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Gent LA FRASE

Josep Carreras

Declaracions
del tenor català,
recollides per
l’agència Efe

“Amb Plácido no hi ha cap problema,
de cap tipus. Encara que és cert
que ell és madridista i jo sóc culer.
Per tant, parlem de futbol com
ha de ser, de manera civilitzada”.

París

H i ha un actor francès
que es diu José García,
que va treballar amb mi

en El séptimo día. Me l’estimo
molt. I té aquesta mirada, té l’es-
tatura, té moltes coses de Picas-
so. Un gran actor i un individu
molt maco. El paper és seu en un
80 o un 90 per cent”. La declara-
ció d’amor professional és de
Carlos Saura. Parlava de 33 días,
la pel·lícula en què explicarà
comes va pintar elGernika. I l’ac-
tor francès a qui fa referència és
també una mica espanyol.

José Luis García va néixer el
17 de març del 1966 a París i va
créixer en un pis car del residen-
cial districte 16. Però la seva habi-
tació era la del servei domèstic.
El petit José Luis va créixer amb
una obsessió que ja l’emparenta-
va amb Picasso: el circ. I el cine-
ma. “Sobretot, les comèdies
italianes. Els meus mestres:
Gassman, Sordi, Tognazzi”.
Un diploma de comptable i el

servei militar van ser tràmits. La
vocació la va educar al Cours Flo-
rent –el seu professor, Francis
Huster, el dirigirà molt més tard
al film amb què va tornar al cine-
maBelmondo, després del seu ac-
cident vascular–, a l’escola de
circ Anne Fratellini, a les classes

parisenques de l’Actor’s Studio.
L’empresa Livraphone li obre

les portes d’un ofici que el porta-
rà també al doblatge i a prestar la
seva veu a personatges de dibui-
xos animats.
Però al que serà el seu

públic el domestica a la te-
levisió. ElCanal +més inso-
lent, una revolució en l’hu-
mor i les tècniques televi-
sives franceses, el con-
tracta per a un programa
diari d’humor, música i
notícies que també va ser
bressol d’actors.
L’avui director de cinema An-

toine de Caunes, llavors estrella
còmica del programa, desco-
breix el talent de García: durant

set anys formaran un duo triom-
fal. Fins a tal punt que, molts
anys després, García afirma que
allà es va crear el seu llaç amb el
públic, elmateix que l’ha conver-
tit en un dels actors més ben pa-
gats del cinema francès.
Una carrera que arrenca el

1988, però el detonador de la
qual serà La vérité si je
mens, el 1997, amb el seu
personatge de jove jueu
del Sentier, el barri

parisenc del co-

A l’esquerra, Concha Velasco; a dalt, amb Josep M. Pou

Una mica espanyol. L’actor
francès José García és un ferm
candidat per al pròxim film
de Saura, amb qui ja va
treballar a El séptimo día

S eria imperdonable es-
criure que “amb 72
anys” està impressio-
nant. Però Concha
Velasco, malgrat que

les dones no tenen edat, s’enorgu-
lleix d’ella mateixa i es mostra es-
plèndida. Les seves mítiques ca-
mes –que mostra sense pudor
ambmolta coqueteria fins a la cin-
tura en algunes ocasions, jugant
amb una camisa que és l’única pe-
ça de roba que porta– són el pe-
destal d’una escultura que ella
s’entossudeix a desmitificar: “De
cintura cap amunt no estic per en-
senyar”, diu, i remata: “I de les
penjarelles dels braços, més val

que no en parlem”,
diu, justifi-
cant-ne la

no-exhibició, perquè ja
en té prou amb un somriu-
re. Damunt l’escenari del Goya, la
Velasco va cantar ahir al migdia
alguns temes de Yo lo que quiero
es bailar, segona hipotètica estro-
fa deMamáquiero ser artista, pen-
tagrama de guerra d’una dona
que explica i canta la seva vida a
partir d’unes cançons que són el
seu guió particular.

Va ser chica de la Cruz Roja, fan
de sant Valentí a El día de los ena-
morados i va marcar una època
com a chica yeyé, per posar uns
quants exemples. Per amolts d’al-
tres centenars no va tenir partitu-
ra, de Teresa de Jesús a Tormento,
de l’Eloísa de Abelardo a No en-
contré rosas paramimadre, i totes
les heroïnes desenamorades que
Gala li va regalar. Hi és tot, al nou
espectacle de Concha que estrena
dimecres al Goya de Barcelona.
A les ordres de Josep Maria

Pou i amb la producció de Focus,
van estrenar l’obra a Valladolid,

pàtria de l’actriu, i després de
representar-la a Bilbao i
Pamplona, arriba a la nostra
ciutat, on l’actriu va celebrar
els 70 i 71 anys interpretant

La vida por delante, amb el ma-
teix director, productor i escena-
ri. Ara el tema és un altre: vida i
espectacle, no existeix l’un sen-
se l’altre, sense rancúnies, reven-
ges ni maldats. Blanc per fora,

cosmètica per al dolor, vida pro-
fessional i personal amb tota la de-
cència de què sempre ha fet gala.
No hi haurà vulgaritats, l’art no
en necessita per triomfar a esce-
na. Art amb mínims però excel·-
lents elements: menys és molt
més. Hi ha Concha, hi ha Pou, hi

ha un guió de Juan Carlos Ru-
bio sobre xerrades
amb l’estrella. I quatre
músics, Xavier Mes-
tres, Tomàs Alcaide,
Roger Conesa i Xavi

Sánchez, que alhora són
una part imprescindible de

l’espectacle. Un quartet
l’excel·lent complicitat del

qual es va demostrar a Killer, re-
presentat a la sala Muntaner.
Amb un look dels cinquanta, tot
un suport emocional i una picada
d’ull per a Concha.
Vuit camises, quatre parells de

sabates, diversos parells de ma-
lles i res més. Partitures conegu-
des amb dos reforços: el Nothing
d’A chorus line, quan Concha par-
la de les pressions dels professors
a les escoles d’art dramàtic, i I am
still here, de Follies, el clàssic de
Sondheim, que precedeix una sor-
presa final quemultiplica els efec-
tes a partir de pocs elements. Pe-
rò quins elements.c
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Servei especial

Concha
Velasco
estrena el
musical ‘Yo
lo que quiero
es bailar’,
dirigida per
JosepM.
Pou, dimecres
alGoya
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