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Conxa,
la llibretera

C. GONZÁLEZ ARMESTO / R. VILALLONGA / E. GUTIÉRREZ

C
onxa Gubern, una de les llibreteres de
Laie –però la llibretera de Laie– va
morir amb cinquanta-sis anys el 4 de
juliol passat, després de, com vol l’eu-

femisme, una llargamalaltia. L’altre diam’ho va
dir Lluís Morral, el seu company de gairebé
dues dècades a la llibreria de Pau Claris, 85, pot-
ser perquè va suposar, com era el cas, que la
seva mort es va produir mentre jo era a l’altre
costat de l’Atlàntic i que, per tant, nome n’havia
assabentat… Tots sabem que la nostra vida és
prestada i sovint fugaç, i un ja té prou edat per
passejar al costat de molts morts els dies tris-
tos, però la desaparició física de Conxa, que
coincideix amb altres càncers d’amics i col·le-
gues, m’ha deixat un gust d’hivern en aquest es-
tiu estrany… També sé que, com les cireres, el
seu comiat n’anuncia d’altres, i que hi ha dues
collites a l’any en què la dalla sega les messes de
les nostres files i ens deixa, a l’hivern i a l’estiu,
sentmenys i ambmenys gent amb qui conversar
i viure…
Conxa, per dir-ho ras i curt, era essencial-

ment una llibretera i una lectora, una entusiasta
dels llibres, sagaç i generosa, crítica sense acide-
sa. Gaudia amb la seva feina i fins i tot un diria
que, a més dels molts lectors que hauran quedat
una mica orfes, també haurà fet que més d’un
editor perdi una d’aquestes figures pacients ca-
paces de llegir i jutjar i dir-te què pensava del
llibre que anaves a publicar. És difícil imaginar-
la ara, sense res a llegir, sense ningú amb qui
parlar. I per molt que la vida sigui un trànsit
breu cap a la mort, i per més que la vida sigui,
comés, unamalaltiamortal de transmissió sexu-
al, mentre som vius i llegim, hi ha una estranya
confraria de gent que troba en els llibres que
han llegit i estimat la justificació, almenys en
part, de la seva existència.
Potser, comva escriure Ernest Alós aEl Perió-

dico, som una raça a extingir i un tipus humà
que ja no existirà més, però també és típic de tot
cinquantí creure que protagonitza un inevitable

final dels temps… Encara que, per què negar-ho,
alguna cosa hi ha de crepuscular en el negoci
del llibre, i relativament pocs són ja els llibreters
que llegeixen i han llegit i que són capaços de
saber què ha de llegir aquest lector que fre-
qüenta la seva llibreria. Comencen a quedar
lluny els dies en què un catedràtic d’institut era
una figura reverenciada i en els quals un llibre-
ter o un farmacèutic atresoraven una part del
prestigi civil d’un poble. Ara, gairebé tots són o
funcionaris o comerciants, amb la molt extrava-
gant impressió que ja pocs estimen l’ofici i els
seus deures.
I tot i això, poques professions millors i més

nobles i que facin créixer més una societat. Ens
van faltar llibreters imestres durant aquesta llar-
ga transició que ara acaba. I vam fracassar clara-
ment en unes quantes coses: l’educació, el fo-
ment de la meritocràcia, la reforma de la
justícia… Un bon llibreter, una llibretera com
Conxa, podria haver orientat sàviament i senzi-
llament més d’un polític d’alt nivell. Potser no-
més calia haver-l’hi preguntat, perquè almenys
ens hauria aconsellat un bon llibre…
Caldria dir-li a algun nou gegant americà que

no necessitem drons, sinó llibreters, gent com
aquesta llibretera, disculpin que ho escrigui, que
en la meva adolescència em va ajudar a llegir de
tot mentre jo anava a veure-la senzillament per-
què m’agradava molt i perquè apreciava moltís-
sim que em parlés de llibres… Es viuen moltes
vides encara que només en tinguem una…
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ElRomea canvia de cara. JulioMan-
rique ha cedit el testimoni a Borja
Sitjà després de tres temporades de
resultats desiguals quant a públic.
Triomfal la primera –100.000 espec-
tadors–, una desfeta la segona –no-
més 60.000 espectadors, perquè a
la crisi se li va afegir la forta pujada
de l’IVA cultural– i de recuperació
la que acaba de concloure: el Romea
ha venut aquest curs 83.000 entra-
des i ha passat d’un escanyolit 45%
d’ocupació a un més que acceptable
60%. Una de les poques illes que
s’han salvat de la crema aquest any.
Però en qualsevol cas el teatre ges-

tionat pel Grup Focus canvia de ros-
tre i Borja Sitjà acaba de presentar la
seva primera temporada, en la qual
hi ha unes quantes sorpreses, la me-
nor de les quals no és que compta-
rà... amb teatre internacional! Des
de l’antiga Iugoslàvia arribarà La nit
deHelver, una producció bòsnio-sèr-
bia propiciada per Emir Kusturica i
interpretada per la gran actriuMirja-

na Karanovic. Des d’Anglaterra vin-
drà Fiona Shaw (Mi pie izquierdo i
Petunia Dursley a les pel·lícules de
Harry Potter) amb The rime of the
ancient mariner, un poema èpic i
misteriós de Coleridge dirigit per
PhyllidaLloyd (Mammamia!,LaDa-
ma de Ferro). I estan en negocia-
cions perquè Patti Smith acudeixi a
llegir i cantar Virginia Woolf.
Seran les perles d’una temporada

que té moltes apostes fortes: des
d’un espectacle d’obertura cons-
truït a partir del Berlin de Lou Reed
a l’adaptació a escena de la famosa
novel·la de Sándor Márai L’última
trobada. I des d’una Fedra contem-
porània protagonitzada per Emma
Vilarasau i dirigida per Sergi Belbel,
al divertit debut teatral de Cesc
Gay. Passant pel retorn dels mítics
Entremeses de Cervantes que José
Luis Gómez torna a dirigir 18 anys
més tard, o per la crepuscular obra
En el estanque dorado –en què al ci-
nema van donar vida Katherine
Hepburn iHenry i Jane Fonda– pro-
tagonitzada perHéctor Alterio i Lo-
la Herrera.
Desde Berlín (L.R.) serà l’obra que

obrirà el foc el 9 de setembre –i fins
al 19 d’octubre– de la primera tem-

porada de Sitjà al Romea. Juan Ca-
bestany, Juan Villoro i Pau Miró
han escrit la peça a partir de l’àlbum
Berlin deLouReed, que canta la his-
tòria tràgica d’una parella, una histò-
ria ambdrogues, prostitució i violèn-
cia. La parella serà Natahalie Poza i
Pablo Derqui, i els dirigeix Andrés
Lima. I, després de LouReed, arriba-
rà el torn de revisitar l’obra d’un al-
tre mestre, del novel·lista Sándor
Márai. El 25 d’octubre s’estrenarà
l’adaptació de la seva novel·la L’últi-
ma trobada, la història de dos amics
inseparables que es retroben des-
prés de 41 anys dirigida i protagonit-
zada per Abel Folk.

Sens dubte un dels altres plats
forts de la temporada seràFedra: Sit-
jà va donar carta blanca a Emma Vi-
larasau perquè escollís l’obra que
volgués, i ella va elegir aquest clàs-
sic de Racine perquè, explica, a
l’obra Barcelona recitava un frag-
ment de Fedra en francès. Per això
la va rellegir sencera, la va entendre
molt millor que fa anys i la vol por-
tar a escena dirigida per Sergi
Belbel. Després d’ells, el 19 de març
serà el torn d’una comèdia sobre
l’aventura de viure en parella: Els
veïns de dalt, de Cesc Gay, protago-
nitzada per Pere Arquillué, Àgata
Roca, Nora Navas i Jordi Rico. I els
Entremeses –La cueva de Salaman-
ca, El viejo celoso i El retablo de las
maravillas– dirigits per José Luis
Gómez arribaran el 20 de maig i re-
cuperaran actors del repartiment
original com Elisabet Gelabert.c

La mort de Conxa Gubern, ‘la’
llibretera de Laie, amb 56 anys el
4 de juliol, m’ha deixat un gust
d’hivern en aquest estiu estrany

]Durant tota la tempora-
da, i durant els dies que no
hi ha funció, el Romea con-
tinuarà ple d’artistes. Borja
Sitjà ha programat un cicle
denominat Solos pel qual
desfilaran Pere Arquillué,
Juan Echanove, Alberto
San Juan, Viggo Morten-
sen, Lluís Homar, Josep
Maria Pou, Mario Gas, Mar-
cos Ordóñez, Ariadna Gil o
Eduard Fernández. Seran
60 minuts per fer el que
ells vulguin: cantar, actuar
o parlar de la seva vida.
Xavier Albertí ja ha dit que
vol explicar la seva mili
amb un piano.

ElRomeareviurà l’universde
LouReediSándorMárai
La temporada inclourà una obra creada i dirigida per Cesc Gay

Les estrelles. De dalt a baix, Lou Reed,
de qui l’àlbum Berlin inspira l’espectacle
d’obertura; els inseparables Emma Vi-
larasau i Sergi Belbel, i Cesc Gay, que
debuta en el teatre amb Els veïns de dalt
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