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N
omés un català pot dir la
bestiesa més solemne del
món amb cara de pomes
agres i fer que el públic es-
clafeixi a riure automàtica-

ment. L’humor ésmés efectiu si qui el dei-
xa anar té un posat pretesament rabiüt i
contradictori. José Sazatornil (Barcelona,
1925) és el comediant de fesomia promi-
nent i expressivitat esmolada que ha esbra-
vat les tragèdies quotidianes d’una Espa-
nya on s’ha sentit com el peix a l’aigua.
Ara, l’actor viu retirat a casa seva, acompa-
nyat de la família i força delicat de salut. Si
sempre ha estat un desmemoriat, per la
quantitat de cine i teatre que ha fet, fa cosa
d’un any la sevamemòria s’ha reduït al cer-
cle dels més íntims, però encara, quan
l’acompanyen pel carrer, tothom el saluda
i ell els respon amb afecte, tal com fa amb
aquest diari quan parlembreument per te-
lèfon: “Què feu els de La Vanguardia?”.
La trajectòria de Saza és prou conegu-

da, però poca gent sap que va començar
fent teatre amb tretze anys a La Salle Com-
tal de Barcelona, on estudiava. Els prece-

dents familiars el van encaminar en l’ofici,
perquè el pare i els oncles havien fet tea-
tre i sarsuela. El pare, que traficava amb
fusta, li va muntar un teatre en un magat-
zem seu perquè pogués assajar. Saza, que
aviat es va instal·lar amb la família al barri
de Sant Gervasi, va formar part de la com-
panyia d’aficionats de la cooperativa La
Lleialtat de Gràcia, on actualment hi ha el
Teatre Lliure, i també va actuar al centre
L’Artesà. Fins als vint anys representava
una obra diferent cada setmana, mentre
durant un temps es va dedicar a fer de viat-
jant d’articles tèxtils, un paper emparen-
tat amb els que ha representat en la ficció.
La seva carrera teatral és extensa. Va

formar part de la companyia de PiusDaví i
Maria Vila en l’etapa de postguerra, i el
1946 va començar a fer teatre en castellà
amb la companyia de Paco Martínez So-
ria. Arriba una moment en què Saza és un
actor de cap a peus: canta, balla i interpre-
ta. En el teatre de varietats va compartir
cartell amb la Bella Dorita, Celia Gámez i
Maty Mont. És remarcable el duet amb
Concha Velasco en l’obra FilomenaMatu-
rano, el 1980. També arriba amuntar com-
panyia pròpia, escriu per a l’escena, i resca-
ta amb èxit els textos de Jardiel Poncela,
Muñoz Seca i Carlos Arniches.
Un físic singular acompanya la vis còmi-

ca de Saza, assentat tot ell en un esquelet
alt i airós, una mica cargolat d’esquena.
Posseeix, amés, una expressivitat sui gène-
ris, que resulta tan aviat explosiva com re-
tinguda, registres que sap graduar davant
de l’espectador segons l’efecte que pretén
transmetre. Per això ha obtingut sempre
bons resultats davant les càmeres. Va co-

mençar fent cine amb Ignacio F. Iquino i
en tota la seva carrera ha arribat a rodar
més de cent títols. Són remarcables la par-
ticipació el 1988 en la pel·lícula Espérame
en el cielo, d’Antonio Mercero, que juga
amb l’existència d’un doble de Franco, per
la qual va obtenir un Goya, i també el seu
guàrdia civil a Amanece que no es poco, de
José Luis Cuerda, el 1989. Aquest mateix
any fa de protagonista a la sèrie de TV3
Tot un senyor d’Esteve Duran. El cine que
havia fet durant els seixanta i els setanta
culmina amb aquell inoblidable Jaime Ca-
nivell de La escopeta nacional, el 1978.
AmbBerlanga ja havia aparegut aEl verdu-
go, el 1963, i encara sortiria a Todos a la
cárcel, el 1993. Canivell, un venedor català
de porters automàtics, tossut i nyeu-nyeu,
que s’apunta a una cacera ministerial per
vendre el nou invent, és el prototip de bu-
fó que retrata ambmés exactitud la perso-
nalitat artística de José Sazatornil.

Hi ha una mena
d'actors còmics que
marquen època,
com és el cas de
Groucho Marx o
Louis de Funès,
cadascú en el seu
ambient. El mateix
es pot dir de l’ino-
blidable Capri a
Catalunya, però
l’ànima bessona de
José Sazatornil va
ser Mary Santpere,
amb qui va coinci-
dir a la companyia
de Paco Martínez
Soria.
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què se n’ha fet de... JOSÉSAZATORNIL


