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Primera fila    icult
Adéu a un referent del cine espanyol LLL

QUIM CASAS
BARCELONA

S
embla que va debutar als 
sis anys en una representa-
ció del clàssic català nada-
lenc Els pastorets. Després, i 

fins als 20, va interpretar gairebé 
300 obres teatrals. Va treballar en la 
companyia de Paco Martínez Soria. 
Va començar en el cine el 1953 i va 
fer tota mena de papers en comèdies 
i drames, encara que va prevaler la 
seva peculiar vena humorística. Va 
passar d’Ignacio F. Iquino a Jaime de 
Armiñán, de Pedro Lazaga a Luis 
García Berlanga; és a dir, va tocar 
tots els pals del cine durant el fran-
quisme, de les produccions reaccio-
nàries a les progressistes. Va formar 
la seva pròpia companyia. Es va fer 
cèlebre en el teatre incorporant la fi-
gura principal de La venganza de Don 
Mendo. Va brodar el paper de l’em-
presari català de L’escopeta nacional 
(1977). Va guanyar el Goya al millor 
actor de repartiment per Espérame en 
el cielo (1988), on va fer de cap de pro-
paganda nacional que entrena el do-
ble de Franco.
 Una trajectòria exemplar, tant 
en uns temps durs per al teatre i el 
cine espanyol com en la bonança 
dels anys de la transició. Així va ser 
la carrera de José Sazatornil, més co-
negut com a Saza, excel·lent actor 
dels considerats secundaris, nascut 

immens
Saza 

a Barcelona el 1925 i que ahir va mo-
rir a Madrid, de causes naturals. El 
2013 es va fer públic que patia Alzhe-
imer.
 Saza potser no va arribar a tenir 
el prestigi d’altres il·lustres actors de 
caràcter dels anys 50 i 60 (José Isbert, 
Manuel Alexandre, José Luis Ozores, 
Luis Ciges), ni va fer el salt qualitatiu 
als protagonistes principals com Jo-
sé Luis López Vázquez o Alfredo Lan-
da. Però semblava sentir-se còmode 
en la seva posició, brodant els petits 
papers que són essencials perquè el 
conjunt funcioni amb precisió.
 L’any 1977 marca una fita en la se-
va carrera. Havia aparegut ja en més 
de 60 llargmetratges, de tots els co-
lors: comèdies negres com El verdugo 
(Berlanga, 1963) i El love feroz (García 
Sánchez, 1972); disbarats al servei 
de Martínez Soria com La ciudad no 
es para mí (1967) i ¿Qué hacemos con 
los hijos? (1967); la raresa Topical Spa-
nish (Ramón Masats, 1970) i fins i tot 
l’experimental Mañana (José María 
Nunes, 1957).
 És llavors quan Berlanga l’escull 
per interpretar a L’escopeta nacional 
un empresari català que va, amb la 

seva secretària i amant (Mònica Ran-
dall), a una cacera finançada per ell 
mateix a la finca d’un marquès ma-
drileny. L’empresari auspicia la ca-
cera per realitzar els seus contactes, 
però no acaba de tancar cap dels trac-
tes que pretén i torna a Barcelona es-
caldat a causa del canvi de govern.
 Berlanga es va inspirar en un ac-
cident de caça real, quan Fraga Iri-
barne va disparar per equivocació la 
seva escopeta de perdigons contra 
le natges de la filla del dictador. En 
un repartiment eminentment co-
ral, Saza sobresurt especialment in-
terpretant a la perfecció el clixé de 
l’empresari català i pactista; un per-
sonatge que podia haver caigut en el 

l’actor, que va brillar en pel·lícules com ‘L’escopeta 
nacional’ i ‘Amanece, que no es poco’, mor als 89 anys

Va protagonitzar 
diverses sèries 
de televisió, entre   
elles ‘Tot un senyor’, 
per a TV-3

‘l’EScOPEtA NAciONAl’ 1978 Dirigit per Berlanga. ‘AMANEcE QuE NO ES POcO’ 1989 Amb José Luis Cuerda. ‘ESPÉRAME EN El ciElO’ 1988 A les ordres de Mercero.

EL DIBUIXANT KIM HOMENATJA L’ACTOR
Barcelona q «Quan vaig començar amb el personatge de Martínez El Facha no 
pensava en Sazatornil però vaig veure Espérame en el cielo, on ajudava Franco 
i vestia de falangista. Vaig pensar que era clavat. Així que a poc a poc vaig fer 
que s’assemblés més a ell. Ens vam veure un cop fa anys i em va dir la quantitat 
de vegades que li havien dit que era igual que Martínez El Facha, n’estava 
encantat», evoca el veterà dibuixant Kim (Premio Nacional per El arte de volar), 
que l’ha volgut recordar amb aquest dibuix amb referència als seus films.
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tòpic però que ell i el director van sa-
ber convertir en icònic del cine de la 
transició espanyola.
 Va tenir després papers de simi-
lar envergadura, i tot el que va fer ho 
va revestir d’una gran dignitat. He-
reu de la gran tradició del vodevil, va 
saber incrustar-se bé tant en subpro-
ductes del calibre d’El fascista, doña 
Pura y el follón de la escultura (1982) i La 
avispita Ruinasa (1983), com formar 
part dels nodrits repartiments de les 
ambicioses La colmena (1982) o El año 
de las luces (1986).
 Va freqüentar també amb cert èxit 
el mitjà televisiu, destacant en dues 
sèries. Per a TV-3 va fer Tot un senyor 
(1989), en el paper d’un empleat de 
banca que és traslladat de Barcelona 
a un poblet de la Catalunya interior. 
Per a TVE va protagonitzar Tercera 
planta, inspección fiscal (1991); el gui-
onista José Luis Martín el va escollir 
personalment per donar vida a un 
subinspector d’Hisenda que s’ha de 
modernitzar amb la nova legislació 
fiscal.

VELL POETA HOMOSEXUAL / Cinco tenedo-
res (1980), amb Concha Velasco i a les 
ordres de Fernando Fernán Gómez, 
va ser un dels seus millors treballs 
com a protagonista absolut. Va repe-
tir amb Berlanga a Todos a la cárcel 
(1993) i va realitzar una de les seves 
últimes interpretacions de conside-
ració a Una pareja perfecta (1997), de 
Paco Betriu: allunyat de les composi-
cions per les quals és més reconegut, 
va interpretar aquí un vell poeta ho-
mosexual. A Ovejas negras (1989), 
excel·lent i avui oblidada pel·lícula 
de José María Carreño sobre la re-
pressiva educació religiosa, va tenir 
una altra de les seves més singulars 
actuacions.
 Resulta absolutament normal, 
donada la seva forma natural d’en-
tendre l’esperpent i l’absurd, que Sa-
za aparegués a Amanece, que no es po-
co (1989), on José Luis Cuerda li va do-
nar el paper de guàrdia civil. Twitter 
anava ahir ple de referències a la se-
va cèlebre frase en aquest film, quan 
l’increpa a un veí: «¿Que no sap que 
en aquest poble és verdadera devo-
ció el que tenim per Faulkner?», per 
haver plagiat una obra de l’escriptor 
nord-americà. H

JUAN MANUEL PRATS

José Sazatornil, ‘Saza’, en una fotografia del 2009.

‘OVEJAS NEGRAS’ 1990 Film dirigit per José M. Carreño. ‘HISTÒRIES DE LA PUTA MILI’ 1994 Basada en la sèrie d’Ivà. ‘TODOS A LA CÁRCEL’ 1993 Repeteix amb Berlanga.

Se’ns en ha anat Saza, José Sa-
zatornil. Aquest actor de cognom 
que s’ha de dir amb consciència 
i sense pensar en res més per no 
equivocar-te en la pronunciació. 
Aquest actor que sempre hi va ser, 
allà darrere, sense molestar, sen-
se anhels coneguts de passar a da-
vant, de ser protagonista... i que 
sense voler-ho ho va ser. Ens va do-
nar moments únics, papers ines-
borrables, cares meravellosament 
còmiques, reaccions exagerades 
però també verdaderes. Ens va do-
nar homes dels nostres pobles, del 
nostre voltant i la nostra quotidi-
anitat. I no va estar sol. Tota aque-
lla generació de magnífics actors, 
els Fernán Gómez, Agustín Gon-
zález, Landa, Manuel Aleixandre, 
Luis Escobar, Luis López Vázquez, 
Chus Lampreave, José Sacris-
tán... i tants altres. Aquella gene-
ració de L’escopeta nacional. Aque-
lla Espanya berlanguiana de Lola 
Flores, de La clave de Balbín, de Fe-
lipe embolicat en pana o de l’Espa-
nya que en el futbol no guanyava.
 No he seguit Saza amb especial 
dedicació, però avui, al saber que 
se n’ha anat, he pensat que aquells 
actors sempre hi han sigut, a les 
nostres pel·lícules, en aquelles me-
ravelloses espanyolades, a les nos-
tres vides. I he pensat que ens van 
ensenyar molt. Que aquells actors 
van ser molt grans, que mereixen 
ser recordats i admirats. He pen-
sat que aquella generació de L’esco-
peta nacional mereixia més...
 Avui se’ns en ha anat Saza i 
amb ell una part de tot això. Avui 
faré el que hagi de fer i, quan tor-
ni a casa, m’asseuré al sofà a mi-
rar Saza. Avui tornaré a veure i ad-
mirar encara més aquells actors, 
aquelles interpretacions i riuré... 
segur. Avui tornaré a mirar L’esco-
peta nacional. H

Generació
nterferènciesi

CARLOS
Latre

«Ha mort l’actor 
Sazatornil. Cal 
fer un somriure 
d’homenatge, amb tota 
la tendresa. Gràcies»

LLUÍS LLACH
MÚSIC

«Va ser el gran secundari 
del cine espanyol. Un 
actor d’ofici quan eren 
molt autodidactes»

ISONA PASSOLA
ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

«Dominava molt bé 
l’ofici. És antològic 
el que va fer amb 
‘L’escopeta nacional’»

EMILIO GUTIÉRREZ CABA
ACTOR

«Va tenir reconeixement 
fins al final de la seva vida 
perquè no va espatllar 
res, era una joia»

IMANOL ARIAS
ACTOR

«Era un senyor molt 
seriós, molt estudiós, molt 
culte i molt treballador. 
Un dels més grans»

CONCHA VELASCO
ACTRIU

«A Saza la gent del 
cine li tenia moltíssim 
carinyo. Era un home 
amb un estil dificilíssim 
d’imitar»

ANTONIO RESINES
ACADÈMIA DEL CINE


