
Q
uan James Galdonfini va 
començar a interpretar 
Tony Soprano, la seva vi-
da real va començar a as-

semblar-se perillosament a la del 
seu personatge a la pantalla. Va te-
nir problemes amb les drogues, es va 
divorciar i, de tant en tant, desapa-
reixia de l’estudi sense explicació. 
Una cosa semblant li ha passat al 
Don Draper de Mad men, l’executiu 
publicitari de passat fosc, faldiller i 
propens al trago. Segons va anunci-
ar ahir el seu portaveu, Jon Hamm 
acaba de completar un tractament 
de 30 dies per recuperar-se de la seva 
addicció a l’alcohol. L’ha acompa-
nyat l’actriu i directora Jennifer 
Westfeldt, la seva companya senti-
mental des del 1997.
 L’actor, de 44 anys, va estar in-
gressat a l’hospital Silver Hill de 
Connecticut, però no n’hi ha gaires 
més detalls perquè la família ha de-
manat respecte a la seva privacitat. 
Hamm va guanyar el 2008 un Globus 
d’Or per la sèrie que l’ha fet mundi-
alment famós després d’uns inicis 
professionals molt discrets i ha re-
but set nominacions als Emmy pel 
mateix paper. 

ALLUNYAR-SE DEL PERSONATGE / Però en 
les entrevistes sempre ha volgut allu-
nyar-se del personatge que interpreta 
a la petita pantalla. «No sóc tan de mè-
tode. Sóc molt conscient que interpre-
to un paper. Don Draper és un paio 
bastant depriment i menyspreable, 
així que no entenc quin interès podria 
tenir a emportar-me’l a casa», li va dir 
el 2013 al britànic The Observer.

 En només uns dies, el 5 d’abril, 
s’estrena als Estats Units l’última i 
definitiva temporada de Mad men, 
una sèrie que va arrasar en els anys 
posteriors a la seva estrena gràci-
es a l’aplaudiment de la crítica i el 
públic. En una entrevista de l’any 
passat, Hamm reflexionava sobre 
la dificultat de tancar l’etapa més 
important de la seva trajectòria pro-
fessional. «No hi ha cap versió del fi-
nal que no sigui superdolorosa per 

a mi», li va confessar al Washington 
Post. «Mad men ha sigut una constant 
en la meva vida creativa durant l’úl-
tima dècada, així que em resultarà 
difícil», va afegir.
 Encara que la notícia no sigui par-
ticularment bona, el pas de Hamm 
per rehabilitació ha servit de ganxo  
publicitari per a la sèrie. El seu pro-
tagonista ho negarà, però ni tan sols 
Don Draper ho podria haver tramat 
millor. H

L’actor tem 
enfonsar-se al final de 
la sèrie, que arriba a 
l’última temporada: 
«Em serà difícil», diu

Don Draper es 
pren l’última copa
3 Jon Hamm, protagonista de ‘Mad men’, passa un mes en rehabilitació
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33 Jon Hamm, dilluns, assegut a l’escultura inspirada en ‘Mad men’ que s’exhibeix a Nova York.
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50 anYs De teatre

rosa Maria 
sardà, premi 
Max d’honor  
a la seva 
carrera
Rosa María Sardà es va mostrar 
agraïda pel Max d’Honor que li 
va concedir ahir la SGAE perquè 
és un premi «que donen els com-
panys». L’actriu, presentadora, 
humorista i directora teatral, 
que rebrà el guardó en una gala 
que se celebrarà el 18 de maig, 
va començar en el teatre als 24 
anys (ara en té 73). Gairebé mig 
segle dedicat a la seva professió. 
«Senyal que he complert la meva 
funció i no m’he equivocat de car-
rera», va explicar a Efe. 
 Sardà, que va debutar a Cena 
de matrimonios, d’Alfonso Paso, 
i ha treballat amb autors i direc-
tors com Ventura Pons, Terenci 
Moix, Josep Maria Benet i Jornet, 
Lluís Pasqual, Adolfo Marsillach, 
Josep Maria de Sagarra i Mario 
Gas, va aprofitar l’anunci del seu 
premi per denunciar que el món 
«real» dels actors és «menyspreat» 
i que no té «cap protecció», i que 
la cultura a Espanya «està penja-
da com un pernil perquè no es té 
en compte per a res, com tampoc 
es té en compte ni la ciència ni 
l’educació». H
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