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osats a tornar a trepitjar l’es-
cenari d’un teatre, Rosa Maria Sardà ha optat
pel vehicle en què se sent més còmoda: la ironia
i l’humor més intel·ligent i poc evident. Aquest
també és el seu registre habitual, el segell que el
públic reconeix i, probablement, el que espera
d’aquesta intèrpret que sempre equilibra la iro-
nia amb la tendresa. No és senzill conèixer Rosa
Maria Sardà: es relaciona amb un tracte exquisit
però des de la distància. I està poc disposada a
parlar d’alguna cosa que no sigui l’estrena de Tres
dramolette, una adaptació de tres textos satírics i
breus de Thomas Bernhard que inaugura la tem-
porada del Teatre Romea de Barcelona. Les ac-
trius Pepa López i Mercè Pons i la directora
Carme Cané completen un equip bàsicament
femení.

Sardà ha pres la iniciativa de portar a escena
les tres peces curtes de Tres dramolette, que tant

poden ser escenificades com llegides, i que for-
men part d’un conjunt de textos escrits pel seu
autor a finals de la dècada de 1980. Les defineix
com una proposta “fresca, ben trenada, amb iro-
nia, sarcasme i talent”. El seu contingut es qües-
tiona què és el teatre, en mans de qui està i quin
servei hauria de fer, reflex de les obsessions del
seu autor. Ell mateix s’escriu un personatge a
mida per dir a escena que odia el teatre, mentre
busca la rèplica en un altre personatge –Claus
Peymann, actual director del Berliner Ensemble–
per afirmar que l’adora. “És com si evidenciés la
relació d’amor i odi entre la literatura i el teatre”,
valora Sardà.

En el muntatge que s’estrena al Teatre Ro-
mea, l’actriu n’ha escollit tres de prou diferents:
el primer mostra un to surrealista que busca el
divertiment de l’espectador, el segon fa una pro-
funda reflexió sobre el teatre, i el tercer transita

per l’estreta franja que separa la comèdia de la
tragèdia. Fins ara, les dramolette només s’havi-
en representat a Alemanya. “Totes les coses ben
escrites esdevenen universals i es poden treure
de context”, afirma l’actriu respecte a les peces
que porta a escena. “Es parla del teatre de l’ab-
surd en clau de pallasso, des de la bogeria en
algun moment. És un exercici de crítica, o d’au-
tocrítica. I això és més sa que ser vegetarià o fer
aeròbic”.

L’actualitat explicada de manera fugaç però
incisiva caracteritza les dramolette, que s’han
comparat amb l’entremès del teatre clàssic es-
panyol. La selecció de tres que arriben al Teatre
Romea les escriu Bernhard pensant expressa-
ment en el seu amic Claus Peymann i en el dra-
maturg Hermann Beil. En un joc divertit, el destí
fa que el passat mes de juliol justament Peymann
i Beil estiguessin representant al Berliner
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“Fer autocrítica és més sa que
ser vegetarià o fer aeròbic”

Tres peces breus de teatre escrites per

Thomas Bernhard, incisives, àcides, que

qüestionen el fet teatral són el

pretext que ha fet tornar Rosa
Maria Sardà a l’escenari. I són
un motiu prou poderós perquè oblidi el

patiment que li provoca pujar a escena

i procuri aconseguir un altre cop i

cada nit la comunió necessària amb el

públic. (Text: Adriana Clivillé.

Fotos: Maider Mendaza)
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Ensemble aquestes dramolette que els recrea a
ells mateixos. “Els vam anar a veure”, explica Rosa
Maria Sardà, “i és un gust pensar que fan una
lectura d’un text escrit originalment per a ells”.

TEATRE DINS EL TEATRE. Plantejar-se
el teatre dins del teatre fa de Tres dramolette un
muntatge molt particular que funciona en es-
pais concrets. “Com passa amb totes les obres,
tria el seu públic”, reflexiona Sardà. “No la veig
representant-se davant de mil persones”. I acla-
reix que l’equip té entre mans un producte “pe-
tit de format però gran de contingut”. Si se li
pregunta quin públic escollirà aquest espectacle
respon sense dubtar que seran “persones molt
interessades en el teatre, perquè el text parla
d’idees i no de sentiments. No es parla de vida
privada, sinó única i exclusivament de teatre”.

Assegura que –en adaptar els tres textos breus
que el componen– ella i la directora Carme Cané
sovint tenien present un públic que sembla idíl·-
lic: “gent que va al teatre i està interessada pel
teatre”. No pas un espectador que busqui pro-
ductes parateatrals o un tipus de fet escènic de-
terminat. “Espero que agradi, però és un espec-
tacle d’enorme contingut en què tres actrius fan
cinc personatges”.

El to àcid dels textos de Thomas Bernhard
s’explica pel moment històric que va viure i per
la seva oposició als valors estatals i patriòtics d’una
Europa que s’estava refent del nazisme. Escriu
amb una ràbia resultat de la seva lluita interna i
posa constantment en dubte l’establert. No en
va, el tema central de la seva obra és l’absurditat
de l’existència humana. “Tenia mala llet, estava
cabrejat amb els poders fàctics, contra qualsevol

imposició”, apunta Rosa Maria Sardà. “Va fer
prevaler davant de tot la seva llibertat intel·lectual
i professional, i el resultat és summament inte-
ressant. Aquestes dramolette són una vomitada i
un regal al seu gran amic Claus Peymann. I ho fa
des de l’absoluta confiança i des de l’amistat”.

No va ser l’autor austriac qui va inventar la
dramolette com a gènere, però sí qui la va reno-
var i va crear escola. “Thomas Bernhard té una
prosa poètica que sembla vers, amb una música
que no pots abandonar. Està escrita sense punts
ni comes ni interrogants, però sense perdre mai
el ritme”.

BALANÇ DIARI. Després de 40 anys de pro-
fessió, Rosa Maria Sardà és un rostre i un nom a
tot l’estat espanyol. S’ha ficat a les cases de tot el
país amb televisió d’entreteniment i amb
telesèries, s’ha recorregut el territori fent gires de
teatre, ha interpretat en català i en castellà indis-
tintament –“per una vocació d’arribar a com més
gent, millor”– i és un nom al cinema. Amb ella
es podria repassar la professió a l’estat espanyol
de les últimes dues dècades. Però no ho farem.
“M’agrada més fer balanç cada dia”.

Té en cartera Barcelona mapa d’ombres, la dar-
rera pel·lícula de Ventura Pons, acaba d’estrenar
Chueca town, de Juan Flahn, i a l’octubre estrena
Rivales, la seva quarta pel·lícula amb Fernando
Colomo. En teatre, Lluís Pasqual és un nom de
referència a la seva carrera: “He fet cinc o sis
muntatges que són joies, dirigits per ell”. El dar-
rer és Wit, de Margaret Edson, que ha fet tem-
porada a tot l’estat espanyol. “Selecciono més el
teatre: em costa molt pujar a un escenari, em fa
patir molt. Quan ho faig, miro que el motiu si-
gui molt poderós. Ara mateix, volia trigar una
mica a pujar a escena però, quan una cosa m’agra-
da, penso: perquè ho faci malament un altre, ja
ho destrosso jo”.

Es podria pensar que parla de l’exposició pú-
blica, però no. Parla de la responsabilitat de fer
creure un espectador “que val la pena que surti
de casa seva i pagui uns diners amb la confiança
que rebrà alguna cosa”. Considera que el públic
fa un acte de bona voluntat en asseure’s en una
butaca: “És una qüestió que em tortura cada dia
i, al final de cada funció, “penso que bé que ha
anat bé”. El teatre és una peça d’artesania pura,
és producte del contacte, que es produeixi o no
la comunió. A vegades no només depèn d’un
mateix, també hi intervé l’espectador. Els actors
som arquitectes del fum: l’espectacle comença i
acaba i no es repetirà mai més”.

La tècnica interpretativa podria ajudar a col·-
locar l’intèrpret al seu lloc, sense perdre de vista
la responsabilitat que entoma. Però Rosa Maria
Sardà es declara una actriu força intuïtiva: “em
costa treballar la tècnica; m’agrada la tasca de la-
boratori, el descobriment”. I assegura que sem-
pre està descobrint coses noves i que, al capda-
vall, “sempre falta l’últim que són ells, el públic”.


