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Quan Ramon Gomis (Reus, 1946) 
va començar a estrenar, ser gai era 
un acte de ‘provocació’ prohibit per 
la dictadura de Franco amb penes 
de presó. Que una dona fos  
sexualment lliure, era molt mal 
vist. Avui és el més normal del 
món. I quan veiem la Ruth del 
Tornar a casa de Harold Pinter, 
ens sembla un personatge tan 

llunyà com Antígona, cosa que ha 
tingut molt en compte Gomis per 
celebrar el seu retorn al Lliure 
després de 25 anys de no fer-hi res. 
Ell, que va debutar el 1970 amb 
Petita història d’un home 
qualsevol, sempre ha estat atent al 

seu entorn, al 
comportament 
humà. “Amb el 
teatre, et mires el 
món, el teu i el col·lectiu. I 
avui les relacions humanes són 
molt més caòtiques”, ens diu. 

Gomis, metge de professió, és 
un entusiasta de l’ésser humà, 
àvid a l’hora de retratar aquells 
“trossos de vida” que omplen de 
sentit les obres de Txékhov. Per 
això ha buscat quatre personatges 
que ens expliquen a tots dins 
aquest món líquid on res no és el 
que sembla,  res no és que era, i els 
fluxos entre societats, disciplines, 
tribus o mentalitats dibuixen dia 
rere dia un univers més difícil de 
predir que el temps del mes d’abril. 

A Espiadimonis, tenim un 
professor gran que va ser un gran 
pensador (Joan Anguera), una jove 
ambiciosa (Alba Pujol), una 
novel·lista que té por d’acabar el 
seu últim llibre (Muntsa Alcañiz) i 
una secretària que voldria haver 
sigut pianista (Elena Fortuny).

“Aquesta obra són escenes, 
històries al límit, de frontera de les 
relacions, amb un punt 
d’intimisme, de poesia”, indica 
Gomis. Vaja, un xic de Txékhov, i 
una mica de Pinter. Dos referents 
que als anys 70 no es plantejava, 
capficat aleshores en la doctrina 
brechtiana. Quan ho recorda, riu.

Que un autor català de 56 anys 
estreni en un teatre de Barcelona és 

un fet gairebé 
insòlit. Tot i que 
més gran que 
ell, de la seva 

quinta només 
Josep Maria Benet i 

Jornet posa de llarg obres 
amb regularitat. Ara, en el 
moment més àlgid de la 
dramatúrgia catalana, els ‘pares’ 
dels Pau Miró, Jordi Casanovas i 
companyia, semblen haver-se 
jubilat. “Els joves són molt bons 
–afirma Gomis, sense cap 
espurna d’enveja o ànim 
reclamatori–, ja que dominen 
molt bé l’arquitectura teatral, el 
llenguatge teatral”. 
Ell, però, té el punt poètic que els 

que tenen 30 anys han oblidat. 
“Nosaltres havíem vist menys 
teatre i vam agafar-nos a la 
literatura dramàtica clàssica, a la 
poesia”, apunta Gomis. Estrenar al 
Lliure, no obstant, l’ha rejovenit. 
“Em fa molta il·lusió”, admet. 

ESPIADIMONIS

Teatre Lliure: Gràcia

Del 23 de febrer al 4 de març

Teatre
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Individus de la 
societat líquida
Després d’un quart de segle d’absència, el 
dramaturg Ramon Gomis torna al Lliure amb 
‘Espiadimonis’. L’ Andreu Gomila hi parla

 
En el petit món del teatre 

d’aquesta província llunyana, 

n’hi ha molts que sempre s’han 

mirat el Liceu amb una certa 

rancúnia, enveja, mala bava... 

Veien a la Rambla un gran 

escenari, amb recursos, que podia 

competir com a equip de primera 

divisió –dels que lluiten per la 

permanència– amb els grans 

d’Europa. El Liceu coprodueix 

amb Brussel·les, Londres, París, 

Berlín, Ginebra, Houston... I els 

teatrets de casa, llevat de 

comptades excepcions, com el 

Mercat de les Flors, i d’altres 

èpoques, aspiren a coproduir amb 

Madrid...

 
L’enveja es va accentuar amb 

la crema del Liceu, que va 

convertir el feu de la burgesia 

barcelonina en un espai públic, 

amb gairebé la meitat dels 58 

milions anuals del pressupost 

amb què comptava provinents de 

l’erari públic. S’oblidaven, els 

envejadors, que els competidors 

del Gran Teatre tenen el doble o el 

triple de pela pública. I que si no 

saben cantar, com sí en saben, per 

exemple, molts actors i actrius 

alemanys, és el seu problema.

 
La qüestió és que ara, 

envejadors, retelladors, gent 

de mala fe i pistolers diversos, el 

Liceu s’enfonsa, si és que ja no és 

sota les aigües pudentes del 

Mediterrani. Fa dos anys, la crisi 

va liquidar els extraordinaris 

concerts al Foyer, molts recitals, 

es van reduir funcions, es van 

apujar els preus... El seu gerent, 

ara i aleshores, Joan Francesc 

Marco, deia el 8 de juny del 2010: 

“Ara podem fer front a aquesta 

nova retallada, que ens suposarà 

un dèficit de 634.000 euros que 

esperem eixugar la temporada 

2012-2013”. Encara n’hi ha que 

riuen...

 
El Liceu necessita algú que el 

defensi, que els amos dels 

xiulets no marquin la línia, que el 

senyor Marco sàpiga que si es 

carrega tot el contemporani, 

d’aquí a deu anys, tots els 

xiuladors no hi seran, i aleshores 

la qüestió serà saber com omplir el 

teatre. Hi ha algú a l’altra banda? 

–Andreu Gomila

Brutus
SOS Liceu

Els joves són 
molt bons amb 
l’arquitectura 
teatral. Nosaltres 
som més poètics

A Elena Fortuny i Muntsa Alcañiz, els agrada la societat ‘líquida’...

D
A
V
ID

 R
U

A
N

O


