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trava inoportuna i inneces-
sària que es va posar l’estiu
del 2012.
D’altra banda, Jordi Bar-

nadas –la seva galeria homòni-
ma, ambuna clientela que pot-
ser és més jove i menys adine-
rada, s’ha convertit en refe-
rent en el panorama barcelo-
ní– hi dóna més importància,
convençut que el seu públic
està tornant a voler comprar i
que qualsevol estímul, econò-
mic i fiscal, pot ser molt efi-
caç. Elvira González, de Ma-
drid, que vola bastant més
amunt i principalment a l’es-
tranger (assisteix a totes les fi-
res importants), malgrat que
s’espera a veure els detalls de
l’aplicació, considera que la
mesura és positiva com a mis-
satge de respir al sector, per-
què l’equipara fiscalment a la
resta d’Europa i perquè contri-
buirà a la transparència.
Joan Artur Roura, col·lecci-

onista barceloní, també creu
que la mesura és positiva,
però que s’hauria d’estendre a
tots els sectors de la cultura i

anar acompanyada de la in-
dispensable llei del Mecenat-
ge. Aquesta també és l’opinió
d’Antoni Vila Casas, fundador
i president de la fundació que
porta el seu nom, que la consi-
dera una mesura positiva
sobretot per als artistes, ja que
aquest impost no afecta gaire
les fundacions. Aquest últim
punt, perquè podria contribu-
ir a la professionalització dels
artistes, també el subscriu
Francesca Minguella, presi-
denta d’Arts Partners Spain i
una de les persones que més
ha fet pelmecenatge aquí, i in-
sisteix igualment a reclamar
la llei corresponent.
En definitiva, un pas en la

bona direcció, malgrat que, si
no ve acompanyat d’una llei
demecenatge, confirmarà que
no s’ha fet per interès en el sec-
tor, sinó perquè es considera
que aquest àmbit té una impor-
tància insignificant.
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José Luis Gómez, durant el discurs d’ahir a la seu de la RAE

cap dels noms dels participants”,
explica Julià. La història es des-
envolupa a la ciutat de Detroit,
un dels bressolsmusicals dels Es-
tats Units, capital de la indústria
del motor i ara en profunda crisi.
És on se situa un jove dependent
d’una botiga de discos amb una
vida que es transformarà comple-
tament a conseqüència d’un disc
de vinil, en un cert homenatge a
la pel·lícula Alta fidelidad. “Vam
decidir treballar a Detroit –diu
Julià, director de l’elogiat docu-
mental Nitsa 94/96: el giro elec-
trónico presentat a l’últim Festi-
val In-Edit– perquè havia de ser
una ambientació internacional.
Té un look molt interessant i és
una ciutat símbol a escala musi-
cal”. Els noms dels participants
en el festival (ja es coneixen Ar-
cade Fire, Pixies i Neutral Milk
Hotel) apareixen en qualsevol
moment i ubicació durant el me-
tratge, com una xapa, al carrer, a
la roba. etcètera.c

Un pas en la bona
direcció, tot i que
s’ha d’acompanyar
d’una llei
de mecenatge
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L
a mentida encarnada
en veritat, el deure
amb l’oralitat prelite-
rària, la dialèctica
d’identificació i

empatia en la relació de l’actor
amb el text, i la mediació edifi-
cant del teatre entre la llengua i
l’ésser van acaparar ahir l’elo-
qüent discurs d’ingrés a la Reial
Acadèmia Espanyola de l’actor i
director teatral José Luis Gómez,
primer còmic –segons expressió
seva– que té seient a la institució.
“El teatre no ha tingut una re-

presentació semblant com a ofici
mateix (...), sinó a través de la cre-
ació literària de notables drama-
turgs, dels quals avui és extraordi-
nari exponent Francisco Nieva, i
Fernando Fernán Gómez, que a
més de magnífic escriptor també
va ser còmic, i dels més grans”,
va argüir Gómez subratllant la
novetat de la seva qualitat exclu-
siva d’actor, durant el seu discurs
titulatBreviario de teatro para es-
pectadores activos.
Gómez va tenir, abans d’entrar

al pinyol de la relació entre actor
i llengua, un desgreuge elegant i
generós –de detalls i d’esperit–
envers qui el va precedir a la buta-
ca Z de l’Acadèmia, i de la qual
ahir prenia possessió, Francisco
Ayala, al qual una vegada va de-
manar el favor d’una traducció
dramatúrgica de l’alemany i va
pagar, ai, descartant-la i afron-
tant-la ell mateix. Va aprofitar
aquesta “oportunitat en el temps
per restituir-li la gratitud i el res-
pecte”, i establir un diàleg amb
els seus textos, converses que no
van tenir mai, només ahir: “En
obrir-me vostès les portes
d’aquesta casa i donar-me l’opor-
tunitat de seure a la mateixa bu-
taca que va ocupar Francisco
Ayala, he pogut, encara que
només sigui en la imaginació,
tornar a prémer el timbre i tras-
passar el llindar de casa seva”.
Després Gómez va dedicar el

cos central del seudiscurs a qües-
tions de les quals també va pero-
rar Ayala, singularment la rela-
ció dememòria i imaginació –ve-
ritat i mentida, si es vol– i al ca-
bal de l’emoció com amitjancera
capritxosa entre ells dos. I va par-

lar de com això afecta l’ofici de
còmic, que no passa, va afirmar,
per deixar que el personatge pos-
seeixi la veu i el cos i l’home ac-
tor s’absenti: “La identificació
ens porta a la pèrdua d’un ma-
teix en l’altre; l’empatia ens per-

met posar-nos en les circumstàn-
cies del personatge, entendre-les
i transmetre-les”. Perquè “els
personatges no existeixen, són
fantasmes que busquen un cos”,
va advertir, com tampoc no són
plenes les paraules en la seva pre-
só impresa, i és en la representa-
ció que “la paraula de l’autor
pren vida, alliberada de la gravi-
desa del somni de tinta que la va
conservar, però també prostrar,
entre les pàgines del llibre”.
Aquesta reivindicació de la supe-
rioritat, de la plenitud de la pa-
raula actuada, no la va fer sinó
per veu interposada, en un joc es-
pecular en què va recórrer a la co-
queteria d’emmascarar-se en
una asserció de María Zam-
brano: “El teatre és el lloc de la
paraula, depurada per l’autor, en
acció; l’únic lloc on percebem la
llengua amb ple so i sentit, com-
portada, com va dir la mestra de
Màlaga”.
I com que l’ofici l’ha portat a

valer-se com a director d’escena,
Gómez també va dedicar un pas-
satge a aquestes tasques, media-
ció entre la tinta i la veu, traça
d’“escriptura en l’espai i en el
temps”, per acabar amb una elo-
qüent i autoparòdica confessió
pecaminosa, sortida de Sacrilegio
de Ramón Valle Inclán.c
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El director. L’aficionat
recorda Alex Julià per la
seva recent pel·lícula
sobre la sala Nitsa

JoséLuisGómez,primercòmicde
laRAE,reivindica laparaula teatral
L’actor dedica un desgreuge al seu predecessor a la butaca Z, Francisco Ayala


