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La nostàlgia d'un temps

Juan Carlos Olivares

'12 estimen Gil de Biedma'. Idea i coordinació: Joan Ollé. Participants: Josep-Lluís Carod-Rovira, Sílvia Comes, Mario
Gas, Alfonso Guerra, Paco Ibáñez, Enric Majó, Juan Marsé, Ana María Moix, Carme Riera, Jaume Sisa, Serena Vergano.
Espai Lliure, 16 de setembre.

Amb el 12 com a número cabalístic, Joan Ollé ha instituït una experiència col·lectiva al quadrilàter íntim
de l'Espai Lliure. Dotze van llegir Shakespare, dotze van cantar Serrat i dotze reciten ara Gil de Biedma.
Personalitats diferents unides per un vincle íntim i privat que -superades les timideses i complexos-
accedeixen a compartir amb el públic. La força de la convicció de Joan Ollé ha aconseguit que actors,
escriptors, cantautors i polítics expressin en primera persona la seva afinitat per la prosa poètica de Gil
de Biedma.

Un exercici tan senzill com concloent pel que fa a la sinceritat. Primer un apunt sobre com van arribar a
Gil de Biedma: un poema, una conversa, un projecte comú, una anècdota, un viatge, un amic comú, un
donatiu de tres-centes pessetes. Experiències que concorden en la fascinació que els provoca a tots la
claredat i clarividència de Gil de Biedma. Després un poema, recitat amb més o menys taules, amb
menys serenitat o més histrionisme. I després de cada declaració d'afecte -amb l'emoció latent del
recitador- un fragment sonor del poeta i la seva poesia per trencar un vell tòpic.

Paco Ibáñez i Sílvia Comes s'expressen amb la seva música, Sisa amb la seva tremolor traduïda al
castellà per Gil de Biedma. Josep-Lluís Carod-Rovira descobreix referències sentimentals i Alfonso
Guerra el seu passat com a "mal poeta", llibreter, impulsor de revistes amb poemes i una Barcelona que
es prepara per a un futur xava. Mario Gas, Juan Marsé i Enric Majó desperten nostàlgies amb paraules
que han compartit amb el poeta en algun moment de la seva vida. Ana María Moix i Carme Riera deixen
que la persona i el personatge es confonguin amb una època que per a tots ells semblava estar plena
d'una vida inesgotable.
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