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Era“unhomeatractiu,nonomésgua-
po, sinóelqueenunaaltraèpocaes
deiabenplantat,d’unaelegància fàcil i
espontània, simpàtic idesimbolt;un
actorde tècnica tansòlidaquenosem-
blavamaiestaractuant i la solapresèn-
ciadelqualdonavaaqualsevolobrade
teatreoaqualsevolpel·lículaunavaga
atmosferadequalitat”, escriuEduardo
Mendozaapropòsitdelbarceloní
AlbertoClosas (1921-1994), aquiva
tractarambalgunaregularitat.Hofaen
elpròlegde lacompletabiografiaAl-
bertoClosas.Aunpasode lasestrellas,
quehanescritel seunebotFrancis
Closas iSilviaFarriol, ipublicaCátedra.
Vasersensdubteundelsactorsque

vanmarcar la segona fasedel franquis-
me,unfavorit de les salesdecinemai
elsescenarisespanyolsdelsanyscin-
quantaenendavant.Protagonista tant
d’unapel·lícula simbòlicade lamirada
esquerranadavant la societat,Muerte
deunciclista, dirigidapelcomunista
JoséAntonioBardem,comdelamés
emblemàticaapostaculturaldel règim
per l’explosiódemogràfica, el super-
èxitLagran familia.
La formacióeracosmopolita.El

pare, republicà i catalanista, vaexercir
càrrecsderesponsabilitaten laGenera-
litat.Durant laGuerraCivil vaenviar
Alberto iels seusgermansaestudiara
França,onesva instal·lar tota la família
desprésde laderrotarepublicana.
Aviatel futuractoremprènelcamí
americàambel seugermàJordi.AXile
i l’Argentinaconnectenambfigures
rellevantsde l’exili espanyol: l’escenò-
grafSantiagoOntañóni sobretotMar-
garidaXirgu,que lidonaels seuspri-
merspapers–enobresdeLorca,Alber-

tioCasona– i lipronosticaque
arribaràaserprimeractor.
De lamàde lagran intèrpretcatala-

naaviat s’obreunforatalmónde
l’espectacledeBuenosAires.El seu
estil ajuda: “Vaconrearal llargde la
sevavidaunanaturalitat iundomini
delsposatsalméspurestildeFred
AstaireoCaryGrant”, recordenels
seusbiògrafs.En lapel·lículaLapró-
diga técomaparellaaEvaDuarte,
amantd’uncoronelqueenpocsme-
sosprendràelpoder.Ja instal·lada
ambell en lapresidència,EvaPerón
faretirar lapel·lículaperquèeldirec-
tor“l’havia tretgrassa”.Ambuna
altrade les sevesparelles, la famosa
actriuAmeliaBence,entaulauna
relacióapassionadaqueacabaen
matrimoni.Quenofuncionaràper-
què, segons l’artista,Alberto“vaser
molt infidel.Nonomésambmi, sinó
ambtotes lesparellesqueva tenir.
Erael seu temperament”.Alberto
Closasesvacasarsisvegades.
L’actorvaparlar sempre

amblaseva famíliaencatalà–la seva
germanaNúriavaenlluernaral seu
diaLeopoldoPomés–, i aBuenos
Airesvaprotagonitzar recitalsde
poesiadeVerdaguer,Maragall,
Carner...Professionalment iniciael
seuretornaEspanyael 1954,per
actuarambLucíaBoséaMuertedeun
ciclista, premiadaaCanes.Peròaviat
s’especialitza, enelsescenaris i en la
pantalla, en l’altacomèdia, ambtítols
espurnejantscom ¿Deacuerdo,Su-
sana?,Lavidaenunbloc,Unamu-
chachitadeValladolid,Elbaile... A
l’arrencarelsanysseixanta jaésun
dels rostresméspopulars.Peròa
diferènciadeFernandoFernán
GómezoAdolfoMarsillach,nova
volercompatibilitzar treballscomer-
cialsambpropostesarriscadesode
prestigi cultural. IgualcomArturo
Fernández, ja sesentiaagust sentel
queera,ungalantelegantamb
presència.
Vaactuar finsal finalaMadrid i

BuenosAires:va
representaren
catalàaBarcelona i
esvaarruïnarcom
aempresari tea-
tral.A laseva
ciutatnatal cap
carrernoel recor-
da.Encanvi
comptaambuna
aRoquetasde
Mar(Almeria),
queendedica
algunesa les
grans figures
delcinema
espanyol.

Alberto Closas, l’actor elegant

SERGIO VILA-SANJUÁN

Closas va ser actor, director i productor teatral. ; en la imatge, dirigint una obra en la seva etapa argentina CÀTEDRA

L’actor arribant a
Madrid des de Buenos
Aires; posant amb
Carmen Sevilla;
recitant poesia catala-
na a l’Argentina.
Cartells de dues de les
seves pel·lícules de
més èxit, que parado-
xalment exemplifica-
ven postures ideològi-
ques respecte al
franquisme totalment
oposades CÁTEDRA
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