, com a protagonista total, a l’es-
cenari d’un teatre que era ben viu en la
seva joventut, i que ha ressuscitat: el Kur-
saal. Però potser ha passat massa temps.
El mite de l’estrella teatral manresana
pertany a una generació que ha anat en-
vellint amb ella, i s’ha anat apagant amb
el temps. Tres-centes persones van acu-
dir a veure el monòleg autobiogràfic que
està passejant per tot l’estat, escrit i diri-
git pel seu amic Rafael Álvarez, El Brujo.
Un text en castellà que ella va tenir la de-
ferència de dir en català en la part en què
relata les seves vivències d’infantesa i jo-
ventut. Perquè es remena perfectament en
català, malgrat els anys que fa que va
instal·lar-se més enllà de l’Ebre. 

Mai no va trencar els lligams catalans.
Expliquen que el seu marit, Paco Rabal,
havia estat vist amb ella, cap a la mitjanit,
en un restaurant manresà proper al teatre
Conservatori, recitant poesia èpica cas-
tellana en una mena de duel amb el cafe-
ter, que també tenia bona memòria per als
versos i traça per recitar-los. Quan passa-
va per Manresa, Paco Rabal era l’home de
la Balaguer. A la resta del planeta, ella era
la dona de Paco Rabal. I això que, quan es
van conèixer, ella era una figura, primera
actriu de la companyia de Tamayo. Hi ha-
via arribat després de debutar teatral-
ment a Barcelona, on havia anat a estudiar
art dramàtic des de molt joveneta, empe-
sa per la seva mare. Es vivia a casa seva una
curiositat cultural inusual per a l'època, ad-
ministrada per la mare. Segons el relat de
l’Asunción, recollida en una entrevista a El
Mundo, el del metge Balaguer i la noia Go-
lobart, de família d’empresaris tèxtils, va

ser un matrimoni de conveniència que es
va desactivar per la mateixa conveniència
després de complir la funció reproducti-
va amb sis criatures. Ell se’n va anar a un
destí professional en una altra ciutat, i aquí
pau i glòria. 

Va ser la mare la que, en adonar-se de
l’afició i la traça de la nena per recitar, la
va empènyer a dotar-se d’una formació
teatral, un cop passat el tràngol de la
guerra. I així va començar tot. A la com-
panyia de José Tamayo va realitzar gires
per províncies espanyoles i també per
Amèrica Central, però el més transcen-
dental va ser que treballant-hi va conèixer
al que seria el seu marit, un actor murcià
de naixement, establert a Madrid i uns me-
sos més jove que ella. I més pobre, expli-
ca. Cupido va llançar les seves fletxes du-
rant un viatge en autocar entre Còrdova i
Algesires. Paco era el fill amb feina que aju-
dava la resta de la seva família d’Águilas.
Els passava el que podia, que no era gaire,
i va continuar fent-ho després de casar-se,
quan ell i la Balaguer van muntar com-
panyia pròpia. A ella no li sabia greu
compartir uns ingressos migrats, perquè
estava molt enamorada. 

Les coses van anar bé. Paco es va con-
vertir en una figura del cinema espanyol
i va poder donar una bona vida a la famí-
lia d’Águilas i a la que ell i la seva dona fe-
ien créixer. Van arribar els fills, i malgrat
que eren una parella de costums avançats
per l’època i per al país, la tasca de pujar
el Benito i la Teresa li va tocar sobretot a
ella, que va reduir  durant uns quants anys
l’activitat  professional, la qual cosa va ac-
centuar el seu perfil de senyora de. Però
amb els fills ja grans, i amb néts i tot, va tor-
nar als escenaris i també a posar-se davant
de la càmera, fos la de cinema o la de te-
levisió, sobretot a partir dels anys vuitan-
ta. Després, quan Paco va morir l’any
2001, s’hi va abocar encara més: actuar,
produir, el que fes falta. Per això ara, als 86
anys, canta i balla al musical Follies que di-
rigeix Mario Gas a Madrid, i passeja el mo-

nòleg que li va escriure el Brujo a partir del
seu propi relat, de les sessions en les
quals li explicava els records d’infantesa
i joventut, els inicis teatrals, Paco, els fills
i els néts, les alegries i les tristeses, les fi-
tes i les proves més dures. «Anava un o dos
cops per setmana a casa seva (del Brujo)
i de vegades en sortia plorant... Va ser com
una teràpia», explicava dissabte passat a
Regió7. 

En la seva adaptació al bilingüisme del
monòleg, El temps és un somni, en diu en
català «la primera part, en què explico les
experiències amb les monges, amb la
mare, amb els germans i com vaig co-
mençar en el teatre. Després em sembla
que no té sentit, perquè ja em vaig tras-
lladar a Madrid i parlem tots  en castellà».
I això que el català va ser la seva primera
llengua teatral: «Al teatre Romea hi vaig es-
trenar una obra de Sagarra, L’alcova ver-
mella, i també vaig fer Maria Rosa, que em
va agradar moltíssim perquè tenia l’edat
justa: 26 anys. Hi vaig treballar amb Nú-
ria Espert i Julieta Serrano, que devien te-
nir 14 anys. Em sembla que no parlaven,
que estaven de figuració. Imagina’t!» 

Però la vida la va portar enllà i s’ha que-
dat enganxada a Madrid, com tants altres
professionals de la faràndula. «Quan es va
morir el Paco, vaig pensar d’anar a viure

a Barcelona, però a Madrid hi tinc els fills
i va ser una bona decisió: Madrid és el cen-
tre i ara estic treballant més que mai». Al
Teatro Español amb Mario Gas, Viky Peña,
Muntsa Rius, Pep Molina, i tot de catalans
que han trobat feina a la màquina ma-
drilenya de produir entreteniment, que és
poderosa perquè s’adreça a un públic de
molts més milions de persones que el tea-
tre català.  

El temps és un somni també és un ho-
menatge a Rabal, amb qui va compartir
cinquanta anys de vida. «Ha estat un
home molt generós, m’ha portat, a mi i als
fills, a tot arreu. M’ha presentat totes les
persones interessants que ha conegut i ha
compartit molt amb mi. Tenia molts
amics, i conservo moltes cartes que li
havien escrit». En parla encara amb ren-
dida admiració, però ha omplert el seu buit
amb una dedicació a la feina que permet
només imaginar la figura que hauria estat,
durant moltes dècades, si hagués posat la
carrera teatral per davant de tot.
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Quan passava per Manresa, Paco Rabal
era l’home de la Balaguer. A la resta del
planeta, ella era la dona de Paco Rabal. I
això que, quan es van conèixer, ella era
una figura, la primera actriu de Tamayo

Van arribar els fills, i malgrat que eren
una parella de costums avançats per
l’època i per al país, la tasca de pujar-los
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durant uns quants anys l’activitat
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