
33 José Luis Gil, ahir, a Barcelona. L’actor recala al Teatre Borràs amb ‘El gran favor’ fins al 25 de gener. A sota, amb Mauro Muñiz.
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O
dia fer de president de la 
comunitat de veïns. Però 
en la ficció és el paper 
que li ha donat la popula-

ritat i l’èxit (i un premi de la Unió 
d’Actors) en la seva llarga vida d’ac-
tor (¡quatre dècades!). José Luis Gil, 
el Juan Cuesta d’Aquí no hay quien vi-
va, «president espiritual» del carrer 
Desengaño, número 21, i posterior 
Enrique Pastor de La que se avecina, in-
tenta escaquejar-se com pot dels 

maldecaps d’escala. «Tinc molt poc 
temps, però durant sis mesos sí que 
ho vaig ser, no hi havia altre remei. 
Per sort, on visc som pocs veïns i les 
reunions es fan prenent un cafè, tot 
i que jo hi vaig molt poc, hi va la me-
va dona».
 Encara que el veí de Montepi-
nar seguirà visitant els televidents 
de Tele 5, l’actor aragonès s’instal-
la també, fins al 26 de gener, en un 
Teatre Borràs reconvertit en bar de 
copes amb la comèdia El gran favor. 
Sota la direcció de Manuel Gancedo, 

l’acompanya Mauro Muñiz de Ur-
quiza (Muchachada Nui), coautor de 
l’obra amb Carolina Noriega. «Trac-
ta d’un pobre home que viu amb 
una mare malsana que el té sotmès. 
És confrare d’una germandat i una 
nit entra al bar d’un exrocker per de-
manar-li un favor», explica Gil. A la 
seva mare li ve de gust fer torrijas i ne-
cessita pa. 

DOS TIPUS SOLS I OPOSATS / De la troba-
da de dos individus antagònics en 
sorgirà una relació insospitada. «Són 
dues soledats que es necessiten. 
L’un, molt tradicional, ha caigut a 
les urpes de la seva mare, que li ha 
impedit volar, li queda tot per viure. 
L’altre, Charlie, està de tornada de 
tot». Muñiz interpreta el dur de la 
funció i a més toca al piano la músi-
ca que ell mateix ha compost. «És 
molt polifacètic. Actor, guionista, 
monologuista, músic. I tot ho fa bé», 
el valora el seu col·lega. Es van conèi-
xer representant Fuga i Ser o no ser, i 
van començar, com en l’obra, una 
bella amistat que els ha tornat a reu-
nir entre bastidors.     

 L’èxit d’Aquí no hay quien viva va 
classificar Gil en el territori de les ri-
alles, però està obert a tots els regis-
tres. «Em sento molt còmode en la 
comèdia, és un gènere que m’agrada 
molt i és complex, requereix un rit-
me. Però també m’encanten els dra-
mes. Durant 12 anys vaig fer teatre 
clàssic». I és que abans de tocar el cel 
com a senyor Cuesta, es va formar 
als escenaris (hi va pujar ja de pe-
tit) i va despuntar com a actor de do-
blatge. Ha estat la veu de Jim Carrey, 
Richard Gere... i de criatures anima-
des de Disney, com el galàctic Buzz 
Lightyear de Toy Story i el pare Marlin 
que buscava en Nemo a les profun-
ditats del mar. Gil torna il·lusionat 
a Barcelona una dècada després de 
Tres versiones de la vida, de Yasmina Re-
za. «El teatre té una màgia que no té 
la televisió. Cada dia fas una funció 
única per al públic». H

«M’agrada molt la 
comèdia però també 
el drama; vaig fer molt 
teatre clàssic», declara 
el popular intèrpretJosé Luis Gil, de la 

tele al ‘bar’ del Borràs 
3Estrena l’obra ‘El gran favor’, que transforma l’escenari en un pub
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L’actor D’‘aQUÍ No HaY QUIEN VIVa’ I ‘La QUE SE aVEcINa’ torNa aLS EScENarIS

aLS 56 aNYS

Quarta 
separació de 
Gary oldman
«De la pràctica neix la perfecció. Tant 
de bo sigui l’últim», havia respost 
Gary Oldman sobre el seu matrimo-
ni amb la seva última dona, la can-
tant de jazz Alexandra Edenborough, 
amb qui es va casar el 2008, i els seus 
tres divorcis anteriors. Però no; l’ac-
tor, de 56 anys, ha tornat a fracassar 
en l’amor; la seva ja exparella, de 36, 
va presentar la demanda de divorci el 
9 de gener al·legant diferències irre-
conciliables. Oldman havia estat ca-
sat abans amb Lesley Manville, Uma 
Thurman i Donya Fiorentino.
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MacLachlan 
torna a la nova 
‘Twin Peaks’
La segona part de Twin Peaks, que tor-
narà el 2016 al canal Showtime, re-
cuperarà un dels seus actors més ca-
rismàtics, Kyle MacLachlan, l’agent 
Cooper, que investigava la mort de 
Laura Palmer. Així ho va comunicar 
ahir a les xarxes socials David Lynch, 
que va acompanyar la notícia amb 
una foto de l’actor, que té 55 anys 
(llavors en tenia 31), amb americana 
i corbata, i amb un cafè a la mà. «Es-
tic emocionat de tornar a l’estrany i 
meravellós món de Twin Peaks», va es-
criure l’actor.
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