
‘Saza’, un talent de la comèdia popular 

J
osé Sazatornil, Saza, ha sigut una fi-
gura decisiva en el món de l’espec-
tacle espanyol, un autèntic refe-
rent com a actor, amb altres face-
tes menys conegudes com a 

productor i dramaturg. Va ser abans de tot 
un home de teatre, des dels seus inicis d’afi-
cionat a Barcelona fins a la consolidació en 
l’escena madrilenya, passant per l’etapa al 
Paral·lel com a galant còmic. La trajectòria 
de Saza va des de la seva coneguda faceta 
d’humorista fins al teatre musical, amb no-

tables èxits escènics, com Filomena Martura-
no, amb Concha Velasco. Però el cert és que 
sempre serà recordat per les seves memora-
bles col·laboracions cinematogràfiques.
  A més a més d’una petita intervenció a El 
verdugo, Saza va triomfar amb L’escopeta naci-
onal de Berlanga en el paper de l’empresari 
català que s’atrevia a endinsar-se en les es-
tructures podrides de l’Estat per aconseguir, 
sota suborn, un negoci lucratiu. Després 
d’aquella genial dissecció de la corrupció i 
de les martingales postfranquistes, va repe-

tir amb Todos a la cárcel i, en una altra comè-
dia coral, Amanece que no es poco, dirigida per 
José Luis Cuerda, va brodar el paper d’un 
guàrdia civil lector de Faulkner. 
 Com ell mateix va declarar, «els perso-
natges còmics s’han de fer seriosos», i aques-
ta va ser la seva aposta per una interpreta-
ció que s’acostava a la hilaritat justament 
per una aparença hieràtica que anava bar-
rejant amb una varietat de registres propis 
de qui portava el teatre –un determinat te-
atre popular– a la sang. 

L’
Enquesta de Població Activa 
(EPA) del segon trimestre del 
2015 evidencia la recuperació 
de l’economia espanyola, que ja 
acumula set trimestres de crei-

xement del PIB. Algunes xifres són més que 
significatives, com els 411.000 llocs de tre-
ball creats entre l’abril i el juny –s’esperava 
una mica més– i els 295.000 aturats menys. 
L’índex de desocupació està situat ara en el 
22,37% de la població activa, dues dècimes 
per sota del que va heretar Mariano Rajoy 
quan va arribar al Govern, el novembre del 
2011. Era una meta simbòlica que el presi-
dent del Govern s’havia marcat per al final 
de la legislatura i que ahir ell i diversos mem-
bres de l’Executiu van exhibir amb orgull. 
Són xifres que encara estan molt per sobre 
de la mitjana europea, però en tot cas, són 
dades positives. Tenim 5,1 milions d’atu-
rats, davant els 5,4 del trimestre anterior, co-
sa que indica que el PP podrà arribar a les ur-
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Millora en l’ocupació, no en la qualitat
nes amb una xifra inferior als cinc milions, 
si no hi ha cap accident en l’economia.
  Precisament, un dels factors que fan que el 
nostre creixement sigui encara incert és l’ex-
cessiva dependència de les variables exteri-
ors: un euro baix davant el dòlar, gràcies a la 
política expansiva del BCE, i un petroli inusu-
alment barat. Una altra de les nostres debili-
tats resideix en el fet que el sector que més 
ocupació crea és el de serveis, 291.000 aquest 
trimestre –bona part vinculats a l’hostaleria 
i turisme en general–, mentre que la indús-

tria només en genera 64.800. Necessitem ocu-
pació que generi valor afegit per créixer so-
bre bases més sòlides. I, per descomptat, se-
guim amb una alta taxa de temporalitat. Ni 
més ni menys que 307.000 dels nous llocs de 
treball (el 74,7%) són temporals. Una tendèn-
cia preocupant, que també se situa molt per 
sobre de la mitjana europea.
 Amb la dramàtica situació que encara pa-
tim, les xifres absolutes de creació d’ocupa-
ció només poden generar satisfacció, però al 
costat d’aquesta millora hem de posar l’ac-
cent en la qualitat de l’ocupació que creem. 
Seria un error conformar-se amb el fet que 
d’aquí uns anys arribem a guarismes d’abans 
de la crisi sense haver millorat la qualitat de 
l’ocupació, amb salaris més baixos, treballa-
dors menys formats i una distribució de la ri-
quesa més desigual. Hem de sortir d’aquesta 
crisi amb un país més competitiu, més equi-
librat i més ben situat situat en el concert de 
l’economia global.

La millora quantitativa 
no ens ha de fer oblidar que 
hem de crear ocupació més 
sòlida per ser competitius
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L’equip de l’anterior alcalde de 
Barcelona va encarregar un estudi 
sobre la infància i les famílies a la 
ciutat i al conèixer els deplorables 
resultats –que ara s’han revelat– va 
preferir deixar-lo en un calaix abans 
que difondre’l en vigílies de les elec-
cions municipals.	 3Pàg. 2

Xavier
Trias
President del grup 
municipal de CiU
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El fill d’un dels fundadors de Con-
vergència ha sigut arrestat, junta-
ment amb dos familiars, per pre-
sumptes pagaments il·legals a un al-
calde convergent de Torredembarra, 
que també ha sigut detingut. Les co-
missions haurien superat el milió 
d’euros.	 3Pàg. 18

Jordi
Sumarroca
Empresari
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El gran atractiu de Barcelona per al 
turisme de creuers es consolida 
amb una inversió de 30 milions 
d’euros portada a terme per un dels 
principals operadors turístics del 
món que construirà una nova ter-
minal.	 3Pàg. 29

Sixte
Cambra
President 
del Port
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El màxim òrgan del futbol ha mul-
tat el Barça amb 30.000 euros per 
les estelades i els càntics indepen-
dentistes a la final de Berlín. De res 
ha servit que el delegat de la UEFA 
exalcés el comportament dels afici-
onats culers.	 3Pàg. 44

Michel
Platini
President 
de la UEFA
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El prestigiós certamen de cine do-
nostiarra aposta aquest any fort per 
la cinematografia catalana. Les pel-
lícules de Cesc Gay, Marc Rech i 
Agustí Villaronga competiran en la 
secció oficial per emportar-se la 
Concha d’Or.	 3Pàg. 57

José Luis
Rebordinos
Dr. del Festival  
de Sant Sebastià
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