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José Luis Gómez (Huelva, 1940), a 
qui no li agrada que li diguin mes-
tre, disfruta del seu nou repte tea-
tral com a director i protagonista de 
Celestina, que representarà al TNC 
fins al dia 30. La seva versió manté 
el ric llenguatge original de la cèle-
bre obra de Fernando de Rojas, pri-
mer llibre en castellà que va ser tra-
duït a l’anglès. L’expectació és gran 
i queden poques entrades per veure 
aquesta producció conjunta del Te-
atro de la Abadía i la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico estrenada a 
Madrid la temporada passada.

–En una època com la nostra, amb 
la crisi, el retorn de populismes i la 
xenofòbia a Europa, ¿què aporta 
Celestina? 
–Aquesta obra és una joia tant pel 
seu llenguatge com per la seva des-
cripció de la societat i la seva con-
temporaneïtat, esgarrifosa. Té un 
rerefons de violència contra jueus, 
moros i esperits lliures que no su-
bratllo però que sí que faig permea-
ble en el muntatge. Hi apareix la so-
cietat tal com és, com un gran mer-
cat. També hi ha corrupció, cosa 
que ha existit i existirà. La diferèn-
cia és que en un Estat democràtic 
de dret hi ha més instruments que 
abans per perseguir-la. 

–¿Assumir aquest personatge era 
un dels seus somnis? 

sumir aquest rol però tenia una vi-
sió molt clara del que volia i tenia 
ganes de treure enfora el meu cos-
tat femení.  

–¿Quin llegat vol deixar a l’Abadia, 
projecte en què s’ha bolcat des del 
1995? 
–Els teatres s’han d’omplir, però no 
a qualsevol preu. El teatre és una de 
les manifestacions culturals on l’és-
ser humà i la llengua es manifesten 
amb més força. La paraula repre-
sentada es converteix en acció viva. 

–El respecte al llenguatge és un dels 
segells de les seves produccions, 
per algun motiu va ser nomenat 
acadèmic de la Real Academia. 
–El castellà és la segona llengua 
del món, però sembla que no en si-
guem conscients i que no sapiguem 
què fer-ne. La llengua s’ha convertit 
en el meu al·legat, la meva fixació. 
A l’Abadía no només entrenem la 
dicció dels actors, perquè el teatre 
no és solament parlar bé sinó tam-
bé sentir allò que dius. Has de vi-
brar amb cada síl·laba. I aquest tre-
ball d’anys comença a veure els seus 
fruits ara. És un llegat que han as-
sumit els meus alumnes, ara com-
panys com Carmen Machi, Pedro 
Casablanc, Beatriz Argüello…  

–¿Quantes vegades ha pensat que 
la seva carrera podria haver seguit 
un altre camí? 
–De vegades he sentit que la fatiga 

guir vivint junts. No vull manifes-
tar-me políticament. Vaig estar ca-
sat amb una catalana i vaig viure 
aquí a la dècada dels 70, que va ser 
un període molt interessant. Per a 
mi seria com una amputació perdre 
Catalunya perquè estimo aquest pa-
ís, el seu llenguatge i la forma de ser 
de la seva gent. Confio en el sentit 
comú dels ciutadans i també dels 
polítics per escollir el que sigui mi-
llor. Passi el que passi, s’ha de trobar 
la manera de seguir vivint junts. H

d’estirar el carro finalment podria 
ser més forta que jo. És veritat que 
vaig deixar de desenvolupar la me-
va carrera en el cine i de dirigir òpe-
res, però no me’n penedeixo perquè 
el projecte de l’Abadía té sentit. El 
pitjor de tot ha sigut compaginar 
l’activitat artística amb la gestió.

–¿Com veu la situació entre Espa-
nya i Catalunya? 
–Vull que es trobi una solució rao-
nable i satisfactòria per poder se-

–El que més em va interessar va ser 
l’obra. Si no arriba a ser així, en lloc 
de dedicar-me a aixecar el Teatro de 
la Abadía m’hauria concentrat a ex-
plotar el meu talent com a actor en 
el cine o en el teatre. Sempre he con-
siderat més valuosa la meva apor-
tació al conjunt de l’Abadia que la 
meva carrera. Ser famós és una ab-
soluta tonteria. Ser més ric no ho 
és, però jo només necessito tenir-
ne prou per viure. Provinc d’una fa-
mília modesta, d’una tradició aus-
tera. 

–Descrigui’m la seva Celestina. 
–És una dona enredaire, seductora i  
entabanadora per pura supervivèn-
cia. El meu personatge porta bossa 
i sabata ortopèdica, una altra influ-
ència dels meus avantpassats. Ha si-
gut un atreviment per part meva as-

«Ser famós és una 
absoluta tonteria. 
Ser més ric no ho 
és, però jo només  
necessito tenir-ne 
prou per viure»

«La llengua s’ha 
convertit en el meu 
al·legat, en una fixació»
JOSÉ LUIS GÓMEZ  Director i protagonista de ‘Celestina’

Les bandes canten Quim Blanco
3 Una desena d’artistes reten homenatge al desaparegut programador de Sidecar 

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

El juny passat, en el funeral de Quim 
Blanco, programador de Sidecar, mú-
sics de bandes com Brighton 64 i Si-
donie es van acostar als responsables 
de la sala per fer-los saber que s’oferi-
en a participar en un acte en memò-
ria seva, un homenatge com el que, 
finalment, tindrà lloc aquesta setma-
na, multiplicat per tres. Concerts en 
què una desena de bandes faran un 
reconeixement a aquesta figura dis-
creta però valuosa de l’escena, «un 
pioner amb un paper sord, que no 
destacava però que va fer que es cre-
és una xarxa al voltant seu», destaca 
Albert Gil, de Brighton 64.

 Aquest serà un dels grups que ac-
tuaran avui a Sidecar, amb Sidonie, 
Delafé i Le Petit Ramon. Demà ho fa-
ran Macaco, Galàctic Mariachi (amb 
tres membres de La Troba Kung-
Fú), Amparo Sánchez i Brazuca Ma-
traca, i dissabte, Sergio Makaroff, 
Aurelio y Los Vagabundos i Freddie 
Nois. Tres concerts que, sota el títol 
¡Viva Quim!, evocaran aquest activista 
que ens va deixar, als 58 anys, després 
de sis de lluita contra el càncer.

FIGURA AMB «AURA» / Era una figura 
«amb una aura especial, que genera-
va pau», recorda Óscar d’Aniello,  
discjòquei de Sidecar mentre feia els 
seus primers passos amb Delafé y Las 

Flores Azules. «Recordo un bolo amb 
Helena [Miquel] en què només hi ha-
via dues persones de públic. Fa un 
parell d’anys vam tornar i ho vam 
petar, va ser entranyable», explica. 
De la mà de Blanco van passar per Si-
decar bandes que més endavant ac-
cedirien a recintes molt més grans, 
com és el cas de Love of Lesbian i Si-
donie. I alguna estrella internacio-
nal, com els New York Dolls. «Com 
que eren molt cars, el Quim va aca-
bar muntant una gira per València i 
Madrid per compensar les pèrdues 
d’actuar a Sidecar», explica Roberto 
Tierz, director d’aquesta sala amb 
capacitat per a 200 persones des dels 
seus inicis, el 1982. 

SÈRIE DE TRES CONCERTS  Blanco es va iniciar a principis 
dels 80 programant en una disco-
teca de Menorca, Body, grups com 
Brighton 64, de qui va acabar sent 
mànager. «Era una època en què tot 
estava per fer i el Quim va ser  una pe-
ça important en la creació d’una xar-
xa de mànagers, activistes, tècnics… 
Una persona íntegra, que no enga-
nyava, cosa que no et trobes cada dia 
en aquest món», assenyala Gil. 

«UNA BONA PERSONA» / «Un tipus ho-
nest en aquest món de taurons», afir-
ma Aurelio Morata, un altre que va 
passar per les seves mans en aquells 
temps, amb Los Rebeldes i després 
amb la seva pròpia banda, Aurelio i 
Los Vagabundos. Melòman d’ampli 
espectre, tots incideixen que «una 
de les seves característiques és que 
era bona persona», assenyala Tierz. 
«I això es nota en aquests concerts, ja 
que ningú cobrarà, ni els músics, ni 
els tècnics, ni tan sols la impremta», 
afegeix. Homenatges que serviran 
per donar la recaptació a la seva filla 
i la seva néta. H33 Quim Blanco.


