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'12 ESTIMEN GIL DE BIEDMA', recital entre amics 

• Un muntatge emotiu i ben travat per recordar el Gil de Biedma poeta i l'amic

NÚRIA SÀBAT

CORRDINACIÓ Joan Ollé
DIA 16 de setembre
LOCAL Espai Lliure

Jaime Gil de Biedma (1929-1990) centra el muntatge, càlid i humà, creat per Joan Ollé que honra la
poesia de qui va ser, amb Carlos Barral i José Agustín Goytisolo, un dels fundadors i membre
destacat de l'Escola de Barcelona, però també l'home i l'amic. Això n'explica el títol i la relació de
participants: escriptors, artistes i polítics vinculats al poeta i a la seva obra des de les seves afinitats i
ideologies personals.

Cada un tria el seu poema i recorda el que el va portar a establir amb ell vincles especials i duradors. A
Alfonso Guerra (Barcelona ja no és bona i Mi paseo solitario en Barcelona), el seu passat com a
llibreter i editor; a Enric Majó (Contra Jaime Gil de Biedma) i Mario Gas (Pandémica y celeste), el
teatre; a Anna Maria Moix (Para Gustavo en su 60 aniversario) i Carme Riera (Converses de
circumstàncies), la literatura; a un emocionat Juan Marsé (Después de la muerte de Jaime Gil de
Biedma), hores d'amistat compartida.

Després de les paraules amb què Ollé els presentava, i intercalats per la veu del propi poeta recitant
alguns dels seus versos, els amics de Jaime se succeeixen, ordenadament, per llegir o cantar. Sílvia
Comes (Canción de aniversario), l'emblemàtic i sorprenentment contingut Paco Ibáñez (Triste historia) i
Jaume Sisa, interpretant a pèl la seva Historia de un bombero. Va ser una desfilada de poemes tenyits
d'ironia, erotisme i consciència social que, com ell volia, "són el reflex de la història de qui els va
escriure".

Abraçant les diferents temàtiques de la seva poesia i incidint en el seu esperit més íntim, el muntatge
ofereix intervencions que no s'han de valorar des del rigor interpretatiu sinó des del cor i la voluntat de
mantenir viu el record i la veu d'un poeta que no s'ha de silenciar mai.

Ollé ha creat un espectacle d'una senzillesa absoluta per donar tot el protagonisme a Gil de Biedma,
encara que, s'ha de reconèixer que, a pesar de la seva educada discreció, els seus convidats tampoc
podien passar inadvertits.

Juan Marsé
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