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El periodista Sergio Vila-Sanjuán publica un llibre de perfils de personatges del món de la cultura

DelpaBimboa laCoca-Cola

Sergio Vila-Sanjuán en un carrer de Barcelona
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Apocalipsi esperada
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Comença lasegonapartd’Assaig
sobrelaceguesa icessenlesinter-

mitents rialletes de la fila cinc-
centre mentre a l’escenari de la
Sala Gran del TNC continua
l’apocalipsi de la boira blanca.
Els convidats vestits d’upper
Diagonal han desertat de la re-
presentació de l’horror. Tanta
pau porten comdescans deixen.
UnalleujamenttambéperaPilar
del Río, traductora i vídua de
José Saramago. Quan acaba la
funció es mostra visiblement
emocionada amb l’exhaustiva
adaptació de Clàudia Cedó i
l’acadèmicadirecciód’escenade
NunoCardoso.

La proposta sense sobresalts
artístics de dos teatres públics
–Cardoso dirigeix el teatre na-
cional São João de Porto– que
anteposen el decòrum a la com-
moció. Sobretot, es percep un
gran i limitador respectepelma-
terial literaridetotunpremiNo-
bel i un supervendes de la nar-
rativa filosòfica que utilitza l’es-
peculació distòpica per a la me-
tàfora social. Potser no cal
arribar a la brutalitat escatolò-
gica de la posada en escena pre-
pandèmicadeKayVogesaHam-
burg, amb espectadors fugint
fastiguejats pel violent detall
d’unpandemòniumdesang i ex-
crements. Truculència tampoc
tan allunyada de les pàgines es-
critessenserespirperSaramago.
La repulsió no hauria de ser

l’objectiu, tot iquehauriadedes-

pertaralgunapartfoscaenunes-
pectador que ja no entén aquest
relat com una abstracció literà-
ria; que ha vist com a la Xina la
població infectada de covid és
traslladadaperforçaacentresde
quarantenasensecondicions,els
fills separatsdelspares iel terror
d’Estat es normalitza per un bé
superior. Cardoso no defuig els
aspectesmés atroçosde la disto-
pia. És impossible. Només els
allunya de la seva expressió es-
cènicamés crua. Tampocnoop-
ta per la distant conceptualitza-
ció. Es queda en un punt inter-
medi exquisidament correcte,
com aquella roba interior em-
brutada amb professional cura a
sastreria.
Sense bestialitat ni reflexió

alienada amb la nostra realitat
postpandèmica, què queda? En-

tretenir-se amb conjecturesme-
nors? Per exemple, la duplicació
dels personatges entre l’elenc
portuguès ielcatalà.Mésunma-
labarisme producte de la cir-
cumstància (acomodar l’ampli
repartimentenungrapatdepro-
tagonistes sense nom) que una
intenciódramàticasòlida.Artifi-
ci que s’afegeix al doble codi idi-
omàtic. Aportacions que tempe-
ren encara més la temperatura
d’un discurs escènic que sembla
sotmès al càlcul. O per compro-
var que els intèrprets del São
Joãodominenmoltmillor ladic-
ció (aquí tenimunseriósproble-
ma amb unamala apreciació del
naturalisme). I per concloure
queMontse Esteve i Albert Prat
destaquen en aquesta trobada
peninsular en la qual Ana Bran-
dãos’emporta tota l’atenció."
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Gabriel García Már-
quez creant eslògans
publicitaris en una
agència, Mario Var-
gas Llosa assajant

una obra de teatre amb Aitana
Sánchez-Gijón, Tom Wolfe es-
morzantambel seu impol·lutves-
tit blanc, Miquel Barceló cami-
nant per la muntanya per inspi-
rar-se... Són algunes de les
escenesdeVargasLlosasubeales-
cenario (LibrosdeVanguardia),el
llibre ambmés de vuitanta perfils
de personatges que publica el pe-
riodistaSergioVila-Sanjuán(Bar-
celona, 1957).
Enl’oficidesdel 1977,Vila-San-

personatges és molt àmplia. “Hi
incloc diversos autors del boom
llatinoamericà –explica, entaulat
en una cafeteria barcelonina–,
que era el més interessant que hi
havia al món cultural quan vaig
començar. Vaig conèixer Vargas
Llosa, aqui vaig animara ferd’ac-
torpera l’anydelLlibrequevace-
lebrar Barcelona, activitat que
després ell vaprosseguir.Vaig ser
alumne del taller de José Dono-
so... I García Márquez em va ex-
plicar, enundinar, queva crear el
cèlebre eslògan “Para pan, para
pan, pan Bimbo”, que també
s’atribueixFernandodelPaso”.
Un dels més curiosos és Law-

renceMartin-Bittman, que va ser
elseuprofessoralaUniversitatde
Boston: “Era un exespia txec ex-
pert en desinformació, les actuals

de Coca-Cola, col·leccionista
d’art iescriptor,oGregorioMara-
ñón, “a la rebotiga de molts pro-
jectes culturals d’Estat i explica
que, per exemple, el Teatro Real
es consolidadavant lanegativade
JordiPujolqueelLiceuassumísel
seupaperdegranòperaestatal”.
En l’apartat contracultural, ens

parla, per exemple, de la casa del
Poble Sec on va viure la fotògrafa
OukaLele fins que “van trobar-hi
ossos de laGuerraCivil, va consi-
derar que aixòportavamala sort i
ella iElHortelanose’nvananar”.
Si l’arquitecteRicardoBofill–la

primera entrevista que va fer– li
descobreix la paraula postmoder-
nisme en una època en què molt
pocs la feien servir tot i que des-
prés “va marcar tota la cultura
dels anysvuitanta”, el biògrafDo-
nald Spoto li explica que els de-
talls de vida privada que dona als
seus llibres “no són xafarderies
perquèestancontrastats”.També
viatgem al rodatge de Pandora i
l’holandèserrantaTossa;oal’ope-
ració Impala, en quèManoloMa-
ristany, Oriol Regàs i d’altres van
recórrer l’Àfrica en aquest model
demotocicleta.
S’ocupa d’algun personatge de

ficció, com Jeeves i Wooster, de
P.G. Wodehouse, o Roque Guin-
art, el bandoler del Quixot. I d’un
escriptor fake, J.T. Leroy, que no
va existirmai: “El seu llibre supo-
sadament autobiogràfic no era
propi d’algú tan jove, sinó que te-
nia un estil molt literari, ple de
subordinades, i vaigdeixarditper
escritquenom’hocreia”.
Esmentaautorsdeperfils que li

agraden: Claudio Sánchez Albor-
noz, Salvador de Madariaga, Jai-
meArias,CarlesSentís,Francisco
Rico... Altres retratats són Martí
de Riquer, Marc Fumaroli, Rys-
zard Kapuscinski, Peter Berger,
Annie Ernaux, Milan Kundera,
Claudio López Lamadrid, Noah
Gordon, Henning Mankell...
L’obra està esquitxada d’anècdo-
tes, comquan el capellà del poble
vol beneir la casa del pintor Joan
Ponç iaquests’esvalota: “Pari,pa-
ri! No ho pot fer. M’enfonsaria el
negoci. Pinto dimonis i, si me’ls
treu,quèvolquepinti?”."

juán, amés de diverses novel·les i
assajos,teniajapublicatsaltreslli-
bres d’obra periodística,Crónicas
culturales (2004) i La cultura y la

vida (2013). “Ara són textos més
breusque recullenunmomentde
vidaoretratenpersonesquem’in-
teressen”.
Escriptors,pintors,arquitectes,

mecenes, periodistes, publicistes,
espies, llibreters... La galeria de

“ABoston teniaun
professor espia expert
endesinformació; un
copvaenterrarun fals
tresornazi enun llac”

fake news, a les classes ens expli-
cavabatalletes, vaenterrarunfals
tresor nazi al llacNegre de Bohè-
mia, amb suposats documents

comprometedors”.
“Elperiodistahade tractar l’es-

tablishment i la contracultura”,
assevera (i, de fet, en un dels per-
fils acaba submergit en una font
pública), per això també s’ocupa
d’empresaris com Paco Daurella,

El biògraf
Donald Spoto
li diu que “si una cosa
està contrastada,
no és una xafarderia”
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