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'20 POEMAS DE AMOR...', un cant de passió juvenil 

• Un senzill i emotiu retrobament amb un Neruda impulsiu i enamorat

NÚRIA SÀBAT

ACTOR: Fermí Reixach
TEATRE: Espai Lliure
DIA: 7 de juliol

Casualitat o no, Fermí Reixach rubricava la seva onomàstica amb un sentit recital d'un dels llibres més
emblemàtics de Pablo Neruda: 20 poemas de amor y una canción desesperada. L'actor s'uneix així als
actes que commemoren el centenari del poeta.

Es tracta d'un homenatge des del cor i amb el cor en el qual, per sobre de tot, hi ha la veu del poeta.
Una veu enamorada i sofrent que sorgeix a borbolls de l'ànima d'un jove adolescent.

Neruda llavors donava curs als sentiments i a les emocions nascuts de l'amor cap a dues dones que no
cita i que el van marcar profundament a través d'uns versos apassionats, sensuals, plens de tensió
eròtica, però també del sofriment sorgit de la dolorosa soledat que deixa l'absència.

Descalç, vestit de color blanc i gairebé sense suport escenogràfic, Reixach posa la seva sensibilitat al
servei de la del poeta i, encara que passats pel tamís de l'edat que, com ell afirma, atorga una serenitat
madura, ens fa arribar els versos amb passió. La seva veu profunda, plena de silencis i bressolada per
la musicalitat del poema, i la seva clara dicció són el millor instrument de què disposa per vehicular la
seva poesia fins a nosaltres.

Com a colofó, l'actor ens va sorprendre amb una magnífica interpretació a cappella de la cèlebre
Canción desesperada.
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