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Unhomeestrany

A
caba de ser-nos descobert un home extra-
ordinàriament atípic, singular, que en vi-
da va fer tot el possible per no ser conegut
per ningú. Com un Kakfa a la companyia

d’assegurances o un Salinger autoretirat de circula-
ció, el nostre personatge, tècnic de l’administració
civil de l’Estat, va viure una doble vida entre lleis i
llibres preciosos i es va amagar tant com va poder,
absolutament gelós de la seva privacitat.
Es deia Gómez-Fontecha, nascut i resident aMa-

drid, funcionari ambdues pagues dobles l’any i com-
patibilitat escrita per fer classes de dret mercantil.
Però la seva autèntica vida, la seva passió secreta, es
projectava en la seva col·lecció de llibres amb gra-
vats d’edició limitada, aquesta bibliofília artística de
mercat reduït que ell mateix considerava “en els
prolegòmens de la seva extinció”.
Que la bibliofília està en hores baixes és tan cert

com que a les escoles d’art ja no s’ensenya a gravar
perquè no hi ha paciència ni domini de les tècni-
ques del gravat. Però que la bibliofília artística enca-
ra no ha arribat a la seva fi ho acrediten les publicaci-
ons anuals de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona
(l’últim gran lliurament: Set cartes deDalí a Pere Co-
romines). És també a instàncies de l’ABB que s’han
editat ara (aMilenio) les cartes creuades entre el rar
bibliòfil Juan José Gómez-Fontecha i el gravador i
dietarista Jaume Pla (tots dos ja difunts), a cura del
tractadista F.X. Puig Rovira i d’Anna Caballé, direc-
tora de la Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universi-
tat de Barcelona on és dipositada aquesta interes-
sant correspondència sobre llibres singulars.
“Quan jo em faci el desaparegut –escrivia borgia-

nament Gómez-
Fontecha en ce-
dir les cartes re-
budes de Jaume
Pla– és la meva
voluntat que el
dipòsit es conver-
teixi en dona-
ció”. No tenia
fills, vivia refugi-

at a la seva fortalesa de paper. “Sense la bibliofília la
vida no té sentit”, va arribar a declarar. Es comprèn
que tingués un disgust de mort quan li van robar
milers de llibres en una nit, “i això no es pot fer si no
és de manera organitzada i amb un camió”.
Els prologuistes reconeixen que no van poder “re-

collir una informació biogràfica mínima” d’aquell
curiós col·leccionista de llibres de valor artístic afe-
git. Tancat en la seva reserva,molt pocs el van conèi-
xer. “Desconfiava de la humanitat, alhora que sentia
com a propi el seu patiment, perquè com ell deia, ‘la
gent fa mal’”.
Ho recorda a l’epíleg Adolfo Sequeira, potser el

seu únic amic. Tot i que “mai no vaig saber com era
Juan José Gómez-Fontecha en el fons del seu és-
ser”, reconeix.Mai no va arribar a veure la prodigio-
sa biblioteca. “La seva casa era el seu castell, i molt
pocs, fins i tot de la família, tenien la possibilitat de
franquejar l’entrada del seu refugi”. Neuròtic i pati-
dor comMahler, a mi em sembla, “la seva aparença
era la d’una esfinx vestida d’anglès”. Ah! Si Baroja o
Pla (Josep) l’haguessin conegut...!

Una escena de Petits monstres, que es representa a La Villarroel
GERVASI JUAN

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S’ha passat la vida en permanent
crisi existencial, lluitant contra el
món, somiant, preferint imaginar
que hi ha gegants on només hi ha
molins. N’hi ha prou de dir que és
artista conceptual. Però ara l’Anna
està disparada. No té parella ni
fills, està a punt de fer-ne 40 i totes
les seves pors i neurosis habituals
estan desencadenades. Només li
faltava que la seva pragmàtica ger-
mana Marta, que s’està separant
de la parella, vulgui tornar a viure
a casa dels seus pares, on també ha
hagut de tornat ella i on ara només
hi ha una habitació per a totes du-
es: els seus pares van remodelar la
casa perquè s’imaginaven vivint
sols a hores d’ara. És Petits mons-
tres, una comèdia escrita i dirigida
per Marilia Samper que porta a La
Villarroel la crisi dels quaranta pe-
rò també totes les pors d’unes gene-
racions per a les quals els referents
vitals dels seus progenitors ja no
serveixen i encara no han estat ca-
paços de trobar-ne de nous.
“Quan vaig escriure l’obra –ex-

plica l’autora, nascuda a São Paulo
el 1974, de mare brasilera i pare
sevillà però establerta fa temps a
Barcelona– moltes d’aquestes co-
ses m’estaven passant a mi. Encara
penso i sento com una noia de vint

anys i em preguntava què passa
aquí. Tinc un munt d’anys i la vida
no està avançant cap a on se supo-
sava que havia d’avançar. Som he-
reus d’uns referents que ja no ens
serveixen, les necessitats emocio-
nals i vitals avui són molt diferents
de les dels nostres pares. Quan te-
nia vint anys la meva mare ja em
deia que estalviés per al pis i ara en
tinc quaranta i no tinc ni el pis ni
l’estalvi. Què ha passat?”, somriu
l’autora d’obres com L’ombra al

meu costat i que ha dirigit recent-
ment al Teatre Lliure Pulmons, de
DuncanMacmillan, una altra peça
de notable crisi generacional.
I tots aquests sentiments de ne-

guit Samper els ha traslladat a un
personatge, l’Anna, encarnat per
Vanessa Segura, una neuròtica de
traços gairebé woodyallenians que
serveix a Samper per carregar amb
sorna contra gairebé tot, des de la
maternitat fins als cànons de belle-
sa, passant pel món new age: el nò-

vio de la seva germana és vegà i
molt espiritual. I, per descomptat,
per riure de l’art conceptual que la
mateixa protagonista practica.
Una dona amb por de viure, que
passa el temps al quarto de casa
dels seus pares frustrada però espe-
rant que succeeixi alguna cosa, “si-
gui una guerra mundial o que arri-
bin els extraterrestres, alguna cosa
extraordinària perquè la vida no
hagi transcorregut sense res que
valgui la pena”, explica la seva au-
tora. Però una dona que també ha
decidit que la seva manera d’en-
frontar-se als seus petits monstres
és traient-los de la foscor, fent-los
ben visibles, portant-los per bande-
ra en comptes d’ocultar-los i fer-se
el valent. “Es presenta davant del
món amb les seves neurosis, ho ex-
plica tot, no amaga res, és una ma-
nera de vèncer la por”, remarca.
Ara per ara li ha anat bé: l’obra

va néixer dins del programa del
Grec Apadrina un dramaturg a la
Nau Ivanow. Llavors durava tot
just vint minuts i no ha parat de
créixer per a les seves següents vi-
des: representacions en terrats bar-
celonins i, ara, per fi, fa el salt a La
Villarroel. Una sala on Segura s’en-
frontarà uns dies a David Vert i
Marta Aran –el repartiment origi-
nal– i d’altres, a causa dels compro-
misos d’aquests, a Jordi Andújar i
Mireia Piferrer.c

Gómez-Fontecha
no tenia fills, vivia
refugiat en la seva
fortalesa de paper

‘Petitsmonstres’portaa
escena lacrisidelsquaranta
Samper dirigeix una neuròtica Vanessa Segura a La Villarroel

“Som hereus d’uns
referents que ja no ens
serveixen: avui hi ha
altres necessitats”,
diu Samper

Oriol Pi de Cabanyes



DILLUNS, 9 MARÇ 2015 C U L T U R A LAVANGUARDIA 35

MARICEL CHAVARRÍA
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W
agner no
ven tant a
la taquilla
b a r c e l o -
nina com
la gent es

pot arribar a pensar. Almenys ai-
xí ho constata el mateix Liceu,
temple de la Barcelonawagneria-
na. Potser és un mite que defa-
lleix a la ciutat? Si fos així, la nova
direcció del teatre promet treba-
llar per recuperar-lo, tot i que de

moment no es permet programar
més de set funcions –13.000 en-
trades a la venda– de Siegfried, la
segona jornada de la Tetralogia,
després de la celebradaValquíria
de l’any passat i el pròleg de l’Or
del Rin que la va precedir. Es trac-
ta de la producció de Robert Car-
sen per a l’Òpera de Colònia que
aquí dirigeix musicalment Josep
Pons i que arrenca aquest dime-
cres amb un repartiment difícil-
ment superable.
Lidera el primer repartiment el

divo canadenc Lance Ryan –que
l’altre dia no va atendre la premsa

concentrada al Liceu perquè ha-
via de descansar. El tenor és se-
cundat pel baix-baríton alemany
Albert Dohmen com el déu Wo-
tan disfressat de transeünt; el ver-
sàtil Peter Bronder en un Mime
més elaborat; la rotunda Ewa
Podles en el paper d’Erda, i la
magna Iréne Theorin en el de
Brünnhilde. El segon repartiment
té com a Siegfried Stefan Vinke i
Catherine Foster és la filla de
Wotan.
Tots al servei d’una producció

que tot i que ja compleix tres lus-
tresmanté el seu atractiu en la po-
sada en escena: un Carsen autèn-
tic on l’anell del nibelung juga a
ser metàfora de l’etern anhel pel
poder, un poder que aquí destru-
eix el planeta. En absència del di-
rector d’escena, és la seva assis-
tent, Eike Ecker, qui reprèn els
passos de La valquíria, recordant
la catàstrofe ecològica de la qual
parteix Carsen. “A Siegfried ve-
iem algunes referències a la jorna-
da anterior: Walhalla, el fantàstic
castell que Wotan havia cons-
truït, ara és una habitació buida
on ell s’asseu davant del foc sol.
La naturalesa ha estat devastada”,
apunta la directora alemanya,

fent ressaltar el valor d’actualitat
de la trama wagneriana. El poder
tot ho corromp.
També Josep Pons, director

musical del Liceu, defensa la con-
tinuïtat de la Tetralogia. “Wagner
mateix deia que la va idear com
una unitat, i havent passat per un
moviment lent, ara, a Siegfried, es-
taríem en l’scherzo. Hem passat
d’un títol líric a un altre de més
juganer, però es tracta d’un teatre
de reflexió més que d’acció, amb
no més de dos personatges con-
frontant-se en cada escena, fins

que en l’últim apareix Brünn-
hilde, ja com un personatge que
ha canviat de dona guerrera i llui-
tadora a una figura de gran sensu-
alitat imolt cantabile. IréneTheo-
rin ens posa els pèls de punta a ca-
da assaig”.
La soprano sueca, per la seva

part, assegura que gaudeix es-
pecialment d’aquesta producció
perquè “crec que hem aconseguit
ser una sola família”, i diu sobre el
seu personatge que el fet d’haver-
lo interpretat tantes vegades no
només no la submergeix en una
rutina sinó que li facilita les coses
perquè “estàs preparada per des-
prendre’t de les teves primeres
idees sobre el personatge”. “Ara
cap pregunta no sembla estúpida.
Per exemple... aquesta sensació
que té Brünnhilde quan coneix Si-
egfried: ella és filla d’un déu, tots
dos són molt intel·ligents, i ell ha
estat la seva única referènciamas-
culina, demanera que en veure Si-
egfried espera una còpia de Wo-
tan, no aquest beneit que només
desitja tocar-la i besar-la”. I con-
clou: “Aquestes qüestions m’aju-
den. Brünnhilde veu que Sieg-
fried no és gaire intel·ligent, però
és l’home que li ha tocat, i accep-
tant-lo apareixen en ella els senti-
ments humans”. Contra el que di-
uen alguns, afegeix Pons, Wagner
va fer amb Siegfried el que intenci-
onalment va voler, va utilitzar per-
sonatges difícilment classificables
en bons o dolents per traçar un
protagonista més semblant a un
nen consentit, sense tota la noble-
sa de què podria ser capaç.c

D’ACTUALITAT

El muntatge compleix
15 anys però manté
l’atractiu de la
catàstrofe ecològica

Unplaneta contaminat és el teló de fons d’aquesta producció de laTetralogia que firmaRobertCarsen i que ja fa tres lustres que es representa

Theorin, premi
Campoamorper
‘La valquíria’

ANA JIMÉNEZ

La ‘Tetralogia’ deWagner continua al Liceu
amb la producció apocalíptica de Robert
Carsen i la direcció musical de Josep Pons

Siegfried,un
heroibeneit

JOSEP PONS

“Wagner va traçar
un protagonista sense
tota la noblesa de
què podria ser capaç”

]Iréne Theorin recorda
exultant que d’aquí a tres
setmanes recollirà a Ovie-
do el premi líric Campoa-
mor a millor cantant fe-
menina del 2014 per la
seva intervenció a La
valquíria del Liceu. “El
món de l’òpera es fa pe-
tit, acabes coincidint amb
la resta d’artistes, i es fa
encara més petit quan es
tracta de Wagner: ens
coneixem tots. Però el
cert és que aquesta feina
tan egoista que és cantar
òpera només és possible
dur-la a la pràctica amb
la concentració necessà-
ria quan hi ha un bon
equip on tothom perse-
gueix un objectiu comú. I
això és el que va passar
amb La valquíria, de ma-
nera que moltes gràcies”.


