
8 QUI Dissabte, 27 maig 2017 LA VANGUARDIA

dia de novembre del 2003, “mostrar comn’estic, d’enamorat,
de Letícia” a tota la ciutadania. Les anteriors nòvies del prín-
cep no havien arrelat i l’opinió pública va topar, quan menys
s’ho esperava, amb una sorpresamajúscula quan va trobar-se
davant la presentadora de televisió que passava de donar les
notícies de l’informatiu a convertir-se enunad’elles.
Una nova generació d’espanyols saltava aquell any al pri-

mer pla de l’actualitat. Com Fernando Alonso, que aleshores
tan sols tenia 22 juliols i, a edat tan tendra, es

convertia en el primer pilot del nostre país
a guanyar un Gran Premi d’F-1. Va pas-
sar aHongria, i les condicions van ser
propícies des del primer moment
per al seu talent precoç. En els
entrenaments, conduint el seu
Renault s’havia enfilat a la pole
position i ja no la va deixar anar.
Arribaria a lameta amb 16 segons
d’avantatge −tota una eternitat en
la fórmula 1− sobre el segon, Kimi
Raikkönen. El rècord d’Alonso no
es quedava al nostre país: ambaque-

llavictòriatambéesconvertiaenelpi-
lot més jove a guanyar un GP, títol que

mantindria cinc anys, fins que l’hi va pren-
dre Sebastian Vettel. Fernando Alonso també

sospirava, encaraqueenel seu cas eramés aviat unpanteix, el
d’un depredador de la pista amb fam de títols. Tan sols dos
anys després, pujaria al tron, en el seu cas al de l’F-1.
Ni el pilot ni la futura reina no tindrien ocasió de passar els

dilluns al sol en els següents anys. Aquesta era, en canvi, la si-
tuaciódemolts joves (i no tan joves)quenohavienaconseguit
connectar amb la pujada de la bombolla immobiliària i van
quedar atrapats a les xarxes de l’atur. El reconeixement
d’aquella realitat, semioculta sotaelvelde l’optimismeeconò-
mic de l’etapa Rato, va portar al triomf de la pel·lícula de Fer-
nando León Los lunes al sol,
protagonitzada per un per-
fecte Javier Bardem, qui a la
galadelsGoyad’aquell anyva
pujar a l’escenari madrileny
dels premis per ser un dels
protagonistes del sonorNo a
la guerra, que també marca-
ria època i definiria tota una
generació del cinema espa-
nyol. La guerra de l’Iraq dei-
xaria rere seu una altra guer-
ra, entreel gremidel cinema i
el Partit Popular, un estira-i-
arronsa avui tan clàssic com
el Barça-Madrid. Des d’ales-
hores,encadacelebraciódels
premis Goya el ministre de
torn també llança un sospir.
Enel seucas ésde resignació.

Selecta i selectiva

A ssumpta Serna sem-
pre s’haproposat rep-
tesdifícils,desdeltea-
tre d’aficionats fins a
les produccions cine-

matogràfiques internacionals. “El
fet d’emocionar el públic i esbrinar
el perquè és una constant en mi”,
ens confessa. Fa poc que ha acabat
elrodatgeaEspanyadeReddeliber-
tad, de Pablo Moreno, que s’estre-
narà al setembre, i a finals de l’any
passatva ferunacomèdiaaLosAn-
geles,He matado a mi marido, que
encara no té data de llançament.
Mentrestant,nopara.Desdelaseva
FundacióFirstTeamfacursosd’in-
terpretació, edita llibres, imparteix
conferències…Ferelque li agrada, i
agradar, és el seu nord. Així busca i
triaelmillor.
L’actriu va néixer a Barcelona el

setembre de 1957. De molt petita
s’amagavaperescriure frases a sota
la taula ambun guix. “Ho feia quan
m’enfadava o quan sentia paraules
desconegudes…, aquell era el meu
món”. Al parvulari o a l’escola era
molt agosarada. “No m’agradava
ser nena, les trobava figaflors, jo
amb els jocs era molt noi; fèiem
competicions de menjar sorra, ai-
xafar-nos les ungles…, després de
gran no he entès perquè em diuen
que soc molt femenina”. Als tretze
anysvaanaralcaud’escoltesivaco-
mençar a fer teatre a La Salle Con-
grés amb els amics. “També en
fèiem a l’institut, a les classes d’an-
glès i literatura”. Així va conèixer
autorscomMolièreoDürrenmatt.
L’atraccióper l’actuació lavadur

a l’Institut del Teatre on va tenir de
companysJuanjoPuigcorbéiFran-

cescAlbiol.TambévaestudiarDret
però no va acabar res perquè aviat
es va posar a treballar. Primer al
Grec, ambuna obra el 1978, i tot se-
guit amb Dagoll Dagom on va fer
l’arlequí d’Antaviana. Aquest ma-
teix any va estrenar el film L’orgia,
de Francesc Bellmunt, que va cau-
sar un gran rebombori. L’edat de la
rebel·lió lavafermarxardecasaper
l’oposició familiar a l’ofici. Però
l’aventura teatral de l’actriu no va
durar gaire, després de debutar
ambMiguelNarrosaMadrid(1983)
id’unaexitosatemporadaal’Odéon
deParís (1986).
Va fixar la residència a Madrid i

va prosseguir la carrera en el cine-
ma.Va sortir en títolsdeprestigi:El
crimen de Cuenca (1980) de Pilar
Miró,Dulces horas (1982)deCarlos
Saura,Matador (1986)dePedroAl-
modóvar, Lola (1986) de Bigas Lu-
na,Elmaestro de esgrima (1992) de
PedroOlea…El fetdeserunaactriu
políglota li va permetre participar
en produccions europees i nord-
americanes. Aquest és el cas d’Or-
quídia salvatge el 1989 al costat de
MickeyRourke,Yo, la peor de todas
(1990),Nostradamus (1994),Joves i
bruixes (1996)...
Assumpta Serna domina estils

diferents, des de papers sofisticats
fins a d’altres més planers, en dra-
mes íntims, històries de traïcions,
comèdies lleugeres, i ho fa des de
tots els angles: mostrant el cos nu,
amb naturalitat, o entaforada en
una togademonjapietosa.
Les sèries televisives també

omplen un capítol important
en laseva trajectòria.El 1989
va fervuitcapítolsdeFalcon
Crest. Tambéva sortir aVa-
lentina, Brigada central i
més recentment a Aquí no
hay quien viva. Cal destacar
el paper de Caterina d’Aragó
quevaferel2003enlapel·lícu-
la per a la televisió, Enric VIII,
una producció de la BBC. El 2014,
finalment, va acabar el rodatge de
Borgia, una sèrie franco-alemanya
enlaqualvatreballar tresanys ique
no s’ha estrenat a Espanya, com
passa amb lameitat de títols en què
ha intervingut l’actriu.
El primermatrimoni amb l’actor

Carlos Tristancho, de 1982 a 1985,
vadonarpas auna relació amb l’ac-
tor belga Patrick Bauchau, que es-
tava casat. El 1993, finalment, As-
sumpta Serna es va casar amb l’ac-
tor escocès Scott Cleveland, amb
qui codirigeix actualment les acti-
vitats del seu centre de formació
d’actorsdecine.
La curiositat per la veritat i el fet

de sentir-se honesta en la feina
guien els passos de l’actriu. Es con-
sidera molt organitzada però els
diesquegaudeixméssónelsqueno
té cap planificació. Entre el yin i el
yang,diu,transcorreelseucaràcter.
És perfeccionista però també molt
conscientqueaixòésuninconveni-
ent.Pensaqueelsaltres latenenper
unapersonaseriosa,peròellaésria-
llera.Téunsomriureespontanique
a vegades pot semblar una màs-
cara…Peròmalgrat això desprèn el
puntd’ebullicióexacte,aquestpunt
que la fa selecta i selectiva.
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què se n’ha fet de... ASSUMPTA SERNA
JAUME COLLELL

A finals de l’any
passat va rodar una
pel·lícula a Los Angeles
i ara n’ha acabat
una altra a Espanya

Les cròniquesde fa catorze anys recordenque la llavors enca-
raperiodistaLetíciaOrtiz va llançarun sospir quan, en la seva
presentaciósorpresacomapromesadeFelipdeBorbó,aquest
es va referir a ella com “la dona amb la qual vull compartir la
mevavida i formaruna família”.Eraunsospirde tranquil·litat
perquè ja no s’havia d’ocultar ni protegir-se? O prenia forces
per la tremendaresponsabilitatque li queiaaldamunt? “Quan
us assabenteudequi és, us quedareudepedra”, haviaditLetí-
ciaa lessevesamigues,resistint-searevelar la identitatdelnò-
vio. Felip, ambparaules semblants a les quepodria dir qualse-
vol jove que presentés la nòvia als seus pares, va voler, aquell

Letícia va passar de donar les notícies a protagonitzar-les

Passar els dilluns al sol, una
pràctica habitual del 2003

A dalt, l’actriu aCoto de caza,
de Jorge Grau, el 1983. A sota, a
Madrid, el gener passat, durant
una entrega de premis
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