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33 El director Calixto Bieito abraça Mercè Taltavull, viuda de Gonzalo Pérez de Olaguer, ahir.

Ovació i sentiment en l’adéu
a Gonzalo Pérez de Olaguer

TEATRE 3 ÒBIT

b b

MARTA CERVERA
BARCELONA

Amics, familiars,
col.legues de la
premsa i l’espectacle
van omplir el tanatori

Com en una gran
obra, el públic, dret,
va dir adéu al fèretre
entre aplaudiments

El tanatori de la Ronda de Dalt va
quedar petit. Familiars, col.legues de
la premsa, gent del teatre i de l’es-
pectacle van acudir, ahir, a dir l’úl-
tim adéu a Gonzalo Pérez de Ola-

guer, al periodista i al crític teatral
d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA,
però, per sobre de tot, a l’entranya-
ble amic. Teatrers il.lustres com Ro-
sa Novell, Lita Claver (La Maña), En-
ric Majó, Josep Maria Benet i Jornet,
Joan Lluís Bozzo, el mag Hausson,

Calixto Bieito, Sergi Belbel, Àlex Ri-
gola, Joan Estrada, Arnau Vilardebó,
Ricard Salvat i molts altres es van
acomiadar del mestre, com solíem
anomenar-lo a la redacció. La ce-
rimònia es va acabar com s’acaben
les bones estrenes. Els assistents es
van posar drets i li van dedicar una
sentida ovació mentre retiraven el
fèretre.

Rafael Nadal, director d’EL PE-
RIÓDICO DE CATALUNYA, li va dedi-
car unes sinceres paraules de reco-
neixement. Va recordar també pro-

jectes comuns que han quedat en
l’aire i va prometre no defraudar-lo i
situar, en algun moment, una críti-
ca teatral a la portada.

Joan Anton Benach, crític de La
Vanguardia i amic de l’ànima, va ex-
plicar visiblement emocionat la va-
lentia de Gonzalo davant del càncer
que se’l va endur dilluns passat, als
71 anys. El seu final «previst, anun-
ciat, però molt precipitat, deixa un
buit. És com una mossegada», va des-
tacar. «Gonzalo –va afegir– no va te-
nir mai cap senyal de vanitat i el po-

dria haver tingut per mèrits propis.
Estimava la gent de teatre i davant
la vanitat destil.lava generositat». Be-
nach va recordar com el crític sabia
que estava vivint «de propina», i que
temia no arribar a l’11 de febrer d’a-
quest any, data en què planejava
acomiadar-se aprofitant la presenta-
ció del seu llibre Els anys difícils del
teatre català a la Cúpula Venus.

L’acte es va convertir en un emo-
tiu homenatge al qual va assistir la
plana major de l’espectacle que li va
dedicar, de sorpresa, una versió de
My way, de Sinatra, interpretada per
Roser Batalla i corejada, aquell dia,
per tots els presents. Ahir, la cançó
de la qual reproduïm la lletra va aco-
miadar una cerimònia religiosa
marcada per l’emoció i el record
d’un ésser únic que, com va dir Joan
Font, dels Comediants, «sempre veia
l’ampolla mig plena». H

VEU DEL TEATRE
< Avui un altre cop la teva gent
volem cantar-te/ emprens un
viatge llarg i ens ve de gust
acomiadar-te./ Per tant
escolta’ns bé/ ens fa il.lusió, tu ja
ens coneixes/ ja ho veus, tens
molts amics/ i t’ho mereixes.

< Ai las!, què podem dir/ d’algú
com tu, senyor de mena/ que
tens sàvia opinió/ que escrius
després de cada estrena/ hem
vist en els teus ulls/ i en
cadascun dels articles/ l’estil
d’un home bo/ franc i sensible./ I
és que està clar, i tu ho saps bé/
que ets estimat per un munt de
gent/ sempre senzill, i sempre
obert/ has fet bon ús del teu
talent/ perquè com tu no hi ha
ningú/ amic Gonzalo.

< Curiós i viatger/ has fet del
món un lloc fantàstic/ i a tots ens
has deixat un grat record, i el teu
toc màgic/ un cor de cavaller/
vas ser valent i vas combatre/
per tal de defensar l’art i el teatre

‘MY WAY’


