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Resumen: Aquest article persegueix resseguir l’evolució del personatge que fou la Mary Santpere

als escenaris teatrals i com aquest es retroalimentà amb els dels films que va protagonitzar durant

el franquisme. Mary Santpere va proposar altres maneres de ser dona gràcies al salconduit de

fer-ho des d’una proposta còmica que equilibrava el fet de pertorbar l’ideal de feminitat franquista i

degut a una subtil modernització dels rols de gènere que va tenir lloc als anys seixanta.
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Abstract: This article studies the filmography of the comic Spanish actress Mary Santpere. The

objective is to investigate the origin of the characters she featured in the theatre plays and how they

provided feedback to the cinema ones. Due to a comic proposal, her characters show an alternative

to the ideal of femininity under Franco’s Dictatorship and they also show the slight modernization

of the feminine roles that took place during the sixties.

Keywords: Spanish cinema, comedy, satire, Francoism, genre studies.

1. Introducció

Per aquesta recerca sobre Mary Santpere s’ha limitat l’objecte d’estudi a un període de temps

determinat, el del franquisme (1939-1975), malgrat la filmografia d’aquesta actriu catalana abasta des

del seu debut el 1938 fins l’any anterior al seu decés (1991). És aquest també el marge temporal del I

Congrés Internacional “L’estrellat cinematogràfic a Espanya”: Actrius sota el Franquisme, on es va

presentar per primer cop aquest treball investigador. Un altre dels paràmetres restrictius d’aquesta

recerca és el fet de circumscriure’s al mitjà cinematogràfic, el qual va saber absorbir alguns dels

personatges que Mary Santpere havia perfeccionat en les seves aparicions al teatre, al circ, a la

televisió i fins i tot a la publicitat.

Pel que fa al marc teòric, i com ha proposat ja Zecchi (2013, 2018) des d’una perspectiva feminista, la

primera intenció és la d’allunyar-nos de la teoria de l’autor, que tan bons resultats va donar a partir

dels anys cinquanta a la generació de Cahiers de Cinéma (Aumont i Marie, 2019). El personatge que

Mary Santpere va crear als escenaris i que va saber traslladar a la pantalla en cap cas va suposar la

creació d’un corpus coherent a partir del qual rastrejar les empremtes que una suposada autoria li

confegiria. Altrament, si tenim en compte que un film és, i ha estat sempre, un treball en equip, ens

podem apropar a aquesta actriu com a definidora d’uns trets que funcionaven i que s’agrupaven

entorn d’una star persona (pública i privada) que ella va corporeïtzar. Mary Santpere “no va fundar

una companyia o una productora pròpia” (Pigrau, 2002, p.209) però sí que va interpretar una sèrie

de papers que s’adherien als universos creatius dels films on participava fins assumir els trets

característics i regulars que l’acompanyarien fins a les seves darreres interpretacions.

1.1. Inicis al cinema

A les seves memòries, Mary Santpere admet que als actors i a les actrius “massa sovint se’ns confon

amb el personatge que representem” (Santpere, 1963, p. 35). Des dels Films Studies s’ha reforçat la

idea de l’origen de l’estrellat cinematogràfic com una conjunció entre la demanda del públic i la

iniciativa del productor, que és qui s’encarrega de crear la imatge de l’estrella. Mary Santpere
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reconeixia que el productor Ignasi F. Iquino fou “la persona que més ha contribuït a formar la meva

personalitat artística” (Santpere, 1963, p. 58). El pare de Mary Santpere també va tenir un paper

destacat en la seva formació com a actriu, tot i que van coincidir pocs anys en escena.

Les estrelles cinematogràfiques tenen trets tangibles que permeten fer-les atractives pel mercat. Els

trets que Iquino, el seu pare i la Mary mateixa desenvoluparien de la seva star persona van ser la

seva imponent alçada (feia 1,76 cm en un context en què l’alçada estàndard era inferior), la seva

excepcionalitat femenina (era rossa en un país on abundaven les morenes) i la característica de no ser

excessivament bella.

La creació d’un Star System a Hollywood va ser l’herència del que s’havia desenvolupat anteriorment

al teatre i sobretot al vaudeville, d’on el cinema agafarà la seva primera audiència (Dyer, 2004, p. 10).

En aquest sentit, Mary Santpere va aprofitar els profunds coneixements pel que fa als gustos del

públic del seu pare, un empresari que encadenà èxits traduint i programant vaudevilles francesos al

Paral·lel entre el 1910 i el 1930 (Molner, 2017, p, 130), quan aquests passaren al cinema. Ja

Zunzunegui (2018) ha fet notar com la cultura popular, i dins d’aquesta el vaudeville, són

fonamentals per entendre el cinema espanyol mitjançant aquells estils que expressen una herència

cultural nacional que permeten nous contextos de significació (p. 20).

Després del seu debut el 1933, Ignasi Iquino va continuar compaginant la creació de muntatges

teatrals, on Mary Santpere participava, amb l’ofici d’empresari cinematogràfic (Comas, 2001: 104).

Durant la dictadura, cineasta i actriu van saber veure que les fórmules que funcionaven a escena, i

que sovint eren fruit de la improvisació, es podien traslladar amb èxit al plató cinematogràfic. En

aquest sentit, no era casualitat que Iquino tingués els seus estudis al barrri del Paral·lel (Ambrós,

2016).

1.2.Primers personatges (1938-1958): entre el vodevil i el sainet

Aprofitant aquesta bicefàlia entre teatre i cinema, Iquino va ser qui va fer saltar Mary Santpere a la

pantalla després que la Guerra Civil obligués l’actriu a deixar la tenda de barrets que ell mateix

l’havia empès a fundar amb la seva dona (Comas, 2001, p. 43). Amb les estretors de la deflagració,

Mary Santpere va entrar a treballar a la companyia del seu pare al Teatre Espanyol com a modista i

poc més tard hi debutava en haver de substituir precipitadament una actriu. El seu primer paper fou

a Mariano de la O, una paròdia d’Alfons Roures de la copla-zambra del mestre Quiroga “María de la

O” (Santpere, 1963, p. 53). En aquesta obra va interpretar per primer cop la caricatura de la flamenca

andalusa (amb la què físicament Mary Santpere encaixava malament pels seus cabells rossos i els

seus ulls clars) [Imatge 1] i la va acompanyar al llarg de la seva carrera cinematogràfica (Los cuatro

robinsones, Viviendo al revés, Veraneo en España, Detective con faldas) així com dalt dels escenaris,

fins al punt d’arribar a interpretar-la davant d’un públic andalús que, tot i els dubtes inicials d’ella, va

acabar aplaudint entusiasmat (Santpere, 1963, p. 120).
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[Imatge 1]: Mary Santpere vestida de flamenca amb Rodolfo Blanca a Viviendo alrevés (1943) d’Ignasi F. Iquino. Autor

desconegut, Repositori Filmoteca de Catalunya)

1.3. Tipologia d’aquesta època

En el seu debut cinematogràfic, i explotant una tendència que ja havia donat bons resultats al teatre,

Iquino aparellà Santpere amb un actor més baixet que ella, en Paco Martínez Soria (1902-1982), a

Paquete, el fotógrafo número uno (1938), “un migmetratge no estrenat en el seu moment”

(Romaguera, 2005, p. 535). Els personatges que Mary Santpere va interpretar als inicis es poden

agrupar en quatre tipologies: estrangeres excèntriques [Imatge 2] (Pobre rico, 1942; Boda

accidentada, 1943; Veraneo en España, 1956), institutrius sòbries (Los cuatro robinsones, 1939;

Ángela es así, 1945), mullers dominants (Un enredo de familia, 1943) i serventes tafaneres (Vida en

sombras, 1948; Once pares de botas, 1954). Tot i que encarnava personatges secundaris, sovint

s’encarregava de ser el motor de la trama, com suggereix Comas en parlar del film d’Iquino Fin de

curso (Comas, 2001, p. 60). Però no era casualitat que en aquesta primera època a Mary Santpere li

encarreguessin papers de secundària.

[Imatge 2] Mary Santpere, una estrangera excèntrica a Ni pobre ni rico sino todo lo contrario d’Ignasi F. Iquino (ca.

1944-1945). Autor desconegut, Fons Mary Santpere, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques)

En la filmografia espanyola dels anys quaranta i cinquanta hi ha una predominança del sainet en un

moment en què es vol perfilar una identitat nacional (Cerdán i Castro de Paz, 2011; Castro de Paz,

2012). Una de les característiques d’aquest gènere és una marcada estructura coral que dona
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preferència als actors i actrius de repartiment o secundaris, en els què Mary Santpere s’especialitzà.

Dues constants d’aquest gènere també són la frescor dels diàlegs, que Mary Santpere exercitava en

les seves improvisacions teatrals i que importava a la pantalla, així com l’externalització de les

actituds dels personatges mitjançant la interpretació, que trobem exemplificada en la seva

expressivitat corporal.

No hem d’oblidar que el règim franquista va fracassar en el seu intent d’implantar un cinema

temàticament homogeni i es va trobar incòmode amb aquells “elementos folcóricos o provinientes del

sainete fílmico republicano que recordasen los éxitos (y libertad) del inmediato pasado” (Cerdán i

Castro de Paz, 2011, p. 37). Aquests elements que recorden sorrudament el sainet republicà estan

presents, com hem vist, en no pocs dels personatges que personificà la Mary Santpere. Per tant, les

interpretacions de l’actriu d’aquesta etapa són producte i retrat de l’època al mateix temps.

Els personatges que interpretà Mary Santpere en aquesta època acostumaven a definir-se per

contrast amb la resta. La Mary contrastava amb els seus partenaires masculins, tan en escena com al

plató, ja que aquests sempre eren més baixets que ella: Paco Martínez Soria, Cassen (Cast Sendra),

Joan Capri (Joan Camprubí), Alady (Carlos Saldaña), Fernando Freyre De Andrade i fins i tot Pedro

Ruiz. Mary Santpere feia també de contrapunt a les actrius protagonistes, belles i sovint provinents

de les revistes, ja que ella sempre apareixia menys sexualitzada però amb els atributs de la graciosa,

com ara l’espontaneïtat, la manca d’afectació o de maquillatge, així com l’ocurrència dels seus

comentaris.

1.4.Atrezzo del personatge

Altres autors ja han observat la presència d’un bagul que acompanyava les actrius teatrals en les

seves actuacions cinematogràfiques on hi guardaven tots aquells complements que els podien fer

falta per interpretar els seus personatges (Gil, 2021, p. 48). Com a llegat d’aquesta tradició teatral, hi

ha una sèrie de complements que van ajudar a la caracterització dels personatges interpretats per la

Mary Santpere. Entre aquests cal esmentar aquells amb els quals el seu personatge amenaçava

durant la primera dècada del franquisme, com ara paraigües (Boda accidentada), un espolsador (Un

enredo de familia), una olla (Ángela es así), directament amb els punys (Un enredo de familia), i a

mida que avança la dècada nombroses bosses de mà (La mini tía, Detective con faldas) que a vegades

són també bosses de labors (Ángela es así, Miss Cuplé). [Imatge 3]

[Imatge 3] Fotografia de rodatge del film Un enredo de familia (1943) de José Lázaro, amb Mary Santpere, Antonio Murillo y

Concha Gorgé. Autor desconegut, Repositori Filmoteca de Catalunya.

Un altre dels objectes que l’acompanyava en aquestes primeres aparicions són les ulleres de severitat

(Los cuatro robinsones, Ángela es así) així com el fet de dur els cabells completament recollits per

allunyar-se de la possible suggestió que la contraposa a les actrius protagonistes. La Mary Santpere

és l’actriu que menys carn ensenya a la pantalla, i en la seva gira per Sud-Amèrica, voltada de

vedettes carnals, va arribar a comentar que “em feia vergonya anar tan vestida” (Santpere, 1963, p.
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106). Els seus vestits acostumen a ser de coll alt, arribant a amagar pràcticament tota la seva figura

(Angela es así, Detective con faldas).

A partir dels anys seixanta, Mary Santpere va arribar a introduir en el seu repertori una pipa, una

pistola i el coll de gavardina dels detectius (Detective con faldas), objectes classificats des d’un

prisma feminista com a apèndix fàl·lics. A l’escenari circense, que comença a trepitjar a partir del

1963, la veiem novament amb pistola (multiplicada per dos) quan representa el personatge de

Buffalo Bill al Circ Price, així com també amb el fuet quan fa de domadora de lleons. [Imatge 4]

[Imatge 4] Mary Santpere abans de sortir a l’escenari del Circ Price fent d’August (1971). Josep Postius, Centre de

Documentació i Museu de les Arts Escèniques.

2. Personatges protagonistes (1959-1968)

En aquesta segona època, Mary Santpere interpreta els primers papers protagonistes en un moment

en què la societat franquista comença a patir les conseqüències dels primers plans econòmics que

apunten cap al Desarrollismo, l’entrada dels primers turistes i el poder que adquireix

progressivament l’Opus Dei en el si de la dictadura. En aquest context, Mary Santpere protagonitzà el

1959 la cinta de Pedro Lazaga Miss Cuplé. Allunyada del to de comèdia al qual Mary Santpere havia

acostumat el públic, aquesta cinta és més propera a l’imaginari melodramàtic dels autors del guió

(Mas-Guindal i Arozamena). A Miss Cuplé Santpere interpreta una modista que acaba cantant

cuplets dalt d’un escenari en parodiar involuntàriament les lletres que la seva mare, una actriu

retirada, interpretava en la seva època d’esplendor. El to de farsa del seu èxit no se li escapa a María

Marco (Mary Santpere) però arriba a creure en l’amor d’un galant que la festeja només pels diners.

Quan el galant mor, sense que ella pugui arribar a saber si el seu amor era veritable o no, surt a

cantar una cançó alegre malgrat la tristor que sent per dins. Una dona amb una bellesa fora de norma

com la seva tenia vetat l’accés a la felicitat, però aquest film serà l’únic que castigui amb un trist final

la solteria de la protagonista i la seva feminitat fora de norma heretada de les secundàries de la

primera etapa.

Al següent film que protagonitza, Detective con faldas, Santpere interpreta una mare moderna que

encobreix la seva filla i el seu marit en tornar d’un viatge de noces que no plau la mare del nuvi. En

aquest film no sabem qui és el pare ni té la més mínima transcendència dins la trama: Mary Santpere

és una escriptora de novel·les radiofòniques de detectius a qui tothom anomena pel pseudònim de

ploma; Oscar.

Si bé en aquest film a la Mary Santpere pot tenir marit, encara que no tingui presència dramàtica, en

el següent, La mini tía, no només se li permet ser una dona soltera feliç sinó que té molt èxit com a

creadora d’una discogràfica. Aquí la Mary esdevé tieta, i s’emporta la seva neboda i el marit d’aquesta

a un concurs de la cançó aprofitant el cotxe d’ell. La trama s’acaba embolicant amb un assassí de
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dones rosses que mata amb un paraigües, i per evitar-lo Mary Santpere es vesteix d’home tres

vegades, una tendència que ja havia exercitat utilitzant una pistola i una pipa a Detective con faldas.

En el darrer dels films que protagonitza, l’absència del marit en la trama es fa més que evident ja des

del mateix títol: La viudita ye-yé. Veiem com la seva feminitat és podrà definir paulatinament fins a

independitzar-se totalment del vincle amb una figura masculina.

2.1 Dicció i tessitura vocal

Amb els anys, i degut a l’eloqüència verbal característica dels vodevils en els què participava, Mary

Santpere va desenvolupar nòduls a les cordes vocals, fet que li va provocar una prematura

intervenció quirúrgica. La seva veu parlada esdevingué més greu i sovint la violència contra els seus

partenaires es subratllava amb un descens de la tessitura que l’aproximava a la “voz con grano” que

caracteritza els actors secundaris de l’univers berlanguià (Zunzunegui, 2018, p. 414).

La veu de les sirenes de la mitologia grega que segons Bou “impregna l’univers sensorial dels

personatges femenins de Hollywood” (2006, p. 28) va ser parodiada pels personatges que encarnà

Mary Santpere. Ella buscava el contrari que les femmes fatales: provocar molèstia i desagradabilitat.

En trobem exemples quan els personatges que interpreta es posen a cantar monòtonament (Ángela

es así), a tocar el violoncel sense gaire encert (Botón de ancla) o a cantar creient que canten bé (Miss

Cuplé, La mini tía). Els personatges d’estrangera que Mary Santpere interpretà durant la seva

primera etapa cinematogràfica també incorporen aquest matís. La seva condició forània comporta

parlar amb un accent que parodia l’original: és el que fa la Mary Santpere quan força l’accent català

en parlar castellà (a La mini tía i també a l’escenari), quan força l’accent francès (Ángela es así) o

quan parla amb accent anglès (Los cuatro robinsones, Veraneo en España).

La seva veu greu afegeix un matís d’imperiositat masculina a les seves interpretacions que ella

explotava sàviament i de forma mesurada quan el seu personatge havia de manipular la trama. Els

personatges femenins que personifica Mary Santpere en la seva filmografia tenien més llibertat a

l’hora d’expressar les seves emocions en pantalla, ja que acostumaven a ser menys continguts que la

resta de repartiment femení.

2.2 Enquadrament del personatge

Mary Santpere afirmava a les entrevistes que no va accedir al món del cel·luloide per la seva bellesa

sinó per la seva personalitat. Aquesta “suposada lletjor” no és tan present en els primer films que

interpreta sinó que es gesta a mida que avança en les seves interpretacions fins a convertir-se en una

marca de fàbrica. Això feia que els personatges que interpretava es veiessin alliberats de l’escopofília

característica de les actrius de l’època, que fragmentava el seu cos en plans detall de les seves cames,

dels seus ulls o del seu somriure (Mulvey, 1975; Seguin, 1992; Zecchi, 2018).

Degut a aquesta condició subalterna, la Mary Santpere dels inicis acostumava a aparèixer en pantalla

en pla general o en pla conjunt, i sovint compartia l’enquadrament amb altres personatges. Aquesta

planificació era deliberada i fou una marca enunciativa de la funció còmica del personatge. Tan sols si

se la mostrava en relació als altres personatges es podia concebre la seva alçada, que justificava la

seva inclusió en la trama com a motor del riure. Aquesta tendència es trenca, com veurem, amb el

primer pla final de Miss Cuplé.

La mirada captivadora de les femmes fatals de Hollywood, que posen en escena “el mite de la medusa

funesta” (Bou, 2006), no apareix en els personatges de la Mary Santpere. La seva mirada no

s’acostumava a subratllar amb un primer pla i fins i tot defugia les insinuacions sexuals d’una mirada

masculina explícita alçant els seus ulls al cel, com a Veraneo en España. De fet, sovint l’objecte de la

seva mirada en cantar cançons d’amor no era ni un personatge masculí de carn i os: a Miss Cuplé li

canta a un bust masculí o a un home dibuixat en un cartró per tal d’evitar la mirada directa d’un

home.
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2.3 Ficció dins la ficció

En nombrosos dels films de la seva primera època, així com als escenaris, el personatge de la Mary

Santpere viu una ficció dins la ficció que s’està representant. Aquesta actriu estableix un pacte amb

l’espectador a partir del qual l’audiència sempre sap més que ella sobre allò que veritablement està

passant al film o en escena: de la seva ignorància n’extreu el material de la seva comicitat. Després de

cantar per primera vegada i de manera improvisada a Miss Cuplé, un personatge li increpa: “Nos

hemos reído mucho”, i ella respon: “Pero si yo lo he hecho en serio”. De fet, és el que li succeeix quan

fa els seus números al teatre, on l’espectador frueix veient com intenta imitar les grans vedettes de

l’escena.

Aquest pacte amb el públic funciona en molts dels seus films, on, per exemple, ella no sap que es

troba davant del seu gendre suposadament mort, pensant-se que és el seu germà (El difunto es un

vivo, 1956) o en la mateixa Miss Cuplé, on creu que el galant que festeja amb ella, i que per primera i

única vegada és un actor atractiu, “l’estima de debò ignorant que ho fa per quedar-se amb la seva

finca” (Velasco, 2019, p.67).

En aquest film, Santpere personifica un arquetip argumental molt recurrent en el cinema, el teatre i

la literatura espanyola de l’època: l’escarni de la soltera, un motiu que han desenvolupat des

d’Arniches a Lorca, passant per Bardem i Neville al cinema. Tant Calle Mayor (de Bardem) com Miss

Cuplé (de Lazaga) tenen el mateix final, que val a dir que és infreqüent en la filmografia de la Mary

Santpere per dues raons. És atípic a nivell narratiu, ja que el seu personatge protagonitza per primera

vegada un film que acaba en melodrama. I és atípica també la inserció d’un primer pla de l’actriu, que

es veu subratllat en ser el que clou el film.

Tant Betsy Blair com Mary Santpere són dues solteres que han viscut la burla de la seva condició i

que, en sortir de l’engany, decideixen recloure’s al reducte que ha reservat per a elles la societat del

moment. Betsy Blair es tanca a casa i reprimeix les llàgrimes; la finestra la separa del món que es

desenvolupa a fora i la pluja esdevé l’externalització del seu estat d’ànim. Una idèntica lectura visual

es pot fer del darrer primer pla de la Mary Santpere a Miss Cuplé. Com ratifica després de la cançó

que acaba de cantar, es troba “soltera y sola en la vida por una mala partida” quan s’abaixa el teló.

Aquest mateix teló, com la finestra de Blair, la separa del món, que es troba rient feliç a l’altra banda

sense saber que Miss Cuplé s’haurà de recloure en la carrera d’èxits teatrals que li ha estat destinada

a partir de llavors. El plor contingut de Betsy Blair s’exterioritza sense pudor en el rostre adolorit de

Mary Santpere, del qual l’espectador n’és conscient gràcies a aquest poc habitual primer pla de

l’actriu plorant que tanca el film [Imatge 5].
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[Imatge 5] Portada de la revista Primer Plano que es fa ressó de l’estrena de Miss Cuplé (1959). Filmoteca de Catalunya.

2.4 Falogocentrisme i masculinització

La Mary Santpere compensava el menor atractiu físic que s’autoassignava amb una facilitat de

paraula pragmàticament desenvolupada en les seves aparicions a l’escena teatral. Ella comentava que

les seves interpretacions al teatre i les revistes es basaven en la improvisació, cosa que no passava

mai al cinema (Santpere, 1963, p. 104). Amb aquesta gran capacitat com a intèrpret per atraure

l’atenció mitjançant la paraula podia accedir a un àmbit logocèntric que durant el franquisme estava

predominantment en mans dels homes.

Això li va permetre interpretar vàries vegades el personatge de l’escriptora (La batalla del domingo,

Detective con faldas) malgrat que al cinema franquista, i per la raó que acabem d’esmentar,

apareixen molt poques dones dedicades a escriure o a tasques intel·lectuals. Les poques que hi

apareixen acostumen a oferir un aspecte masculinitzat (Gil, 2011, p. 103), com és el cas de Mary

Santpere. Del 1963 al 1970 Mary Santpere actuà amb regularitat al Circ Price, on desenvolupà amb

profusió tots els apèndix fàl·lics que en el cinema havien aparegut tímidament. Hi va fer de Buffalo

Bill i també d’August, el pallasso ximple, un fet que ella comenta com una primícia en algunes

entrevistes (Roig, 1977) ja que deia ser la primera dona en exercir aquest paper [Imatge 6].
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[Imatge 6] Cartell del Circ Price (1970). Fons Mary Santpere, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques.

3. Conclusions

Al llarg de la seva filmografia, el personatge de Mary Santpere va anar adquirint característiques

tradicionalment reservades als homes (veu greu, gestualitat maldestre, vestuari ample, absència de

maquillatge) fins a arribar a La mini tía, un film on directament es vesteix d’home, i més

concretament, de domador de lleons, de cantautor reivindicatiu, de botijero (cantirer) i d’home

elegant amb barret de copa. Al film immediatament anterior, Detective con faldas, interpretava un

detectiu, quan històricament la resolució de crims ha acostumat a recaure en figures masculines. En

aquest film al personatge que interpreta s’anomena Oscar J. Bennett, que en teoria és el seu

pseudònim com a escriptora de guions policíacs però que tothom acaba utilitzant per referir-se a la

Mary Santpere en el film. Serà, tanmateix, al circ, a partir del 1963 i fins el 1970, on va explotar més

obertament aquests personatges masculinitzats posant-se a la pell de Buffalo Bill, de domador de

lleons, de pallasso august i fins i tot de torero en alguna gala benèfica.

Hi ha una evolució en el personatge que acaba creant la Mary Santpere, que s’enceta tímidament amb

figures secundàries que aporten riquesa a la trama argumental, hereves del sainet i del vodevil

teatral, s’acaba reafirmant amb els films de finals del franquisme, on és la protagonista absoluta, i

acaba derivant en personatges paròdics i/o esperpèntics, com a Patrimonio nacional de Berlanga,

fins arribar a la més pura caricatura extreta directament del còmic en aparèixer a Las aventuras de

Zipi y Zape, film protagonitzat pels personatges del dibuixant Josep Escobar, o com a mare del

protagonista a Makinavaja el último choriso, del dibuixant Ivá.

Malgrat que els complements i la indumentària no la converteixen en una dona provocativa, el fet

d’adquirir protagonisme gràcies a iniciar-se en personatges secundaris que es podien permetre trets

de feminitats alternatives, i mitjançant la gestualitat i l’utillatge masculí, els personatges de la Mary

Santpere es converteixen amb el temps en un revulsiu contra l’ordre establert. D’aquest capgirament,

tan perillós als ulls de la censura, és d’on Mary Santpere va treure la força dels seus personatges que

segueixen sorprenent en analitzar-los dins el context d’una feminitat tan estereotipada com la de

l’època franquista.
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