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Transcendir l’art. Ales-
sandro Sciarroni comple-
ta amb Aurora (de diven-
dres a diumenge al Mercat
de les Flors) la seva trilo-
gia sobre Will you still lo-
ve me tomorrow?, en què
tracta dels conceptes de
resistència, esforç i con-
centració. En aquesta no-
va obra, convoca uns juga-
dors de goalball a l’escena.
Li interessa perquè el seu
defecte passa a ser la seva

virtut. La peça tanca el
programa Capacitats que
el Mercat ha realitzat
amb un notable equip de
companyies i espais de
dansa de Barcelona.

Sciarroni va impactar
el març passat quan va po-
sar cinc ballarins repetint
la coreografia a l’escena
fins que (deia provocado-
rament) quedés algun es-
pectador a la butaca o fins
a l’esgotament dels balla-
rins. La repetició aportava
una reflexió molt més en-
llà que la coreografia folk-
lòrica. Tot i la radicalitat
de les seves propostes,
surt ben parat d’arreu on
el programen i s’adona
que hi ha festivals, com el

de Portland (EUA), en què
el públic necessita que si-
gui un èxit per consolidar-
se amb la seva curta oferta
cultural. En canvi, el pú-
blic europeu és com els he-
terogenis de Nova York,
que li agrada veure, sobre-
tot per opinar-hi després.

Sciarroni, que ve del
món del teatre, defensa la
definició de dansa a Viqui-
pèdia: “Art performatiu
que s’expressa a través del
moviment del cos humà,
segons un pla preestablert
que pot ser estructurat i/o
improvisat que es diu co-
reografia”. Li agrada, so-
bretot, perquè en qualse-
vol moment qualsevol po-
dria modificar-la. ■
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El ‘performer’ italià
obre el Mercat de
les Flors a múltiples
mirades d’‘Aurora’

Sciarroni trasllada el
‘goalball’ a l’escenari

La poesia de Jaime Gil de
Biedma (1929-1990) va
quedar impregnada en la
història literària, i, tot i
que ja no hi és, la seva veu
torna a ser més viva que
mai amb la publicació de
Diarios (Lumen), una se-
qüència dels seus dietaris
personals que comprenen
el període de 1956 a 1985.
No va ser casualitat que
Lumen escollís una de les
sales de l’Hotel 1898 per
presentar el llibre, ja que
fa algunes dècades era la
seu de la Compañía de Ta-
bacos de Filipinas i el lloc
on Gil de Biedma tenia un
despatx per escriure.

Andreu Jaume, que ha
editat i prologat el llibre,
va iniciar una sessió de
diàleg juntament amb el
crític literari Ignacio
Echevarría per reflexio-
nar sobre l’essència dels
dietaris, que plasmen al-
guns dels moments més
importants de la vida del
poeta. “Aquest no és un
llibre subsidiari de la tra-
jectòria d’un poeta, sinó

un llibre que mostra un
exercici d’introspecció
amb molt d’interès”, afir-
mava Echevarría.

El dietari de l’any 1956
ja havia estat editat ante-
riorment per Ester Tus-
quets, però, segons An-
dreu Jaume, “ara inserit
en aquesta seqüència es

converteix en una altra co-
sa. Aquest llibre pren el
seu vertader significat
quan es llegeix sencer amb
totes les parts”. Diarios
està compost per quatre
parts: la primera, de l’any
1956; la segona, anome-
nada “dietari de morali-
tats”, que va de l’any 1959

al 1962 i que medita l’evo-
lució de Gil de Biedma
com a poeta; la tercera,
que es diu “dietari de silen-
ci”, fa referència a l’any
1978, quan l’autor va
abandonar la poesia siste-
màticament, i finalment,
el dietari del 1985, que re-
cull la seva estada en un

hospital quan li van dia-
gnosticar la sida, malaltia
per la qual va morir.

La sexualitat és un dels
fils conductors dels dieta-
ris i el que va portar el poe-
ta a descobrir el seu jo inte-
rior. Tot i això, en aquest
llibre queda desmitificat el
sexe en el sentit morbós, ja
que “Gil de Biedma parla
de la sexualitat com una
cosa natural. El que real-
ment li interessa és l’ex-
ploració de la interioritat”,
explicava Andreu Jaume.

Els dietaris també re-
traten un Gil de Biedma
destructiu i estancat en la
seva joventut, de la qual la-
menta constantment la
pèrdua. Aquesta és la clau
per comprendre el sentit
complet i l’esperit de la se-
va obra poètica, que va
quedar marcada per “la
pèrdua de l’amor per la vi-
da”, assegurava Echevar-
ría. “Gil de Biedma va
construir un món que va
acabar perdent. A partir
d’una crisi sentimental
veu com tot el que havia
viscut es tenyeix de reali-
tat i es destrueix”, hi afe-
gia Andreu Jaume. ■

Lumen publica ‘Diarios’, la seqüència completa dels dietaris de Jaime Gil
de Biedma on queden retratades les etapes que van influenciar la seva obra

L’evolució d’un poeta
Carla Gimeno
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Jaime Gil de Biedma en una de les fotografies que reprodueix el llibre ■ RANDOM HOUSE

L’obra de Gil
de Biedma va
quedar marcada
per “la pèrdua
de l’amor
per la vida”


