
AntonioResines (Torrelavega, 1954) no és home
de tecnologia.Ni de bon tros!Un sen’adonade
seguida. En algunmoment sonaunmòbil i llavors
sorprèn veure aquest actor, que tantes vegades
hemvist a la petita i granpantalla, treure’s de la
butxaca una andròminad’aquelles que ja fa anys
queno es fabriquen.UnNokiamés aviat desfasat
que és a anys llumdelsmodels d’ara, però que
continua funcionant perfectament. “És del plis-
tocè”, diu de broma aquest artista càntabre. I amb
ironia i tambéorgull, es reivindica: “És que jo sóc
pretecnològic”.

Per no tenir, Resines no té ni ordinador. I per a què
el vull?, es pregunta. I hodiu dedebò. L’actor té
una adreça electrònica, però explica sense embuts
ni vergonyes queno és ell qui la consulta direc-
tament. És a la seva oficina, on reben els e-mails
que li envien i llavors els hi imprimeixen i els hi
donen. I és així comels llegeix, enpaper, com
abans, comsempre.

I esclar, de navegar per internet, llegir la premsa
en línia, veure pel·lícules en streamingo escol-
tarmúsica, res de res, ni sentir-ne parlar. Com
tampocdeFacebook,WhatsAppoTwitter. Tot i
quedarrerament algunmal de capha tingut, per
culpa d’aquestes xarxes socials. “Hi haunpaio
que es fa passar permi aTwitter. Ja li hemdit vint
vegades que esborri el compte, però res. I témés
demil seguidors, què et sembla?Gent que es deu
creure que jo sóc allà dient coses, perquè fa servir
elmeunom iuna fotomeva”, explica bo i nerviós,
i tot seguit confessa, ambun cert toc de sarcasme,
que “és el quem’han explicat, perquè jo nohe vist
mai ni el Facebookni el Twitter ni res de tot això”.
I comenunapel·lícula de gàngsters, fa unapausa i
ambveu greu afegeix: “L’eliminarem”.

Depare advocat, Resines va començar a estu-
diarDret dos anys a la facultat. Per sort, l’hi van
suspendre tot i va decidir passar-se aCiències
de la Informació, on es va trobar ambFernando
Trueba i ambCarlosBoyero, i es va encaminar cap

Lapresentació sobra, i per tant seràcurta: càntabre, sarcàstic, còmic (‘Los
Serrano’) i dramàtic (‘Labuenaestrella’).Ambhumoresdefineixcoma
“pretecnològic”.Mòbil, ordinador, tauleta? “Deixa’mestar!”, respon
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Els únicsmòbils d’última
generació queagafa Antonio
Resines solen ser en els
rodatges. El queporta, per
exemple, a La caja 507 (E.
Urbizu, 2002), semblamés
modern que el que fa servir
avui, dotze anys després.
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al cinema. “Va sermolt important trobar-me amb
aquesta gent, sobretot ambenFernando, de cara a
orientar-me capon volia anar. Perquè enFernan-
do teniamolt clar que volia fer cinema, imolts
vamanar darrere seu. I no ens podemqueixar, a la
majoria ens ha anatmolt bé”, raona.

AResines l’hemvist patirmolt al cel·luloide.
Potser per l’aspecte d’homenormal i corrent que
té, que et fa creure que el que li passa et podria
passar a tu. ALa caja 507 viu un turment. ALa
buena estrella encarnaun carnisser d’uns quaranta
anys castrat que s’enamora d’una bòrnia,Maribel
Verdú.ACarreteras secundarias és un viduqueno
té bona relació ambel seufill. I aEl tiempo de la fe-
licidad encarnaun senyor de cinquanta anys amb
unmatrimoni que se’n va enorris. Per rematar-ho,
aOtros días vendrán interpreta un viduqueha
hagut de viure comel seufill se suïcidava. Resines
diu que és unpaio feliç.

“No sé per què emdonen aquests papers. Perquè
no sóc vidu, que consti.Hi hauré de reflexionar.
Emdeuen veure cara de vidu, què vols que et
digui”, riu. Abans demarxar, etziba: “Quan es pu-
bliqui aixònom’enviïs res, quenoho veuré. En tot
cas, jam’avisaran. I si nom’agrada, et denuncio”.s
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El rei de la
petita pantalla
Fa tres dècades que
AntonioResines es
passeja per televisió.
És unmitjà en què
es troba compeix a
l’aigua, diu. “Si et fixes
en lameva trajectòria,
i per fer-hoho veuràs
de seguida prement
unbotonet, des
dels anys vuitanta
que faig tele, i
m’encanta”, confessa.
Haprotagonitzat
telesèriesmítiques
quehanmarcat època,
comEva yAdán,
agenciamatrimonial,
al costat deVerónica
Forqué;Los ladrones
van a la oficina, o la
popular imés recent
Los Serrano, entre
moltesmés.
Fa unes setmanes el
van guardonar amb
unpremi d’honor
a l’onzena edició
del Festival Zoom
d’Igualada per la

seva trajectòria en
televisió. “Quan em
van trucar per dir-
meque emdonaven
aquest premi, vaig
tenir un ensurt,
perquè d’entrada vaig
pensar que seria a
tota una vida, i això ja
ésmés àrid”, torna a
dir, fent conya.
PerResines, la
televisió és potser
l’única sortida que
hi ha per almón
del cinema avui
dia. “Estem fent
pel·lícules enunes
circumstàncies cada
vegada pitjors. I els
professionalsd’aquest
sector, que sónmilers
de persones, hande
treballar en algun
lloc.No ens podem
pas quedar de braços
plegats. I la tele és
una sortida. Amés
s’ha demostrat que
funcionenmolt bé les
pel·lis que es fan per a
aquestmitjà”.

“NO SÉPER
QUÈEM
DONEN
PAPERSDE
VIDU, PERÒ
NOHOSÓC”
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