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● A finals del 1999 obria
les portes la Fundació
Francisco Godia, en un pis
de 400 m² del carrer de Va-
lència, a tocar del passeig
de Gràcia. Liliana Godia,
la filla petita de l’indus-
trial, pilot d’automobilis-
me i col·leccionista d’art
Francisco Godia, en va ser
la impulsora. Del seu pare,
un linx dels negocis i una
celebritat els anys cin-
quanta per les seves gestes
en la fórmula 1 –fins a la
irrupció de Fernando
Alonso era considerat el
millor pilot de l’Estat es-
panyol–, Liliana Godia va
heretar més de 4.000 obres
d’art, entre pintures, escul-
tures, ceràmiques i objec-
tes de gran valor.

Quan es va inaugurar la
fundació, ja feia deu anys
que Francisco Godia havia
mort (havia nascut a Bar-
celona el 1921). Liliana
Godia va concebre el mu-
seu com un tribut al seu pa-
re, motivada per ensenyar
els tresors artístics que ha-
via acumulat Paco Godia a
la seva residència familiar
de Pedralbes, la mansió El
Conventet.

Tot i que la seu del car-
rer de València tenia un es-
pai reduït, la fundació, so-
ta la direcció de Sara Puig,
va muntar un vibrant re-
corregut per l’art des del
segle XII fins al segle pas-
sat, amb obres medievals
rellevants i pintures de fi-
nals del XIX i principi del
XX. I col·lecció perma-
nent al marge, la fundació
va especialitzar les exposi-
cions temporals en el col-
leccionisme privat, i so-
bretot en un col·leccionis-
me poc conegut, en certs
casos desconegut del tot.

L’any 2001 una exposi-
ció de dibuixos de la col-
lecció de Juan Antonio Sa-

maranch, mai exhibida, va
ser un esdeveniment cultu-
ral de primer ordre i va ani-
mar altres col·leccionistes,
fins llavors recelosos, a
mostrar el seu patrimoni
artístic. Tres anys després,
Carmen Buqueras, la ví-
dua del galerista i col·lec-
cionista Salvador Riera,
també es va avenir a ense-
nyar un fons de vidre art
nouveau i art déco. Una al-
tra exposició importantís-
sima organitzada per la
fundació en els seus deu
anys de vida va ser, el
2005, una de ceràmica ca-
talana. Era la primera ex-
posició monogràfica de
ceràmica catalana que es
feia al país.

El projecte de la funda-
ció anava creixent amb els
anys, però l’espai de la seu
continuava sent massa li-
mitat. El gran salt es va
produir a finals del 2008
amb el trasllat a la casa
modernista Garriga No-
gués, on per fi la fundació
podia disposar d’un espai
expositiu força més gene-
rós, de 2.700 m². Dels
17.000 visitants que rebia
cada any la fundació al pis
del carrer de València, es
va passar l’any passat a la
nova seu a uns 25.000. So-
bretot hi ha hagut un crei-
xement notable de públic
estranger.

La Fundació Francisco
Godia té un motiu de cele-

bració. Avui farà jornada
de portes obertes, amb tot
d’activitats pensades per a
públics diversos. A més de
l’art que va atresorar Paco
Godia (i que la seva filla ha
anat ampliant amb l’ad-
quisició d’obres de Pedro
Berruguete, Lluís Borras-
sà, Luca Giordano, Piero
Manzoni...), es podrà visi-
tar gratuïtament l’exposi-
ció temporal de l’artista
contemporani xinès Zeng
Fanzhi, la qual s’ha pror-
rogat fins al 14 de febrer.
La pròxima mostra tempo-
ral, prevista per a la tardor,
recollirà una vintena
d’obres mestres de la pin-
tura europea dels segles
XVII i XVIII.

Una dècada amb l’art de Godia
La Fundació Francisco Godia celebra avui una jornada de portes obertes
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A dalt, la nova seu de la Fundació Francisco Godia, a la casa Garriga Nogués (Diputació,
250). A sota, Liliana Godia, presidenta de la fundació, amb el seu marit, Manel Torreblanca,
vicepresident. Al costat, Paco Godia després d’una cursa. / ANDREU PUIG

ulio Manrique ja és un respectat actor que al-
terna aquesta tasca amb la de direcció. Les se-
ves tres primeres peces han funcionat: Els bos-

cos (Sala Beckett, 2007), La forma de les coses (Es-
pai Lliure, 2008) i Product (Sala Beckett, 2009)
han deixat bon gust. Com a intèrpret de raça que és,
posa l’atenció en la direcció d’actors. Tot flueix
sense estridència a favor del que diuen els actors, a
favor del text. La seva mirada sobre el guió és molt
fidel. No té gaire necessitat d’aproximar-ho a l’ac-
tualitat ja que, fins ara, s’ha atrevit amb autors con-
temporanis: els americans David Mamet i Neil La-
bute i el britànic Mark Ravenhill. Tampoc no s’ha
preocupat d’aproximar aquests personatges de
western de segona (com els d’American Buffalo) o
de guionistes de sèrie B (a Product) o, fins i tot,
d’esnobs artistes americans que envegen la història
i l’art d’Europa (a La forma de les coses). La seva
convenció funciona nítidament: tot i ser paratges
distants, a escena (amb el recurs de tenir el públic a
tocar) involucren els espectadors, que riuen del pa-
tetisme dels personatges i que, alhora, es deixen
embriagar pel trhiller, pel misteri, per la sorpresa,
pel joc dramatúrgic, que ha previst l’autor.

Manrique tria amics per confeccionar el reparti-
ment. Són companys de produccions anteriors, que
coneixen la seva entrega. L’actor, que ha fet el salt a
director, tria les obres que li agradaria representar.
No s’hi inclou però hi ha moments en què es coneix
el to informal de Manrique en Marc Rodríguez
(Teach). L’obra, que circula molt àgil en una botiga
d’antiguitats embotida (que acabarà desordenada
fins al punt que es fa impracticable), destapa un nou
registre d’Iban Benet (Don), un ianqui que menja
xiclet i signa sentències paternalistes, i que s’anirà
descobrint com un ignorant més. Pel que fa al tre-
ball de Pol López (Bob), passa de la ingenuïtat a vo-
ler aprofitar una oportunitat per acabar sent una
víctima de la desconfiança. La seva mirada, sempre
escapant-se dels ulls dels altres personatges, amaga
bona part de la trama. La transparència amb què
Manrique presenta les seves direccions ha engan-
xat un bon grapat de públic, fins al punt de prorro-
gar al Club Capitol La forma de les coses. Ara el
seu repte, si és que vol ampliar expectatives, és fer
una direcció per a gran format. Juga a favor del text,
però gràcies a la potència de la interpretació la peça
no corre plana. No necessita gran maquinària per
atrapar. Aquest és el seu mèrit.
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teatre | «american buffalo»

Tot a favor del text
� Autor: David Mamet

Direcció: Julio Manrique
Intèrprets: Ivan Benet, Pol López i Marc Rodríguez
Dia i lloc: dijous, 14 de gener (fins al 14 de febrer)
a l’Espai Lliure
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Marc Rodríguez (Teach) en un assaig. / ROS RIBAS

● Egos Teatre és una com-
panyia de teatre musical
que s’ha guanyat un nom
amb Rudiggore o la nissa-
ga maleïda, estrenat al
Teatre Versus i que ha fet
una important gira per tot
Catalunya. L’any passat,
va presentar el seu segon
treball, amb coproducció
del Centre de Titelles de
Lleida: En Joan sense por.
La peça, estrenada a la dar-

rera edició de la mostra
d’Igualada, va rebre el pre-
mi del públic i a partir
d’avui fa temporada els di-
umenges al matí al Teatre
Poliorama. Hi serà fins al
14 de febrer dins de la pro-
gramació d’Actes Únics.

En Joan sense por és
una versió del conte, que
hi inclou titelles i cançó, i
que modernitza la història
per captar l’interès de la
canalla d’aquest segle

XXI. En Joan és un noi que
no té por de res. Aquest
factor, tan valorat per tot-
hom, resultarà fatal perquè
no s’aconseguirà treure de
sobre un singlot de cap
manera. És la particular
venjança dels monstres
deprimits, que li fan un
conjur màgic.

Actes Únics manté fi-
del, des de fa cinc anys, la
programació familiar els
diumenges al migdia a

Barcelona. Aquest és el
primer any que el colorai-
nes, el presentador que
sempre rebia els especta-
dors, ha estat substituït pel
senyor del teatre, que tam-
bé prova de traspassar la
màgia del teatre als més
petits. Egos Teatre té un
altre projecte: prepara una
versió de La casa sota la
sorra al TNC per aquest
curs amb la qual vol adre-
çar-se a un públic juvenil.

Actes Únics acull el musical amb titelles
premiat pel públic a la mostra d’Igualada
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