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Joan Ollé porta al Lliure de Gràcia la vida i l’obra del gran poeta
barceloní ambMario Gas, PepMunné i Ivan Benet

TripleGil deBiedma

XAVIER CERVERA

Gas,Munné, Ollé, Farrés i Benet a l’hotel 1898, antiga Compañía General de Tabacos de Filipinas

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Que la vida iba en serio/
uno lo empieza a com-
prender más tarde”. És
l’inici deNo volveré a ser

joven, un dels poemesmés cone-
guts de Jaime Gil de Biedma
(Barcelona,1929-1990).Lainten-
sa i contradictòria vida i la im-
prescindible i quirúrgica obra
d’aquestpoeta,idepassadalahis-
tòria d’Espanya des de la Guerra
Civil finsals anysvuitanta,pugen
des de dimecres i fins al dia 28 a
l’escenari del Lliure deGràcia en
Las personas del verbo. Contra
JaimeGildeBiedma. Ihofanamb
un equip excepcional dirigit per
JoanOllé,quetéunmàsterapor-
tartextosnoteatralsal’escenari, i
en quèGil de Biedma està encar-
nat ni més ni menys que per tres
actors, que, diu Ollé, podrien a
equivaler al poeta jove (Ivan Be-
net),adult (PepMunné) ipòstum
(Mario Gas), o potser més aviat,
assenyala,“aljo,eltu,elnosaltres,
els ells i elles, a les persones del
verb”, títoldel’espectacle idel lli-
breenelqualGildeBiedmavare-
unir la sevapoesiael 1975.
Unpoetaqueprocediade l’alta

burgesia i va formar part de la
gauchedivine i vaexercir fins i tot
poc abans de la sevamort un im-
portant càrrec empresarial: se-
cretari general de la Compañía
General de Tabacos de Filipinas,
a l’edifici de La Rambla. En
aquest edifici, ara ocupat per
l’hotel 1898, es va presentar ahir
l’obra. La sida va ser la que es va
endur aquest dandi, brillant, ho-
mosexual i ple de contradiccions
i tempesta interior. “Era una in-
tel·ligència superior, unhome lú-
cid i lúdic, amb un sentit de l’hu-
morbrutal”,diuMarioGas,queel
va conèixer perquè va estar a
punt de fer amb ell a comença-
mentsdels vuitanta “unaespècie
de Vídua alegre rara amb textos
seusideMarséambNúriaEspert
i Serrat, un projecte avalat per
Narcís Serra quan era alcalde.

Les reunions eren espaterrants”,
recorda.
UnGildeBiedmapolièdricque

Ollévaconèixerambwhiskyigel:
“Era una intel·ligència juganera i
absoluta.Varadiografiarsincera-
ment i nuament la seva relació
amb ell mateix i els altres amb
una poesia quirúrgica”. I això
Ollé ho porta a escena amb “tres
Jaimescomplementaris”,perquè
per fer l’obra han “miratmolt els
quadres de Francis Bacon, que
parlendeladescomposició inter-
na i molts s’organitzen en tríp-
tics.”“Enund’ells,elprimerqua-
dreésunsenyorvestit ambcami-
sa i corbata elegant deformat; el

segon, dos cossos barrejats en un
llit desfet, i el tercer una taula de
despatx buida. Explica Miguel
Dalmau que quan Gil de Biedma
hovaveureaMadriden l’exposi-
ciódeBaconvadir: aquest soc jo,
laformalitat i ladestrucció.Elde-
corat té reminiscències de Ba-
con”.
L’espectacle, explica, reuneix

poemes, diaris i entrevistes amb
Gil de Biedma: “Molts dels seus
poemes expliquen la seva situa-
ciópersonal, lesrelacionsd’amis-
tat i amor i l’època que li va tocar
viure. Estava profundament des-
content amb la seva homosexua-
litatperquèferiaelsseuspares.El
motiu fonamental de la seva do-
ble vidameitatNarcísmeitat Ca-
libà,quediuell,erapernotrencar
amb la família”, apunta. I asse-
nyala que també hi ha materials
d’unaaltragent, comunmanifest
d’intel·lectuals contra Franco de
l’any 1962 i un poema “del seu
amic JoséAgustínGoytisolo,Bo-
lero, que diu a Jaime estàs fet un
desastre”. L’obra “segueix un or-
drecronològic iatravésdelespa-

raules es tira del fil biogràfic: co-
mença a la Guerra Civil, que va
passar aNavasde l’Asunción, Se-
gòvia, i acaba a la Barcelona
d’abansdelsJocs.”Unespectacle
moltmasculíenelqual lapresèn-
cia de les dones de la vida de Gil
de Biedma –des de la sevamare i
lasevamainadera,Modesta,adu-
es històries d’amor– va a càrrec
de Judit Farrés, que ha compost
música per als poemes i actua i
canta.Amés,JoanManuelSerrat
ha fet un regal per a la funció
transformant en cançóNo volve-
réa ser joven.!

AmbiciósMachi xou

Laautora de ‘Lasmeninas’

Autor i director:
Ernesto Caballero
Lloc i data:Teatre Goya
(24/4/2017)

JOAN-ANTON BENACH

Nohi ha dubte que l’aliança entre
un dramaturg important comEr-
nesto Caballero (Madrid, 1958),
actual director del Centro Dra-
máticoNacional, i una actriu com
Carmen Machi, inscrita de fa
temps a la nòmina de les dives
més aplaudides del país, assegu-
ra, d’entrada, l’interès excepcio-
nal d’una obra titulada La autora
de ‘Las meninas’. I des de la pri-
mera escena, l’altra nit al teatre
Goya, on es va estrenar, es respi-
rava, efectivament, aquesta adhe-
sió anticipada a la paraula i a l’ac-
ció de la protagonista principal
de l’espectacle. Només faltava sa-
ber que la Machi havia de portar
un hàbit de monja per preparar
lesmillors expectatives a la rialla.
Una constant.
Caballero ha escrit una comè-

dia amb molts cops d’enginy. Per
començar, l’acció l’ha situada al
2037, és a dir, en un futur a mig
termini definitivament tenebrós.
L’autor imagina un país arruïnat
després d’haver recuperat la pes-
seta i una Catalunya –gran bro-
mista Caballero– que demana re-
integrar-se a Espanya. De la UE,
desmuntada, ja no se’n canta ni
gall ni gallina. Enmans del popu-
lista Puebloenpié, el partit gover-
nant sacrifica la cultura tant
com pot: ha suprimit la carrera
d’Humanitats, ha tancat els

teatres d’òpera i ha posat a la
venda les millors peces del patri-
moni artístic, últim recurs per
mitigar les estretors econòmi-
ques asfixiants.
Aprofitant la conjuntura, una

petromonarquia àrab ofereix una
multimilionada per quedar-se
Las meninas, i el govern, després
d’estudiar la proposta, arriba a la
conclusió que únicament l’Ánge-
la, la monja copista, és la persona
que pot garantir la viabilitat de
l’operació. L’Ángela copiarà el
quadre de Velázquez i ningú no
s’adonarà que la seva pintura és
una reproducció. Aquesta vega-
da, però, el cuc de la vanitat mos-
segarà el cor de la bona dona i
l’encàrrec rebut es veurà desfigu-
rat per un seguit de pulsions van-
guardistes que la monja viurà
com si estigués posseïda per una
força demoníaca.
Les consideracions, reflexions,

sàtires... sobre l’art modern que
l’autor ha inclòs en els diàlegs de
la protagonista amb la directora
del Museu del Prado (Mireia Ai-
xalà) i un vigilant voluntari de la
pinacoteca (Francisco Reyes) es-
tan sempre en un segon pla da-
vant del recital interpretatiu que
Carmen Machi ofereix a través
del seupaper enquasi permanent
metamorfosi. Sense sortir mai
d’escena, el pas de la monja rela-
tivament dòcil a la dona lliurada
en cos i ànima a un trànsit infor-
malista deconstructiu és una ex-
hibició de recursos formidable
que satisfarà els incondicionals
de la actriu sempre que evitin el
risc d’avorrir-se. I és que potser
100 minuts de Machi són massa
minutsper a tothom.Amb20o25
menys,Laautora... seriaunamica
més digerible.!

Unaelegia al
mónperdut

interior del poeta

!PerMarioGas, l’espec-
tacleespodriahaver
titulatElegiaaGilde
Biedma,perquè, segons
explica, “noésnomés
unatransposiciódeda-
deshistòriquesnid’un
estilpoèticquevede la
poesiaanglesa i lagene-
raciódel27.Elmónde
FrancisBaconclarament
turmentat, ambl’exter-
nalitzacióde lesseves
contradiccions, i aquest
mónaparentmentsuau
però internamentpotent
deGildeBiedmaesdo-
nen lamàenaquestes-
pectacle.Ésunagran
elegiasobreelmónper-
dut interiordelpoeta.Els
seuspatiments i contra-
diccions interneshi són
moltpresents.Laseva
ironia ielegànciaamaga-
venamargor, incertesa,
debilitat, insatisfacció,
recercadelplaer,pujaral
cel ibaixara l’infern. I
l’espectaclevaperaquí”.

Ollé diu que per
almuntatge hamirat
la descomposició
interna dels quadres
de Bacon

CRÍTIQUES

T E A T R E

Venedor de somriures

QuartetHagen

Llocidata :Palaude laMúsica
(26/IV/2017)
JORGE DE PERSIA

El cicle de cambra del Palau de la
Música es va refermant. Aquests
repertorisnohanestatmaiperom-
plir grans sales, si bé homereixeri-
en,sinóquesónmésíntims,iaques-
ta sala del Palau aporta bons ingre-
dients, malgrat que la pròxima
temporadanoemsemblagaire elo-
qüent.Síquehovaseraquestrecital
delQuartetHagen,undelsquartets
de referènciad’aquestanovaetapa,
en què ja no hi ha els Alban Berg o
els Tokio. Consolidar un quartet
suposamoltafeinaitempsisensibi-
litat. Es nota la seguretat d’aquests
intèrprets, el discurs dels quals
convenç alhora. Haydn és un punt
d’inflexió feliç i alhora compromès
enlahistòriadelquartet,quenoco-
mença gaire abans que ell, i que ja
exigeix en aquestes obres de refe-
rència que són els sis quartets de
l’op. 76, i en aquest cas els nombres
parellsdelasèrieinclososenelpro-
grama, encara que la propina final
va sereldeliciósMinuetdelnúm.3.
Esnota, ihofanveureaquests in-

tèrprets, l’actitud davant de la par-
titura, la necessària complicitat, la

intencionalitat en els punts de tro-
bada del discurs (clar en l’Allegro
inicial del núm. 2), la dinàmicade la
conversa quan s’estableix, no no-
mésenels fugatos sinótambéenels
contrapunts (Minuet del núm. 6).
Cal tenir en compte que encara no
eren obres pensades per a concert
públic, sinóperasalonsenelsquals
coincidien els intèrprets, no sem-
pre professionals. En general un
primer violí de gran destresa, que
assumeix, com en aquest cas, difí-
cils passatges, que integra i regula
les tensions (cas de l’Errant del
núm.2)oquesubratllaambductili-
tat labellesadelafrase inicial,oque
sorprèn amb suaus dinàmiques
contrastades en respostes o repeti-
cions, i que sap administrar els
plans, fet que es vamanifestar amb
claredat alMinuet del núm. 4. Però
tambélacreixentpresènciadelvio-
loncel, que assumeix temes o sub-
ratllaplans ibaixoscomunbordó.
Va ser fàcil valorar la feina de

conjunt, claredat en l’articulació i
enlesveus,iqueensvadeixarversi-
onsenlesqualsesvansubratllarels
petits gestos còmplices, somrients,
que estableixen diàlegs amb el pú-
blic, però que no va descuidar mo-
ments d’intensitat expressiva, líri-
ca, i ambdelicat so, comenel segon
temps, Fantasia, del Quartet núm.
6, queanticipaBeethoven.

Haydn interpares.!
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