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Organitzat per:

Dijous, 5 de novembre, a 1/4 de 8 del vespre
A la seu del diari El Punt, sala d’actes de la Farinera Teixidor (carrer Santa Eugènia, 42) de Girona.

“Brasil, una presència emergent
en l’escenari mundial”

Conferència a càrrec de:

Carlos Alfonso Iglesias Puente
Cònsol general adjunt del Brasil a Barcelona

Presentarà l’acte:

Domènec Espadalé
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

Confirmacions d’assistència: tel. 972 222 092 o bé c/e infogirona@pcm.cat

Amb el suport de:
Consolat General del Brasil a Barcelona 

Consell per a la projecció internacional de Girona i les seves comarques

empre una sensa-
ció atordidora
amb Shakespeare,

sempre la percepció cla-
ra que no hi ha res a dir
que mereixi una veu, res

que no reposi en les seves obres dramà-
tiques, però quan un llegeix els sonets,
quan els sent dir, un altre cop aquella
sensació flotant, ambigua, que hi ha al-
guna cosa en els versos que també ha-
bita fortament en les tragèdies: l’amor
de Lear per Cordèlia, el rostre perdut
d’Ofèlia davant un Hamlet estrany, la
pena de Falstaff quan Enric V l’aparta
o l’ànsia furibunda d’Otel·lo.

Dibuix entapissat, tints ocres i taron-
ges, una catifa gastada i rectangular re-
talla un espai obert; al damunt, quatre
tamborets d’alçades distintes. Al da-
vant, un de més petit, negre, a la punta
del centre; al fons, dues cadires girades
i uns teclats a la vora, en un racó. Llum
tènue.

Entren Natasha Parry i Michael Pen-
nington, s’asseuen, d’esquena al pú-
blic. Hi ha un silenci posat fins que el
so d’acordió impregna l’aire, és la ca-

S

dència de Franck Krawczyk que cami-
na lentament, mentre Natasha i Mi-
chael se l’escolten i miren com traves-
sa l’escenari... Ara i adés, els versos.

Un altre cop, Peter Brook, amb una
adaptació dels sonets que William
Shakespeare, va escriure a finals del
segle XVI. És un Shakespeare en rela-
ció amb l’amor, íntim, de significat
profund i que desplega emoció i humi-
litat davant el significat de les pas-
sions. Riquesa i gravetat que Peter
Brook ha condensat en una trentena de
sonets excel·lents i que ha sabut dotar
d’una subtil i creixent tensió dramàti-
ca, molt ben definida, amb quatre tem-
pos emocionals en diàleg: temps voraç,
separació, gelosia i el temps vençut.

L’espectacle és d’una sobrietat i de-
licadesa exquisides; l’essència de Pe-
ter Brook en un plàcid estat de gràcia,
d’una monotonia deliciosa acompa-
nyada sempre per la cadència i la dic-
ció d’unes veus excepcionals. La músi-
ca i la fonació de Louis Couperi, inter-
pretada per Franck Krawxzyk, és
d’una meravellosa finesa.

Finalment, l’esquena de Natasha i
Michael, les mans llaçades, avancen
lentament, continuen les passes de
Frank, encara, al fons; remuga la tona-
da feble de l’acordió, és l’adéu, per úl-
tima vegada... Els cossos es perden ja
en la foscor, resta l’espai nu quan entra
la llum en penombra; ressonen, potser,
els versos, com núvols flotants, en l’ai-
re nocturn...

teatre | «love is my sin»

Shakespeare «in love»
� Autor: William Shakespeare

Adaptació i direcció: Peter Brook
Intèrprets: Natasha Parry, Michael
Pennington i Franck Krawczyk
(músic)
Lloc i dia: Teatre de Salt, 31
d’octubre del 2009

JOAQUIM ARMENGOL

Vivint amb la seva mare,
modista, en condicions
precàries després que el
seu pare abandonés la fa-
mília, José Luis López
Vázquez va descobrir fas-
cinat les pel·lícules de
Buster Keaton al Cine Do-
ré, ubicat a un edifici prò-
xim a casa seva, a Madrid.
De jove, però, José Luis
López Vázquez no volia
ser actor, sinó que volia
treballar en alguna disci-
plina artística. Per això, tot
i que va fer teatre aficio-
nat, va introduir-se en el
món del cinema com a fi-
gurinista. Realitzant
aquest treball, i també as-
sumint feines com a aju-
dant de direcció, Enrique
Herrero li va proposar un
petit paper a María Fer-
nanda, la jerezana. Era
l’any 1946. López Váz-

quez va continuar movent-
se en el món del cinema
com a figurinista i ajudant
de direcció fins que Luis
Berlanga va fixar-se en la
seva «figura insignifi-
cant», tal com va dir l’ac-
tor referint-se a ell mateix.
El cas és que, a l’any 1951,
Berlanga va oferir-li un
paper a Esa pareja feliz,
pel·lícula codirigida amb
Juan Antonio Bardem, i
posteriorment a Novio a la
vista i Los jueves, milagro.
El cinema espanyol havia
descobert un actor que li
va fer servei de diverses
maneres durant més de
cinquanta anys de carrera i
participant en més de 200
pel·lícules.

López Vázquez va acce-
dir l’any 1958 al seu pri-
mer paper protagonista a
El pisito, comèdia negrís-

sima del cineasta italià
Marco Ferreri en què, amb
guió de Rafael Azcona,
l’actor interpreta un home
que, volent-se casar amb la
seva xicota Petrita sense
aconseguir reunir els di-
ners per comprar un pis,
opta per casar-se amb una
dona vella i malalta tot es-
perant que aquesta mori
aviat i pugui heretar.

A l’any 1971 López
Vázquez va protagonitzar
El bosque del lobo i Mi
querida señorita, un film
de Jaime de Armiñan: hi
interpreta una dona solità-
ria amb trastorns de perso-
nalitat que, havent-li «dia-
gnosticat» el seu metge
que és un «home», deci-
deix marxar d’una petita
ciutat de províncies per as-
sumir la seva vertadera
identitat sexual. A primers

dels setanta, Mi querida
señorita va representar la
confirmació del talent dra-
màtic de López Vázquez
juntament amb La cabina,
telefilm d’Antonio Merce-
ro en què interpreta un ho-
me que resta tancat en una
cabina telefònica sense
poder-ne sortir, i La prima
Angélica, una de les metà-
fores de la repressió fran-
quista aportades per Car-
los Saura, director amb el
qual havia treballat abans
a Pippermint frappé i El
jardín de las delícias.

S’ha tendit a considerar

que, amb Saura, no només
va revelar-se el talent dra-
màtic de López Vázquez,
sinó que també va iniciar-
se en un altre tipus de cine-
ma lluny de l’espanyola-
da. Tanmateix, la filmo-
grafia de l’actor madrileny
permet en cada moment
considerar la seva partici-
pació en diverses tendèn-
cies del cinema espanyol.
Encara que treballés amb
Saura a final dels anys sei-
xanta, López Vázquez no
va deixar d’actuar en films
com ara El turismo es un
gran invento i Operación

Bi-ki-ni. Tanmateix, la re-
lació amb Berlanga va
continuar als anys seixan-
ta, en què l’actor va parti-
cipar a Plácido i El verdu-
go, films que alternava
amb La gran família i amb
tota una sèrie de comèdies
amb Gracita Morales, diri-
gits per Mariano Ozores.
Aquest no és un cinema
per a la nostàlgia, que ja
s’ha posat en marxa arran
de la mort de José Luis
Vázquez, però, certament,
l’actor té una filmografia
amb molts moments dig-
nes de fer memòria.

Mor José Luís López Vázquez,
un tragicòmic del cinema

Intèrpret de moltes «espanyolades», també va treballar amb
grans directors com ara Berlanga, Ferreri i Saura

IMMA MERINO
● José Luis López Vázquez, nascut a Ma-
drid l’11 de març del 1922 i mort ahir amb
87 anys, va protagonitzar moltes espa-
nyolades, però com a contrapunt, va ser

Fotografia d’arxiu de López Vázquez, el 2 de juny del 2001, a Màlaga / EFE/RAFAEL DIAZ

l’actor dramàtic descobert per Carlos
Saura i aprofitat per Jaime de Armiñán a
Mi querida señorita i Antonio Mercero al
cèlebre telefilm La cabina. López Váz-
quez va participar en més de 200 films.


