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Barcelona

Es diu Jordi Sánchez des de fa 50
anys, però pel gran públic, que el
para al carrer contínuament i li
crida “¡pescadero cabrón!” des
dels cotxes, és simplement “Anto-
nio Recio, mayorista, no limpio
pescado”, el totpoderós empresa-
ri de “Mariscos Recio, el mar al
mejor precio” a la telesèrie La
que se avecina. Un personatge in-
suportable i delirant que, contra
tot pronòstic, Jordi Sánchez ha
sabut convertir en entranyable.
Fins al punt que, malgrat el seu
racisme contumaç –una de les se-
ves més populars frases és “Si
Déu ens va separar en conti-
nents, per alguna cosa devia ser”
i, per si alguna cosa faltava, el seu
segon cognom és Matamoros–,
és possible veure una humil se-
nyora marroquina abillada amb
hijab demanar-li amb un enorme
somriure en ple Paral·lel que es
faci una foto abraçat amb ella. No
és estrany que la família de Sán-
chez, els dos fills i la dona, esti-
guin “fins al capdamunt” de la fa-
ma de l’actor. Així que de vega-
des, quan surten a comprar, con-
fessa, es posa la gorra i es treu la

barbeta perquè no el reconeguin.
A Sánchez el paper li surt bro-

dat i per a molts ell és el peixater
Antonio Recio, l’embogit presi-
dent d’escala que crida als seus
veïns “¡me minas la moral!”, “¡os
voy subir las cuotas!”, “¡pues te
confisco el felpudo!” o “¡qué pec-
hotes!”. I tot i això, no s’assem-
blen gens. O gairebé gens, perquè
encara que Sánchez es pregunta
qui pot voler avui ser president
d’escala, reconeix que ell ho va
ser. Un parany. Se’n va anar al ci-
nema, hi havia reunió de veïns i,
quan va tornar, era el mandatari
de l’edifici. Ho va fer malament,
amb desgana.
Però fora d’això, la seva mane-

ra de ser i la seva història perso-
nal estan a anys llum de la del seu
personatge. Per començar, enca-
ra que avui costi d’imaginar-lo
ajudant ningú –ésmés fàcil visua-

Va néixer en un any de
traspàs. 1964. No és que
sigui determinant, però
va tenir un dia més i, tot
i que és evident que no
deu ser per això, va ser
també l’any en què van
néixer més espanyols.
697.697! En 366 dies.
Jordi Sánchez amaga,
vestit de gris, i sempre
de qualsevol manera, el
talent que li permet bri-
llar com una estrella en-
tre l’esvalot d’aquesta
generació que es va con-
vertir també en la dels
primers nens consentits,
els que van generalitzar

l’ús dels anticonceptius.
Els que van començar a
divorciar-se i els que van
atapeir les universitats.
Els que aquest 2014 han
complert, o ho estan
fent, els 50, per passar
completament desaperce-
buts els més, o, si han
tingut sort, convertir-se
en els caps de gairebé
tot. Ell també mana…
encara que només en la
seva vida personal que
cuida amb cura, en el
ganxo que té davant les
càmeres i en la seva capa-
citat per tirar endavant
tot el que es proposa. A

simple vista podria sem-
blar un més d’aquests
companys de generació
que ja han perdut ca-
bells, han agafat massa
pes i ja no poden prescin-
dir de les ulleres ni de
prop ni de lluny… Conti-
nua amb la seva pinta de
saldo (ell mateix es defi-
neix així), però irradia
un esperit positiu, d’acu-
dit. Fins i tot a sota dels
vestits sempre grans i
arrugats (sense corbata,
sens dubte) amb els
quals suma la seva pre-
sència en les entregues
de premis o les catifes
preparades només per a
les celebritats, brilla el
talent i el bon humor

d’aquest Sánchez (també
el seu cognom és massa
comú, el cinquè, per ser
exactes a Espanya) que
té claríssim que la roba
no és més que un comple-
ment. La bata va manar
en la seva vida quan va
ser zelador i infermer, i
ara són els texans, prefe-
rentment negres, i les
samarretes, que si són de
publicitat, tampoc no
passa res... llevat que el
personatge amb que esti-
gui requereixi un altre
estil. I després hi ha el
banyador i les xancletes,
perquè nedar és el que fa
(quan no actua, escriu o
subscriu nous contrac-
tes) per relaxar-se.

MARGARITA PUIG

cjordi sánchez

Va ser president
d’escala per un
parany i va estudiar
Infermeria per por de
llançar-se al teatre

L’ACTOR QUE TRIOMFA AMB ‘LA QUE SE AVECINA’, VA

TREBALLAR ABANS D’INFERMER A L’HOSPITAL VALL D’HEBRON

Elmajorista
de l’humor



LA VANGUARDIA Dissabte, 1 novembre 2014 PROTAGONISTES DE LA SETMANA QUI 7

H
a trigat quatre me-
sos a vestir-se de
reina però, per fi,
amb motiu del so-

par de gala ofert a Michelle Ba-
chelet, el primer del regnat de
Felip VI, Letícia va demostrar
que, quan vol, pot. Vestida amb
un model de Carolina Herrera
(dissenyadora veneçolana, esta-
blerta a Nova York que dóna
nom a una firma de moda pro-
pietat de l’empresa catalana
Puig), la Reina també va utilit-
zar una tiara i va lluir la banda i
les condecoracions que li havia
concedit la Presidència de la Re-
pública de Xile.
En totes les visites d’Estat,

tant en països amb governs re-
publicans com monarquies, els
sopars de gala corresponents a
les visites d’Estat s’organitzen
amb el protocol i els símbols a
la vista, des de les que tenen
lloc a laCasa Blanca, aWashing-
ton, fins a les que se celebren a
la Casa del Poble, a Pequín. A
Espanya, són les joies de la Co-
rona les que posen en relleu
que el cap d’Estat és rei i s’utilit-
zen sempre, encara que la coin-
cidència al saló del Palau Reial
de dues reines, consorts o de tí-
tol, facilita que totes dues pu-
guin lluir les peces de més im-
portància dels seus joiers.
Dimecres la convidada era la

presidenta de la República de
Xile i, per tant, Letícia va es-
collir, entre totes les peces que
formenpart de les joies de laCo-
rona, una tiara amb més valor
històric que material. Es tracta
d’una peça d’or i argent i dia-
mants amb disseny de motius
florals i vegetals que Alfons XII
va encarregar, el 1879, a la firma
anglesa J.P.Colins per regalar a
la seva promesa, l’arxiduquessa
Maria Cristina d’Habsburg.
Anys després, la tiara va ser ve-
nuda, i a mitjans del segle XX,
la joieria Aldao, de Madrid, la
va comprar en una subhasta. El
1962 el govern de Franco la va

adquirir a la joieria esmentada i
l’hi va regalar a la princesa
Sofia de Grècia amb motiu del
seu casament amb el llavors
príncep Joan Carles. La peça,
igual com altres de més valor,
com la diadema amb la flor de
lis i la de Cartier, han anat
passant per herència de reina a
reina, i forma part d’un conjunt
de joies considerades propietat
de la família reial (encara que
no ho són a títol personal, sinó
de la institució), inventariades
així i guardades en caixes fortes
al palau de la Zarzuela. En l’ac-
tualitat la reina Sofia n’ha cedit
a la reina Letícia la guàrdia i
custòdia i, per tant, l’usdefruit
d’aquestes peces, conegudes
també com “joies de passar”,
que ella va rebre de la comtessa
de Barcelona i aquesta de la rei-
na Victòria Eugènia i que Letí-
cia haurà de passar a la seva fi-
lla Leonor quan sigui reina.

La minisèrie El Rey, el primer
capítol de la qual va emetre Te-
lecinco dimarts passat, té l’en-
cert d’haver elegit el nen Enri-
que Aragonés per donar vida al
petit Juanito. La seva candidesa
i semblança física va fer creïble
el capítol de la infantesa, encara
que en arribar a l’adolescència,
el relat va perdre força en pas-
sar, com si res, de la tràgica
mort de l’infant Alfons de Bor-
bó, com a conseqüència del tret
accidental de l’arma que mani-
pulava el seu germà, als embo-
lics d’aquest amb la italiana Ol-
ghina de Robilant. El pitjor del
que s’ha vist fins ara és l’afany a
anomenar Joan Carles a un per-
sonatge a qui hores d’ara encara
li diuen Juanito. Va ser Franco
qui va decidir donar-lo a conèi-
xer comaJoanCarles per distin-

gir-lo del seu pare, Joan de Bor-
bó. El millor de la minisèrie, el
documental posterior, en què
van parlar l’encara atractiva Ga-
briela de Savoia, amor de jove, i
Olghina de Robilant, a qui els
anys, literalment, han envestit.
Jo, de totamanera, la portaria al
polígraf del Sálvame Deluxe.

litzar-lo contractant un sicari per
eliminar algun veí–, Sánchez,
que és d’Horta, va treballar de
jove com a zelador durant els
estius, i després va estudiar
Infermeria.
“Com molts altres que vaig

conèixer després a l’Institut del
Teatre no vaig tenir valor per de-
dicar-me a la interpretació de
bon principi. Calia tenir una car-
rera seriosa per guanyar-te la vi-
da. Després, si allò de la interpre-
tació t’anava bé, perfecte, i si no,
ja tenies l’altra”, explica. I recor-
da que va treballar anys a l’unitat
d’Hemofília de l’Hospital Vall

d’Hebron i que a les nits assajava
un monòleg per entrar a l’Insti-
tut del Teatre. I quin monòleg:
“El despertar de la primavera, un
paio que es vol suïcidar, no era
gaire comèdia”, somriu.
Sánchez va aconseguir entrar

a l’Institut i durant un any treba-
llava de nit i estudiava de dia.
Però un professor, José Sanchis
Sinisterra, l’autor de ¡Ay, Carme-
la!, li va dir un dia que tenia “una
deixadesa corporal terrible, que
m’estava adormint tot el dia”. Ai-
xí que quan va estalviar un milió
de pessetes de l’època, va deixar
la infermeria per llançar-se al
teatre. I quan li quedaven ja pocs
diners Sergi Belbel el va cridar
per interpretar El mercader de
Venècia.
I va començar una carrera

com a actor i autor que no ha pa-
rat. Amb dues parts ben clares:

l’una en companyia de Joel Joan,
MònicaGlaenzel i ElisendaAlon-
so amb obres teatrals comKràm-
pack i sèries televisives com Plats
bruts que el van catapultar a la
fama a Catalunya. “Va ser una
època molt bona”, explica, i con-
fessa que sovint, amb la televisió,
pagaven el teatre que feien, que
sempre era un risc. Si es van sepa-
rar, diu, “és perquè ja ho havíem
fet tot junts. Joel Joan i jo no
volíem ser Tip i Coll. Volíem fer
altres coses”.
A Plats bruts Sánchez donava

vida al Lopes, un bon paio, mi-
leurista, la condició de la meitat

dels espanyols
ara, una persona
amb els peus a
terra. Ara, i des
de fa set anys,
dónavida aAnto-
nio Recio, “un
personatge ho-
mòfob, xenòfob
i infantil”. “Com
a persona és un
saldo, però com

a personatge m’encanta, és un
bombó”, apunta. “Algunes vega-
des hi ha gent que em diu que
Recio hauria de ser president,
que diu veritats, i jo els dic que el
que diu són barbaritats”, somriu.
“És un personatge que odia tot
allò que no s’assembla a ell”, resu-
meix. I diu que ell no s’hi assem-
bla en res. “Sóc un paio normal,
m’agrada fer dinars i sopars,
sobretaules, sóc força familiar,
tranquil, no tinc aquesta part his-
tèrica de cridar, però els guions
em fan riure molt”. Uns guions
encapçalats per Alberto i Laura
Caballero, nebots de José Luis
Moreno, que són, diu Sánchez,
molt treballats, artesanals, fins al
punt que es poden passar 15 dies
rodant un capítol. “S’ho miren
molt, no volen fer nyaps, per això
hi ha pocs capítols per tempora-
da, i per això i perquè la sèrie és
com la vidamateixa, va bé d’audi-
ència”, explica.
Rodar La que se avecina el té

sis mesos a l’any a Madrid amb
caps de setmana a Barcelona. La
resta de l’any és a casa i deixa de
ser actor per ser autor. Cada dia,
quan els seus fills se’n van a l’es-
cola, Pep Anton Gómez arriba a

casa seva i es posen a escriure.
Són seves comèdies com la molt
negraMitad y mitad, que han es-
trenat a Miami i Nova York, o el
vodevil El Eunuco, amb el qual
han aconseguit gran èxit a Mèri-
da i que ara arriba a Madrid amb
Antonio Pagudo, Javi, el marit de
Lola a La que se avecina, en el re-
partiment. Al cap i a la fi, diu, la
relació amb els seus companys
de sèrie és molt bona, sobretot
amb José Luis Gil i Nathalie
Seseña, “amb qui fa tants anys
que treballo que semblemunma-
trimoni de debò”.
Sánchez sap que no tota la vida

farà de Recio, però creu que ara
és bon moment per fer-ho: “Fa
anys et deien que s’havien pixat
de riure amb la teva sèrie. Ara et
donen les gràcies perquè amb
ella poden oblidar el seu dia a
dia”.

LES VISITES
I EL COLOR

Els Reis, dimecres passat, vestits de gala al sopar d’Estat ofert a Michelle Bachelet
JUANJO MARTÍN / EFE

EMILIA GUTIÉRREZ

EM DIC
JUANITO

A Madrid. Jordi
Sánchez passa la
meitat de l’any
rodant la sèrie
La que se avecina
a Madrid però
cada cap de
setmana torna
amb l’AVE a
Barcelona

MARIÁNGEL ALCÁZAR

Isabel II, reina d’Anglaterra,
coneix com ningú l’ofici, no en
va acumula més de 60 anys en
exercici. Des que el 1941 la seva
mare, que també es deia Isabel,
va recórrer els carrers de Lon-
dres després del blitz (llampec
en alemany, el bombardeig que
va destruir un milió d’habitat-
ges i va fer més de 43.000
morts), va aprendre que s’havia
de vestir amb colors forts per-
què tothom la distingís de prop
i de lluny. La reina mare ho va
fer per donar ànims als lon-
dinencs i l’actual sobirana per
destacar entre les persones del
seguici. La monarquia, en ge-
neral, està en ple procés renova-
dor, però encara no ha perdut
una de les seves cartes: el con-
tacte directe amb la població.
No totes les persones que sur-
ten de casa per veure els Reis, i
ara parlo d’Espanya, tenen la
sort de ser a primera fila i poder
veure’ls de prop. Per això, la
reina Letícia hauria d’abando-
nar els vestits foscos o d’es-
tèticamasculina, atès que, vesti-
da d’aquesta manera, no hi ha
manera de distingir-la. En la
seva recent visita a Boal (Astú-
ries), vestida de blaumarí, no hi
havia manera de saber per on
caminava. Ambuna jaqueta fúc-
sia, vermella o similar l’hauria
vist fins i tot la paisana que, sen-
se poder sortir de casa, seguia
el seu pas des d’una finestra.

“Vaig deixar de
treballar amb Joel
Joan perquè ja ho
havíem fet tot, i no
volíem ser Tip i Coll”

la cort celestial

Letíciaesvesteixdereina


