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JavierGodó reivindica la cultura
comamotor claudeBarcelona
El Cercle del Liceu concedeix a l’editor laMedalla d’Or per la seva tasca cultural

PEDRO MADUEÑO

Ignacio GarcíaNieto, Javier Godó i Isidre Fainé en el moment del lliurament de lamedalla

Autobiografia entranyable

887

Autor,directori intèrpret:
RobertLepageamb lacompanyia
ExMachina
Llocidata:TeatreLliure
(29/X/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Després d’haver admirat unes
quantes de les seves fantàstiques
creacions espectaculars, Robert
Lepage (Ciutat del Quebec, 1957)
ha tornat a Barcelona per oferir
amb la sevapresència i enprimera

persona887,unrelatautobiogràfic
moltbenil∙lustratperaquestartis
ta inclassificable, granpoetade les
imatges. Per primera vegada, Le
page s’endinsa en els camins de la
memòria per explicarse i expli
carnos la vidapersonal i col∙lecti
va del seu Quebec natal, amb les
reivindicacions culturals, lingüís
tiques i polítiquesque l’hanacom
panyat. Davant del 887 –número
de casa seva al carrer de la ciutat
quebequesa pobra on va viure de
petit–,no tindriasentit confrontar
la proposta memorialista que
s’acabadepresentar al Lliure amb
alguns dels espectacles que hem

situat al capdamunt de les millors
impressions rebudes finsavui.
Le polygraphe i Les aiguilles et

l’opium i, no cal ni dirho, Les sept
branchesde la rivièreOta, extraor
dinària, són creacions que ens van
proporcionar unes sensacions
moltmésgratificants que lesderi
vades d’aquestes revelacions bio
gràfiques i que des del juliol d’en
guany Lepage va escampant pels
vents del món que l’han aplaudit.
Estem en un terreny distint. És el
camp de lesmanifestacions confi
dencials que només necessiten
claredat expositiva i no cap esforç
especulatiuod’interpretació.

El compromís amb la llibertat i
la solidaritat; el compromís amb
els drets de la comunitat del Que
bec i, així, el coneixement de les
seves reivindicacions històriques;
lavigènciadelconflicte lingüístic i
de l’antigaconsigna–speakwhite–
ambquèalguns canadencs reacci
onarisdeparlaanglesaagredeixen
la població francòfona; una explí
cita estimació, alhora, per la llen
gua anglesa i la seva immensa
aportació a la cultura universal...
Sónalgunesde lesgransqüestions
que circulen pel relat de Robert
Lepage.Alseucostat, sesentenre
velacions menys solemnes en què
l’artista, a través del record d’uns
anys de privacions de tota mena,
expressa l’estimaper les relacions
familiarsmésmodestes.
Ha quedat indicat que el relat

autobiogràfic es mostra molt ben
il∙lustrat. I és que Lepage, sense
moure’s d’un univers personal, no
ha volgut prohibir el vol a la seva
imaginació indeturable i, amb in
termitències i una prudent
administració de recursos, ell i la
seva companyia Ex Machina han
omplert 887 d’unes quantes peti
tes meravelles escenogràfiques.
Parlo, entre lesmésdestacades,de
la reproducció d’un modest pis
menestral que, per la seva condi
ció giratòria, presenta unes pers
pectives domèstiques molt canvi
ants, i d’unamaqueta de la casa on
Lepage va viure quan era petit –a
cada pis hi ha una pantalla de ví
deo amb imatges enregistrades,
insercions d’una amenitat indub
table per prevenir l’eventual pe
santordelmonòleg.

CRÍT ICA DE TEATRE

IGNACIO OROVIO
Barcelona

Barcelonaenessència.ElCercledel
Liceuvaconcedirahiralanit laMe
dalla d’Or a Javier Godó, comte de
Godóipresident ieditordeLaVan-
guardia, en una nit que va fusionar
dues de les institucions amb més
trajectòriaenlahistòriadelaciutat.
Totes dues neixen la segonameitat
del segle XIX i, com va assenyalar
Godó, fa més d’un segle que van de
bracet, fins i tot en els mals mo
ments.
Al voltant de duescentes perso

nalitats, enrepresentaciódemoltes
de les entitats, empreses i adminis
tracionsde la ciutat, es vancitar a la
Ramblaperal’homenatge,ambuna
única (i reiterada)excepció: l’Ajun
tament local, que des que està go
vernatperBarcelonaenComúevita
tenirrepresentacióenlavidacultu
ral local.

Javier Godó va ser presentat pel
president de LaCaixa, Isidre Fainé
–vadirque“l’editor representauna
illadediàlegalmarembravit”–,ipel
president del Cercle del Liceu, Ig
nacio GarcíaNieto, en un acte en
què, al costat de la sevadona,Mari
sa Falcó, hi havia els consellers de
Presidència, FrancescHoms, i Cul
tura, FerranMascarell; la delegada
del Govern a Catalunya, Llanos de
Luna; l’inspector general de l’Exèr
cit, Ricardo ÁlvarezEspejo; l’exal
calde de la ciutat Xavier Trias, la
presència del qual remarcava l’ab
sència de representants actuals; el
conseller delegat del Grup Godó,
Carlos Godó; l’editora de Libros de
Vanguardia, Ana Godó; el director
general de la fundació bancària La
Caixa, JaumeGiró; el president del
patronat del Liceu, Joaquim Mo
lins;CarlosMontoliu,baród’Albi;el
president de Barcelona Meeting
Point, Enrique Lacalle; empresaris

com Lluís Sans, Rafael Soldevila,
Joan Uriach, Salvador Alemany,
CarlesVilarrubí, SolDaurella iLili
ana Godia, i el director del festival
CastelldePerelada,OriolAguilà.
En el seu discurs, Godó va voler

remarcar les vides paral∙leles que
han tingut aquest diari (i la seva fa
mília) i l’entitat que ahir a la nit li
mostravaelseuafecte.Desdel 1881,
any d’aparició d’aquesta capçalera,
les activitats del Cercle del Liceu, i
per descomptat del Gran Teatre,
han tingut un generós reflex en
aquestes pàgines. La paraula Liceu
apareix 35.785 vegades a l’hemero
teca. “Junts hem estat i som actors
principals de la gran vida cultural
barceloninadel segleXX”,vadir.
Godó va recordar l’incendi del

1994, que “va commocionar” tot el
país, i com la ciutat “va saber con
vertir el sinistre en una oportuni

tat”. “Es va gestionar la crisi cons
truint un projecte de futur amb la
implicació de tots”, va recordar.
“Sempre s’ha dit que aquesta ciutat
produeix admiració almón, pel seu
dinamisme, la seva vertebració so
cial i la seva capacitat a l’hora d’as
sumirnousreptes”, vaafegir.
Dinsd’aquest esperitdecol∙labo

ració, l’editor de La Vanguardia,
sentintse “en confiança”, va voler
fer “una confessió personal”: “En
aquests temps de turbulències
emocionals, quan se’ns demanen
respostes enblanc i negre, lleialtats
incondicionals, vull expressarlos
la doble lleialtat queha guiat lame
vaconducta ique lacontinuaràgui
ant. És un doble compromís, amb
unaCatalunyaobertaiunaEspanya
plural.Uncompromísqueés fidel a
l’esperit fundacional de La Van-
guardia”. I va afegir que les coses
s’hande fer “seguint la llei”.
Godó, que va tenir unes paraules

d’agraïment cap a la monarquia,
succeeix en la distinció personali
tats del món cultural com Carmen
Mateu, Plácido Domingo, Jaume
Aragall, Montserrat Caballé, Leo
poldo Rodés,Mario Vargas Llosa o
JosepCarreras.!

CONCÒRDIA

L’editor reafirma el
seu compromís amb
una Catalunya oberta
i una Espanya plural

UNA CIUTAT QUE CANVIA

El comte deGodó
destaca el paper de
la societat civil en la
transformació local

PEDRO MADUEÑO

Més de duescentes persones van assistir a l’acte d’ahir al Liceu


