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“Enaquestpaís se’ns enva
la forçaamb l’acudit”

ANA JIMÉNEZ

E l bon humor sempre ha estat
presenten lamevavida.

Quinasort.
Vaig créixer enun entornde lli-
bertat en què pensava que tot
era possible, i emvaig criar amb

una televisiómagnífica.
L’Un,dos, tres?

...I La bola de cristal, Florinda Chico, Gracita
Morales, Mary Santpere, Las Hermanas Hur-
tado, RosaMaria Sardà... dones que eren show
womenquannoexistiani laparaula aEspanya.
Crecqueaixòemva ferhumorista.

Hovatenirclar?
Jo volia ser escriptora, i sort quenoho vaig ser
perquè un escriptor les passa magres. Potser
seria més intensa, però celebro no ser-ho i no
prendre’m seriosament. Sent actriu he tingut
unavida lluïda.

Latelevisióésdura:unprogramanomésli
vadurarunaemissió,unaltrequatre...
És que només ens fixem en els fracassos! Mi-
rem-nos-ho al revés: que un programa tingui
èxit és sorprenent.

Què enyora d’aquella època de La bola de
cristal?
No hi havia la correcció política d’ara, quan
l’ofensa està a flor de pell i de seguida surten

col·lectius que se senten ofesos per un acudit.
Vostèhatingutalgunproblema,oi?

És que mai no ens havíem comunicat tant per
escrit, imaiabansqualsevolambuntelèfona la
màha tingut la repercussió d’ara. La immedia-
tesade laxarxa faque, sensepensar, lagenten-
viï coses.

Quineshanestat lessevesficadesdepota?
Socbastantcurosa.

Va dir que havia amenaçat els professors
si liposavendeuresal seufill...
No ho critico, però el grupMediaset sap crear
polèmica per tenir audiència. Va ser una frase
foradecontext,però jahiesticacostumadaino
em fa por que el que dic creï polèmica, perquè
séelquepenso inoemcostagensdefensar-me.

D’acord.
Tothomsap que soc bastant cínica, així que no
faigescarafallsalesxarxessocials.Alcontrari,a
mi m’ajuden molt en la meva feina perquè hi
ha gent que és sagaç i concreta, i la crítica
desenfrenada i ofensiva no em fa mal, té pocs
seguidors.

Quèhaaprèsa lavida?
Elmés importantésanotenirpressa.Lescoses
tenen el seu ritme; n’hi ha prou amb saber res-
pectar-ho. Soc lenta, així que veig venir les co-
ses im’hiadaptobé.

Vostèéstranquil·la?
Una de les coses que més m’agraden és no fer
res, téelsseusperillsperquèempodriaconver-
tir fàcilment en un coixí, de manera que quan
faig algunacosa,ho faig ambtota lamevaener-
gia, i aquestaés lamevaopcióal teatre.

Quèbuscaa lavida?
M’importen molt poques coses, bàsicament
tenirbenestar,primerelmeuentornimmediat,
després anar ampliant el cercle: treure’ns de
sobre els polítics que actuen com unes sango-
neres i aconseguir representants decents i ho-
nestos.

Enaixòcoincidimgairebétots.
Comtroboa faltarPepeRubianesaquestsdies!
Com m’agradaria que enviés un missatge des
delmésenllà.

Quècreuquediria?
Diriamolts renecs.

L’humorenssalvadetot?
Deldrama.AEspanyaalsdeuminutsd’unaca-
tàstrofe jahi haunacudit, i això ens salva, però
tambédevegadesse’nsenvalaforçaambl’acu-
dit.Comquejahemrigut ienshemdesdesespe-
rat se’ns oblida que hem d’actuar i ja ho veus,
seguimgovernatspercorruptes.

No sembla que li haguem de deixar un
granmónaenTeo.
Hauràdelluitar,comnosaltres,comelsnostres
pares ielsnostresavis.Lavidaconsisteixaade-
quar-sealmedi i a tirarcapendavant.

Vostènosemblagaireambiciosa.
En realitat som simples portadors de bacteris,
faunamicadepena,però tambérelaxa. Iaaixò
emdedico:aferreflexionarlagentambhumori
a treure-li ferroa lescoses.

D’onsurtel seubonhumor?
De relativitzar-ho tot i de no creure’m elmelic
del món. S’ha de simplificar. I d’això va la co-
mèdia:poderparlardecoses importants i treu-
re-hi ferro.

Perexemple?
L’obra de teatre que represento,Los vecinos de
arriba, vad’unaparelladesgastadíssimaqueha
caigut en la rutinamés absoluta i en la falta de
respecte,queestrobaambunaaltraparellaque
estàenplenaexplosiód’amor idesexe.

Ionés lagràcia?
En la comparació i l’enveja en la qual ens reco-
neixemtots. Ens en riemd’una cosa tremenda,
peròd’aixòes tracta.

Curiosament tots els Monty Python són
depressius.
Els còmics pot ser que partim d’un punt de-
pressiu i ens llancema lacomèdiaprecisament
perquèésmolt curativa.

...
Jo tinc dies negres, però veure aquell teatre
rient i aplaudint m’ha salvat el dia, som molt
afortunats.Un fornerpermolt béque faci el pa
mainotindràaplaudiments.Hauriadeserobli-
gatori congregar-se al voltant de la gent que fa
bé les coses, als comerços, a les oficines... atu-
rar-nos-hi i aplaudir-los, perquè és com una
enormeabraçada.

IMA SANCHÍS

Sota el sofà
Trempadaidemoviments
ràpids.Haperdutles ulle-
resdesol imentreparlem
al’habitaciódel’hotelse
submergeixsotaelssofàs
perbuscar-les.Jol’ajudo.
Laconversanos’inter-
romp:“M’agradalavida
contemplativa”,diu.
“Què?”(nolasento).“Que
m’assecalcarrerimiro
passarlagent, iaixòem
donamoltmaterialperal
quesónlesmevescoses”.
“Quinescoses?”.“Les
mevescoses,elsmeus
monòlegs!”.Ésunadeles
protagonistesdeLosveci-
nosdearriba (teatre
Condal),escritaidirigida
perCescGay,comèdia
quereflexionasobrela
vidaenparella.“Desegui-
daenscansemihodonem
totperperdut,peròtam-
bétenimunaherènciatan
Disney!Pensounacosai la
contrària... Jahoveus,soc
relativista”.
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EvaHache (EvaMaría Hernández Villegas), actriu
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Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de
CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa,
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Ara i fins al 31 d’octubre, amb el Pack multiAssegurances i l’alarma de Securitas Direct podràs començar a beneficiar-te de tots els avantatges
que ofereixen.
A CaixaBank, totes les assegurances fan família. www.CaixaBank.cat

Fer les coses en família

té molts avantatges
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