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osa Maria Sardà, Rocío
Jurado i Marina Rossell
són les tres artistes que

m’han dit «noi» en una entrevis-
ta, un detall que no m’impedirà
reconèixer l’excel·lència laboral
d’una d’elles. A canvi, remetré als

meus advocats per injurioses to-
tes les elegies de l’actriu morta
que incloguin desqualificacions
com «gran cor» o «extraordinària
sensibilitat». La Sardà brillava
perquè va erradicar el sentimen-
talisme. Era àcida, no amarga,

Dorothy Parker sobre l’escenari
teatral que trepitjava en cadascu-
na de les seves compareixences
públiques.

Des de la seva passió per des-
concertar l’audiència en comp-
tes de complaure-la, la Sardà va
introduir la professionalitat de
l’inesperat, la ràbia flegmàtica. El
seu cap era sempre una granada
de fragmentació a punt d’escla-
tar. Va encarnar el geni difícil, en
tots els sentits de la paraula difí-
cil. Si va guanyar dos Goya a la

millor secundària, és perquè el
públic no estava entrenat per re-
sistir la densitat de la seva pre-
sència des de papers protagonis-
tes. No cal furgar ni excavar per
aportar proves a aquesta teoria,
perquè la recent Ocho apellidos
catalanes ofereix un desplega-
ment de la capacitat polaritza-
dora de l’actriu.

Marsillach, un altre monstre,
subratllava que l’actor ha de ser
una mica ximple per adaptar-se
amb facilitat a papers d’encàrrec.
No obstant això, la Sardà es ne-
gava a desenganxar-se d’ella ma-
teixa. A Ocho apellidos catalanes

costa decidir si es burla amb més
acarnissament de l’independen-
tisme irredempt, de l’espanyolis-
me carpetovetònic, d’ella matei-
xa, del seu personatge, del seu
públic, de la resta del reparti-
ment o de tot alhora. El resultat
és meravellós, en una actriu sen-
se domesticar que va atreure
Berlanga i hagués estat la intèr-
pret ideal de les farses revolucio-
nàries de Dario Fo.

Encara que no ens atreviríem
a seguir-la, ens va ensenyar que
tenim un munt de coses de les
quals riure. I que la majoria són
dins nostre, noi.
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■ «Morir-se és una conseqüència
d’estar viu, forma part d’estar viu»,
afirmava Rosa Maria Sardà fa tot just
unes setmanes en una entrevista al
programa de Jordi Évole a La Sexta.
Actriu, humorista, presentadora de
televisió, directa i conseqüent, Sar-
dà va morir ahir a Barcelona als 78
anys, després que en fa sis li hagues-
sin diagnosticat un càncer limfàtic. 

Autodidacta, filla d’una família
vinculada al món de l’espectacle,
havia nascut a la capital catalana el
1941, i al llarg d’una prolífica carrera
va interpretar tot tipus de papers,
des d’alguns tremendament tràgics,
a altres en els que va poder mostrar
les seves qualitats com a actriu de
comèdia. En paraules de el director
Xavier Albertí, la Sardà era la «mà-
gica combinació de la Xirgu i Mary
Santpere». 

Rosa Maria Sardà va créixer al
 barri barceloní d’Horta, on en la
seva joventut va combinar els tre-
balls ocasionals de tot tipus amb el
teatre d’aficionats, en uns moments
gens fàcils, ja que va perdre la seva
mare, forjant un caràcter lluitador,
una forta personalitat.

Va debutar en l’escena professio-
nal amb 24 anys, en l’obra Cena de
matrimonios, d’Alfonso Paso, i qua-
tre anys després va ser la protago-
nista de El Knack (1969), una obra
que la va consagrar en l’escena tea-
tral, dirigida per Ventura Pons, amb
qui repetiria en nombroses oca-
sions en pel·lícules com Actrius.

El reconeixement del gran públic
a tot Espanya li va arribar inicial-
ment gràcies a la televisió, on va pre-
sentar programes de gran èxit, com
Ahí te quiero ver(TVE), en la dècada
dels vuitanta, al costat de l’Enric
Pous, el seu Honorato particular i

que els que tenen una certa edat en-
cara recorden per les seves diverti-
des converses de sofà. Així mateix,
va deixar empremta com a mestra
de cerimònies dels Premis Goya en
tres ocasions, el 1993, 1998 i 2001.

Teatre, cinema, televisió, la seva
presència va ser habitual tant a Bar-
celona com a Madrid, interpretant
obres com Esperando a Godot, de
Samuel Beckett;Madre Coraje y sus
hijosde Bertolt Brecht;Wit, de Mar-
garet Edson, o La casa de Bernarda
Alba, de Federico García Lorca, al
costat de Núria Espert. Al llarg de la
seva carrera teatral va treballar amb
autors i directors com Terenci Moix,

Josep Maria Benet i Jornet, Lluís
Pasqual, Adolfo Marsillach i Mario
Gas, i els experts creuen que ningú
com ella va llegir i va pronunciar els
textos de Josep Maria de Sagarra.

Germana del periodista Xavier
Sardà, va debutar com a directora
teatral l’any 1989 al Lliure amb l’obra
Ai, carai, del recentment desapare-
gut Josep Maria Benet i Jornet, que
la considerava Déu juntament amb
Núria Espert.

Al Lliure, de la mà del seu amic
Lluís Pasqual, va protagonitzar al-
tres moments inoblidables amb
obres en els últims anys com El ca-
valler d’Olmedo(2014) i CrecEnUn-

SolDéu (2015), monòleg en el qual
va interpretar tres dones  que refle-
xionaven sobre el conflicte de Gaza.

En el món del cel·luloide, va par-
ticipar en més de mig centenar de
pel·lícules com Moros y cristianos,
de Luis García Berlanga; La niña de
tus ojos, de Fernando Trueba; Air-
bag, de Juanma Bajo Ulloa; Alegre
ma non troppo, de Fernando Colo-
mo; Todo sobre mi madre, de Pedro
Almodóvar; Te doy mis ojos, d’Iciar
Bollaín, i Ocho apellidos catalanes,
d’Emilio Martínez-Lázaro, rodada
en bona part a les comarques giro-
nines. La seva última pel·lícula va
ser Salir del armario, l’estrena de la

qual es va haver de posposar fa uns
mesos per la pandèmia de corona-
virus, que va protagonitzar al costat
de Verónica Forqué, i dirigida per
Àngels Reine.

Trajectòria premiada
Al llarg de la seva trajectòria profes-
sional, Sardà va obtenir el reconei-
xement de públic i de la crítica, amb
nombrosos premis, com dos Goya
com a Millor Actriu de Repartiment
per ¿Por qué lo llaman amor si quie-
ren decir sexo? i Sin vergüenza, i al-
tres guardons, com la Creu de Sant
Jordi el 1994, que va acabar retor-
nant anys després per estar en de-
sacord amb el govern català; el Bu-
taca d’Honor de Teatre de Catalun-
ya i la Medalla d’Or al Mèrit de les
Belles Arts. Aquest 2020, Rosa Maria
Sardà hauria d’haver rebut el Foto-
gramas de Plata especial en una ce-
rimònia que es va suspendre per la
pandèmia del coronavirus.

En l’àmbit personal, l’actriu va es-
tar casada amb Josep Maria Mainat,
membre de La Trinca, pare del seu
fill Pol.  Dona d’esquerres i compro-
mesa, l’any passat va ser una de les
signants d’un manifest d’intel·lec-
tuals, artistes i polítics, que dema-
nava als partits catalans que no im-
pedissin la designació del líder del
PSC, Miquel Iceta, com a senador
autonòmic perquè pogués ser no-
menat president de Senat, cosa que
no va succeir.

Tot just conèixer-seu decés, van
mostrar el seu pesar en les xarxes so-
cials des del president de Govern,
Pedro Sánchez, al president de la
Generalitat, Quim Torra, o directors
com Juan Antonio Bayona, actors
com Antonio Banderas, Javier Cá-
mara o Julián López, i comunica-
dors com Julia Otero i Jordi Évole.

Teló a una gran actriu de caràcter
Rosa Maria Sardà mor als 78 anys a conseqüència d’un càncer diagnosticat el 2014 Va tenir una llarga trajectòria en
teatre, televisió i cinema, i va guanyar dos premis Goya a millor actriu de repartiment Era germana del periodista Xavier

L’actriu, humorista i presentadora catalana Rosa Maria Sardà en una imatge recent. RTVE
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