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El misteri d'actuar, segons Sergi López
 

El reconegut actor participa al Seminari de Dramatúrgia de la UdL
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"La creació m'ha salvat la vida". Així de sincer
s'ha mostrat   el reconegut actor de teatre i
cinema Sergi López durant la seua participació
en el Seminari d'Escriptura Dramàtica i
Dramatúrgica Escènica que organitza la
Universitat de Lleida. L'intèrpret català ha
pronunciat una conferència titulada Sol davant

, esquitxada d'anècdotes personals.el públic
Intentant desxifrar quin és el misteri d'actuar,
assegura: "crec que no hi ha manera d'explicar
per què hi ha alguna cosa que fa que un actor
t'emocioni. Hi ha un pacte amb el públic, que
es creu el que fas, tot i que sap que és
m e n t i d a " .  

"El teatre té alguna cosa més espiritual,
misteriosa i miraculosa que el cinema", al que
Sergi López assegura que va arribar per casualitat. Nominat tres vegades als premis Goya de l'acadèmia
espanyola (la darrera, l'any 2010 per ), l'actor català ha aconseguit elPa negre [ http://www.panegre.com/ ]
César francès i el Premi del Cinema Europeu com a millor actor per  Harry, un amigo que os quiere [ 

(Dominik Moll ,  2000).http:/ /www.imdb.es/t i t le/t t0216800/ ]

L'intèrpret destaca que "l'actor ha de tenir ganes de jugar, que té a veure amb tenir ganes de viure". També creu
que ha d'estar implicat en el món i la societat en què viu, a banda de tenir responsabilitat "perquè la teua feina
arriba a la gent". Actualment Sergi López té en cartell  amb30-40 Livingston [ http://www.3040livingstone.cat/ ]
Jorge Picó, amb qui ja va escriure l'exitós monòleg .Non Solum [ http://www.nonsolum.cat/ ]

Més informació

12è Seminar i  d 'Escr ip tura  Dramàt ica i  Dramatúrg ica Escènica  [  

/sites/universitat-l leida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/dramaturgia/ ]
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