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Mossèn
Dalmau
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Malgrat que s’han fet alguns
esforços per pal·liar el dèfi-
cit, la producció bibliogràfi-
ca catalana té, entre d’al-
tres, dues mancances: el
memorialisme i les obres
completes. Ens calen me-
mòries, sobretot aquelles
que, en explicar-se, expli-
quen una part del nostre
passat immediat, perquè
aquests convulsos, amargs
i contradictoris Països nos-
tres –de vegades magní-
fics, de vegades salvatge-
ment covards– necessiten
explicar-se a si mateixos.
El nostre cas de vegades és
d’una ingenuïtat paralitza-
dora, com ara ser els pri-
mers a sustentar Madrid
com a seu olímpica i a
sobre rebre’n les burles (ja
els ho va dir Machado “des-
precian cuanto ignoran”),
i de vegades d’una tossude-
ria que no sempre ens
convé, com ara continuar
produint tot i saber que la
mamella la munyirà un
altre. Aquest és el nostre
país, amb els seus defectes
i les seves grandeses, i la-
mentar-se’n o estarrufar-
se és estèril.

He llegit, però, unes me-
mòries valuoses –de fet, el
primer volum–: les que
mossèn Dalmau, el capellà
de Gallifa, ha escrit per fer-
nos una sacsejada i que no
ens paralitzi la inanició a
què ens veiem abocats. El
passat és per a això: per ex-
plicar el present i per disse-
nyar el futur. I mossèn Dal-
mau ha viscut, en primer
rengle, les trifulgues políti-
ques catalanes del darrer
mig segle. Des de les pro-
testes per la Guerra del Vi-
etnam fins a l’afer Galinso-
ga, des de l’acostament del
cristianisme al marxisme
fins a la influència de
l’Opus Dei, des del valent
l’antifranquisme fins al
servilisme abjecte. I ens ho
diu un home que ha estat a
la presó, que s’ha enfrontat
a bisbes i a jutges, que ens
coneix bé, que defensa la
llibertat sobre totes les
coses. Unes grans memòri-
es que ens pessiguen
l’ànima.

Escriptora

Un es pot considerar titellaire?
Són els altres els que et consideren una cosa o
una altra. Et col·loquen una etiqueta i ja has de
ser titellaire per sempre. No me’n considero.

Tot i que porta dècades a la professió.
Sí, visc dels titelles. [Riu.] També imparteixo
tallers de papiroflèxia o de mecanismes de lli-
bres, a part dels espectacles de poesia i teatre.

Com va començar?
Al món del teatre l’any 67. Em vaig matricular
a l’Institut del Teatre perquè volia ser actor.
Era la meva pretensió. Vaig assistir a classes
durant uns mesos molt fructífers fins al ser-
vei militar. Una mica per casualitat vaig veure
a Mallorca un espectacle de Putxinel·lis Claca
el 1972 i això em va decidir pels titelles.

Va néixer al cor del Barri Xino, al carrer Roba-
dors. Com el recorda?
Per a nosaltres era un lloc absolutament nor-
mal. El meu germà i jo vam néixer al bar La Pi-
larica. Era el nostre hàbitat. Fins i tot una vega-
da un company del col·legi em va dir que el meu
carrer era ple de putes. Jo li vaig contestar: “De
putes?”. Si és que sóc d’algun lloc, em conside-
ro del carrer Robadors. És la meva pàtria.

Era dels seus pares, el bar?
El van obrir els oncles del meu pare. Aquest
avantpassat, Pedro Izquierdo, era de Terol, de
Rubielos de Mora. Eren moliners pobres. El
Pedro se’n va anar a Arizona a treballar a una
mina d’argent. Després va emigrar el seu
germà petit, que es va implicar en grups sindi-
calistes i en algun atracament. Amb la mala
sort que els van agafar i el germà petit va aca-
bar a la forca. Com a represàlia, el govern va
obligar el Pedro a allistar-se a l’exèrcit dels Es-
tats Units o marxar del país. Era el 1917, quan
Amèrica va entrar a la Gran Guerra.

I què va fer?
Allistar-se implicava anar a l’escorxador. Per
tant, ho va descartar i va emigrar cap a Mèxic,
just en el moment en què Pancho Villa i los do-
rados valientes s’imposaven. Va ser el motiu de
viatjar a Barcelona, on es va casar amb una
noia del seu poble. Van fundar el bar La Pilarica
el 1918. El bar aglutinava tots els emigrants de
l’Aragó arribats majoritàriament a Barcelona
per construir la línia 1 del metro. Del 18 fins al
36 va ser un negoci pròsper. El carrer era molt
diferent, amb molta vida. Anaven els artistes
del Liceu a visitar els nius d’art, on feien les ter-
túlies, cantaven, etc. També hi havia la CNT,
molt forta en tots els sectors.

“Elcarrer
Robadorsés
lamevapàtria”

No hi havia prostitutes?
Sí, però hi havia tota mena de negocis, fusteria,
adrogueria, lleteria, ultramarins i els bars. Jo ja
he conegut el carrer en la seva decadència.

Quan hi va arribar el seu pare?
El meu pare va quedar orfe als 4 anys i el seu
oncle el va adoptar. Va fer la carrera de músi-
ca al Liceu. Quan va acabar, va ingressar com
a músic en una companyia teatral, tipus La
Barraca de Lorca, que actuava per la Penínsu-
la. El 18 de juliol del 36 eren a Roses.

Per què va decidir continuar la tradició familiar?
Suposo que per inclinació. Vaig estudiar a l’Es-
cola Industrial fins a entrar a la Catalana de
Gas, però l’avorriment era tan enorme que em
vaig matricular a l’Institut del Teatre el 1967.

Allà va conèixer el mestre titellaire Tozer?
No, ell hi va entrar el 1976. Jo vaig arribar als ti-
telles als anys setanta a Mallorca. Em conside-
rava un amateur. Quan vaig tornar a Barcelona
el 1980 em vaig matricular per fer titelles, però
el senyor Tozer impartia només classes de mari-
onetes. Eren departaments separats. El veia al

passadís, però no era alumne seu.

Professional, des de quan?
Als setanta ja treballava pels barris
de Palma i per l’illa. Eren els anys de
la Transició: canviàvem el món amb
la feina del dia a dia. Vaig treballar al
Teatre de Sac, amb Xavier Lafita,
del 83 fins al 92, quan va morir en
un accident de trànsit. Allà vaig co-
mençar amb la papiroflèxia, espec-
tacles teatrals amb base de paper.

I amb el Pepe Otal?
El vaig conèixer el 1980, quan ell tri-
omfava amb L’apocalipsi. Jo només
col·laborava amb el Taller de Mario-
netes esporàdicament, per exemple
amb Makoki. Ell també ens ajudava
al Teatre de Sac. A partir del 92 ens
vèiem cada dia. Hi havia molta
feina, viatjàvem per tots els festivals
d’Europa. El 1995 vaig plegar per fer
enquadernació mentre impartia ta-
llers de papiroflèxia.

Però va tornar als espectacles...
Precisament amb el Pepe vam tenir
èxit amb La divina comèdia, que

va anar per tot arreu fins a la mort del Pepe, el
2006.

A què es dedica actualment?
Tinc la feina diversificada. Alterno escoles
d’estiu amb la Fira de la Joguina de Tona, la
Fira del Paper de Capellades, biblioteques...
També faig el Cabaret de paper, amb Mina Le-
dergerder, alumna del Pepe del Taller de Mari-
onetes. Amb un altre alumne, l’Andrea Loren-
zetti, hem reprès els Romanços de cec. Expli-
quem històries del carrer o dels diaris, com
L’horrorós crim del carrer Escudellers, del
1984. Amb una base literària important. Hem
inclòs alguns contes de Valle-Inclán, poemes...
També preparo El peix Nicolau, una visió del
monstre, meitat home, meitat peix, a partir
de la rondalla mallorquina, Italo Calvino, Álva-
ro Cunqueiro. I des de la visió irònica, esclar.

❝Expliquem històries
de carrer o dels diaris,
com ‘L’horrorós crim
del carrer Escudellers’,
que va succeir el 1984
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PepGómez(1946)hasigutun
al·licientperal’escenabarceloninaambels
seus cabarets de paper (avui en represen-
tenunalHarlemJazzClub)ilapapiroflèxia
àcrata.Pertanyaunageneraciódetitellai-
res que inclou Pepe Otal, Jordi Bertran,
CarlesCañellasiToniRumbau,entrealtres.
Pep explica la seva vida de manera meta-
fòrica, des dels records del carrer natal, a
Romanços de cec, fins a la tradició literà-
ria, a La divina comèdia. La manera que té
de narrar històries resulta inoblidable.

L’entrevista
Pep Gómez Titellaire DavidCastillo
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