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JUSTO BARRANCO

Barcelona

Ha viscut un ensurt. Una inter-
venció quirúrgica inesperada la
va apartar dels assajos d’El caba-
llero de Olmedo quan s’acostava
ja l’estrena aMadrid. La va haver
de substituir a corre-cuita Car-
menMachi al paper de l’alcavota
Fabia. Però Rosa Maria Sardà, la
Sardà (Barcelona, 1941), no es dei-
xa esporuguir fàcilment. “Estic
bé. Estic treballant. Mai no parlo
demi, ni de lesmeves coses. Vaig
haver de deixar els assajos però
Lluís Pasqual em va guardar el
lloc i ara estic en la funció”, diu
lacònica. I és que, un cop va tenir
forces, la Sardà es va incorporar
a l’obra a Madrid, on aquest clàs-
sic amb aires flamencs ha estat
tot un èxit que ha deixat milers
de persones fora. I des del passat
dia 14 la Sardà va aterrar amb El
caballero de Olmedo en el Lliure
de Montjuïc, amb una cover per
si algun dia es troba cansada
–l’actriu Francesca Piñón–, però
menjant-se l’escenari cada vega-
da que parla, ficant-se a tothom a
la butxaca.
Crítica i públic han estat unàni-

mes sobre la seva actuació, però
ella diu que no famassa cas de les
crítiques: “Avui diuen una cosa i
demà una altra”. I si li pregunten
si l’humor del seu personatge s’as-
sembla en alguna cosa al d’ella, la
Sardà és taxativa: “Espero no te-
nir res de Fabia. És una supervi-
vent que intenta treure profit de
les situacions que viu. Jo mai no
m’he mogut per interès ni he in-
tentat aprofitar-me de cap cir-
cumstància”.
Ho certifiquen els que la conei-

xen: la Sardà, diuen, és una treba-
lladora incansable, una dona cul-
ta a qui li encanta llegir, una per-
sona molt compromesa i, és cert,
una perfeccionista extrema. La
qual cosa pot portar unes quan-
tes discussions. Fama de fàcil no
en té. Però amics i admiradors en-
tregats no li falten.
Lluís Pasqual, quediu que la se-

va història amb la Sardà va ser un
enamorament sobtat –ella, sem-
pre irònica, diu que fins i tot
quan s’escridassen als assajos
s’estimen–, explica una anècdota
sobre el perfeccionisme de l’ac-
triu: el gran actor Rafael Angla-
da, a qui no li agradava massa as-
sajar, feia una obra amb la Sardà i
ella en moltes escenes, no gaire
satisfeta del resultat, demanava
de repetir-les. “I ell feia broma:
cony, jo també ho faria molt bé si
assagés tant com Rosa”.
“Si creu que alguna cosa no es-

tà bé, ho diu”, explica Fernando
Trueba, que l’ha dirigida a La
niña de tus ojos i El embrujo de
Shanghai. “Això en algun mo-
ment pot ser difícil, però és que
sempre està mirant de portar en-
davant que fa, vol que sigui el mi-
llor possible. I no només el seu
treball. Vol que tot el conjunt si-
gui bo. Li dóna voltes, el desenvo-
lupa, l’enriqueix, juga, grapeja el
diàleg. Ésmolt bonic veure-la tre-
ballar. Per a qualsevol actor jove

veure com la Sardà prepara una
obra és un curs. Ella vol que la fei-
na estigui ben feta. Ésmolt intel·li-
gent i té un gran sentit de l’hu-
mor. D’aquestes persones que ju-
guen una mica a estar enfadades
perquè els funciona molt bé, com
aFernánGómez. Commés s’enfa-
den, més divertits, sempre rondi-
nant, et petes de riure. I quan la
Sardà riu, és una meravella”.
Trueba i la Sardà, no cal dir-ho,

són bons amics. “Moltes vegades
ve a casa i es queda fins les tantes
fent-la petar. Ens ho passemmolt
bé. Jo sempre l’havia admirat i la
vaig cridar per a La niña de tus
ojos. Va ser genial. L’experiència
a Praga va ser única per a tothom.
Treballem com a bèsties i, mal-
grat ser gent molt dispar, va ser
un rodatge molt feliç”. De fet,
Trueba explica que ja ha acabat
el guió de la segona part de La ni-
ña de tus ojos, que rodarà l’any vi-
nent, i explica que ja gaudeix

quan pensa com farà la Sardà el
seu paper, un vestit fet a mida.
En aquest sentit, Pasqual as-

senyala que la Sardà és “una ac-
triu intel·ligent. Llegeix molt, té
amor per les paraules, per bus-
car-ne l’últimplec. Cada actor uti-
litza el que té i ella utilitza el co-
co. I lligada a això hi ha una iro-

nia que passa a ser de vegades sar-
casme: fem broma i parlem del
riure sardànic”. I pel que fa a la
Sardà difícil, de la qual sovint es
parla, Pasqual jura que “jo no l’he
vistamai”. “ARosa li agrada tocar
de peus a terra. Ocupar-se de la

gent, cuinar per als amics, per a
12 millor que per a 10. Quan arri-
ba a una companyia fa demaione-
sa, la lliga. I tots acaben sopant a
casa seva encara que siguin 25.
Les cases són el nostre reflex i
ella s’ha fet una cuina perquè hi
càpiga tothom que vulgui. És afa-
ble. Hi ha gent que diu que és du-

ra, jo crec que és molt lúcida”.
Tant, que quan a la Sardà li pre-

gunten per què no se la veu més
al teatre, respon sense embuts
que “perquè treballo quan em llo-
guen i no em lloguen tan fre-
qüentment com abans. És nor-

mal, perquè sóc una dona gran i
les dones grans no tenen cabuda
als llocs”. De fet, diu, estava reti-
rada. “M’havia jubilat. Tinc 72
anys. Però si em crida Lluís, hi
vaig”. Curiosament, ella mateixa
es reconeix esquerpa. “No ens co-
neixem ni a nosaltres mateixos,
però no gastomassa paraules alti-
sonants ni sóc massa mítica”,
subratlla. Creu, això sí, que té
una responsabilitat envers el pú-
blic que li confia el seu temps, la
responsabilitat de “fer allò que
hem quedat que faríem”, com,
recorda, diu la seva amiga Núria
Espert. I això malgrat que re-
corda que durant molt de temps
els actors han estat considerats
“la púrria d’aquesta societat: ni
ens enterraven al cementiri, en-
cara que un lloc així m’hauria fet
molta por”.
En qualsevol cas, insisteix, “el

teatre és cansat. L’escena etmen-
ja, et mina. Cada funció crema

TREBALLADORA INCANSABLE,
COMPROMESA, PERFECCIONISTA,
ROSA MARIA SARDÀ TRIOMFA
AMB ‘EL CABALLERO DE OLMEDO’
DESPRÉS D’UN PROBLEMA DE SALUT

rosa maria sardà

L’alcavota Fabia. Rosa Maria Sardà
caracteritzada per al seu paper en
‘El caballero de Olmedo’, amb el qual
triomfa sota la direcció de Lluís Pasqual

“Sóc una persona amb idees i sempre les
mateixes. El món està injustament repartit,
sobretot la riquesa. Sóc socialista i republicana”

Lainsubornable
ironiade la lucidesa
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L
a reina Sofia és més
que una professio-
nal. Sens dubte si hi
hagués una escola
de reines consorts

podria fer classes encara que en
el seu negoci, com en tants al-
tres de la vida, quan et saps les
respostes et canvien les pregun-
tes. La Reina s’ha anat adaptant
a les seves diferents vides amb
aparent naturalitat i, amb alt
grau de dignitat, a més de ser
part d’un duo ha decidit actuar
també com a solista i, a més,
amb èxit. Parlem de la vida pú-
blica, del seu exercici com a rei-
na consort, un paper institucio-
nal que broda.
Potser cal sortir d’Espanya

per veure la situació amb ulls
aliens; per sortir del bucle en el
qual s’ha convertit gairebé tot
allò que està relacionat amb la
família reial i comprovar que
allà fora hi ha vida més enllà
d’Urdangarin. La imatge que
projecta la Corona fora d’Espa-
nya, i Espanya a través de la Co-
rona, és reconfortant, de mane-
ra que Sofia s’ha regalat –i ja li
tocava– uns dies amb efecte bal-
sàmic lluny del soroll.
La Reina ha viatjat a

Guatemala aquesta setmana, en
un viatge anomenat de coopera-
ció perquè està enfocat a donar
a conèixer els projectes i progra-
mes que l’Agència Espanyola
de Cooperació té en marxa en
diferents països, en aquest cas a
l’antic territori dels maies. Du-
rant quatre dies, Sofia ha repre-
sentat la millor cara d’Espanya:
la d’un país que, malgrat que
viu temps difícils, no es mira el
melic.
A Guatemala, com en altres

parts del món, la cooperació es-
panyola és un referent de solida-
ritat, tant la que surt dels fons
públics, i, per tant, dels impos-
tos dels ciutadans, com la que
es vehicula a través de diverses
oenagés laiques i religioses,
amb donacions directes. Vincu-

lar la cooperació espanyola
amb la figura de la Reina ha re-
sultat un èxit perquè beneficia
totes dues parts. Si hagués estat
una operació d’imatge, el crea-
tiu tindria premi, però el cas és
que, demaneramés omenys na-
tural, s’han anat acoblant per
comprovar que estan fetes l’una
per a l’altra.
En el seu afany de sentir-se

útil, la Reina ha trobat en la se-
va tasca com a ambaixadora de
luxe de la cooperació espanyola
unamissió de vida, i la coopera-
ció espanyola es passeja pel
món amb Sofia de bracet. És
una de les poques accions políti-
ques en les quals han coincidit
els successius governs, tant del
PSOE com del Partit Popular, i
només per això ja caldria agrair
a Sofia que s’hi entregui tan a
fons. No oblidem que, encara
que no ho sembli, és una senyo-
ra de 75 anys.

Ahir, abans d’emprendre el viat-
ge de retorn a Madrid, Sofia va
conèixer una altra reina, o el
que en queda: Kalomt’e K’abel,
una valerosa guerrera maia que
va exercir el seu poder al segle
VII. Les seves restes, lesmés im-
portants trobades sobre l’antiga
civilització maia, es van des-
cobrir fa dos anys al jaciment
arqueològic El Perú-Waka, situ-
at a la regió guatemalenca de
Petén, fronterera amb Mèxic i
Belize, i ara són la joia del
Museu d’Antropologia de
Guatemala on s’exhibeix la tom-
ba amb els ossos de la reina
maia i els vasos i objectes de ja-
de que es van trobar a la seva
cambra mortuòria.
La reina K’abel era l’esposa

del reiWak, senyor del territori
de Calakmul, però era ella qui

sortia a lluitar per enfrontar-se
amb el poderós rei El Zotz, se-
nyor de Tikal. La reina K’abel
va sobreviure a totes les bata-
lles i va morir anciana, o al-
menys així apareix en la imatge
que decora un vas d’alabastre
que va aparèixer a la seva tom-
ba amb el seu nom gravat.

EL RETORN DE
CABANELA

ROS RIBAS

La reina Sofia, dijous, envoltada de càmeres i micròfons en un edifici d’Antigua (Guatemala)

molta adrenalina, acabo que no
puc aixecar ni el moneder”. No
l’alimenta? “M’alimenta una boti-
farra amb mongetes”, dispara.
Està contenta amb la seva

trajectòria? “Un no fa mai el que
vol, i no recordo gaire bé ja el que
volia. Però he aconseguit molt
més del que pensava que tindria
en la meva vida artística. He po-
gut ser una dona independent,

acostar-me al món de la cultura,
unamica difícil per a una noia de
postguerra. No sóc mítica, no sé
el que hauria pogut fer. He fet el
que m’han demanat posant tot el
que tenia”. I amb coherència:
“Sóc una persona amb idees i
sempre les mateixes. El món és
injust i està injustament repartit,
sobretot la riquesa. No m’agra-
den els comportaments dels polí-
tics i sóc socialista i republica-
na”. En aquest sentit, què li sem-
bla el procés que es viu a Catalu-
nya? “No crec que a ningú li im-
porti el que jo pensi, però espero
que imperi el bon sentit”.

ALBERTO MARTÍN / EFE

DONA I
GUERRERA

la cort celestial
MARIÁNGEL ALCÁZAR

La disfressa de la virtut. Sardà
disfressada d’institutriu religiosa en una
escena d’‘El caballero de Olmedo’, fins
al 13 d’abril en el Lliure de Montjuïc

ACTRIUTOTTERRENY

En l’historial mèdic del Rei,
Miguel Cabanela ocupa un lloc
d’honor. Segurament, la pròte-
si de maluc que va col·locar a
Joan Carles el 21 de novembre
passat porta el número de sèrie
del fabricant, però també hau-
ria d’incloure el nom d’aquest
cirurgià gallec que va arribar a
Madrid, via Estats Units, per
posar fi a la tortura d’un maluc
infectat i altres tortures de més
difícil ubicació. Dilluns que ve
Cabanela comprovarà si, com
ell mateix va augurar fa alguns
mesos enrera, la primavera ha
arribat acompanyada de la total
recuperació del rei Joan
Carles.
El bon doctor es troba ara a

Espanya per passar revista als
ossos reials i també per rebre
un premi d’una agrupació de
periodistes gallecs que volen
distingir el seu il·lustre paisà
per la seva feina i, sobretot, per
com va gestionar la informació
sobre l’operació del Rei. Tot un
personatge.
Dilluns visitarà Joan Carles

al palau de la Zarzuela, revisarà
les últimes radiografies que
s’han fet aquesta mateixa set-
mana i, en coordinació amb
Miguel Tapia, cap dels serveis
mèdics de la Casa del Rei, i Fer-
nando Serrano, elmetge rehabi-
litador, valorarà la situació per
comprovar que el Rei torna a es-
tar en marxa.

A la família ja hi va haver
actors abans que ella, però
els pares de Rosa Maria
Sardà van ser un pagès i
una infermera que, a més,
amb prou feines van arri-
bar a veure triomfar els
seus fills, un dels quals,
Joan, va morir a causa de
la sida als anys vuitanta.
Els començaments de la
Sardà van ser al teatre
amateur a Horta i als sei-
xanta va fer el salt al tea-
tre professional. Amb gran
èxit. A més, la participació
en obres de La Trinca –el
trinco Josep Maria Mainat
va ser el seu marit i amb el

qual va tenir un fill, Pol
Mainat, que és actor i que
la va dirigir a la sèrie Dues
dones divines– li donaria
gran popularitat, que es
multiplicaria a finals dels
setanta gràcies a la televi-
sió amb Festa amb Rosa
Maria Sardà i amb l’hu-
mor trencador i les entre-
vistes d’Ahí te quiero ver.
Al cinema, ha treballat
amb Trueba, Colomo, Al-
modóvar i Ventura Pons.
Al teatre, no només ha
mantingut una llarga col·la-
boració amb Lluís Pasqual,
sinó que ha dirigit obres
com El visitant o Fugaç.

Sofia i la reinamaia


