
GIL DE BIEDMA 
FET POEMA
A través de les seves paraules i de la mà  
del director Joan Ollé, viatgem a l’interior  
del poeta. Captivador retrat d’un jo escindit  
que es despulla al Lliure de Gràcia
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B
urgès de bressol, esquerrà i homose-
xual. Massa càrregues per a una ànima 
sensible que saltava del despatx d’exe-
cutiu a la Compañía General de Tabacos 
de Filipinas (avui Hotel 1898) als bai-
xos fons, on abraçava l’alcohol i descar-
regava la seva intensa libido. «Jo creia 
que volia ser poeta però en el fons vo-
lia ser poema», explicava Jaime Gil de 
Biedma (Nava de la Asunción, Segòvia, 
1929-Barcelona, 1990), una de les mi-
llors veus de la generació dels 50. I con-
vertit en poema ha arribat al Lliure de 
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El+
Un emotiu recorregut 
per l’obra i la vida 
d’una figura fascinant 
que ens arriba com el 
poema que va voler ser.

El-
A vegades costa 
discernir entre els 
dos Gil de Biedma 
que representen Pep 
Munné i Mario Gas, 
l’adult i el pòstum.

Gràcia de la mà del director Joan Ollé. Las personas del 
verbo. Contra Jaime Gil de Biedma és un emotiu i evo-
cador recorregut pels versos, els diaris i els conflictes 
d’un jo escindit entre la lleialtat a la sang, al seu ori-
gen, i als seus desitjos. Va cedir a les pressions fami-
liars amb una feina de «señorito», però les nits, amb 
tots els seus excessos i marginalitat a la recerca del 
plaer, van ser seves.
 El mestre de l’anomenada poesia de l’experièn-
cia es fa present en el muntatge escindit al seu torn 
en tres actors i etapes: Ivan Benet (la vitalista joven-
tut), Pep Munné (la maduresa) i un Mario Gas impo-
nent que completa des del més enllà («és el Jaime 
 pòstum», diu Ollé) l’itinerari biogràfic a través de la 
paraula. 
 Parlen també els seus amics (veus en off de Fa-
bià Estapé, Gabriel Ferrater, Juan Marsé…), mentre 
que l’actriu i cantant Judit Farrés rescata les dones 
que el van acompanyar i interpreta poemes musi-
cats per ella. S’agraeixen aquetses notes de sensu-
alitat femenina i el regal d’escoltar Serrat en una 

adaptació del nostàlgic No volveré a 
ser joven que tant el definia: «Que la 
vida iba en serio / uno lo empieza a 
comprender más tarde / como todos 
los jóvenes / yo vine a llevarme la vi-
da por delante...». 
 La bellesa d’aquesta obra està en 
els versos i la prosa, en la conversa, 
però també en l’envoltant escenogra-
fia de Sebastià Brosa, que s’ha inspirat 
en l’estètica esquinçada de l’igualment 
turmentat gai Francis Bacon. Biedma 
s’identificava amb la «formalitat i des-
trucció» d’aquest artista. Pintat amb els 
colors de Retrat de George Dyer parlant, 
l’espai recrea el despatx del protagonis-
ta, vermell i decadent, amb el catre de 
les seves cites fugaces. Simula també 
l’escenari desgastat, decrèpit, pel qual 
veiem passar el temps. El del poeta, que 
tant temia envellir i la decadència, i el 
de l’Espanya en què va viure. 

XULOS I AUTOFLAGEL·LACIÓ

De l’estudiant de Dret i alt executiu, a les 
incursions per la Manila miserable i el 
Barri Xino canalla. Treu el cap el dandi 
hedonista; l’intel·lectual lúcid, crític i di-
vertit; el burgès ressentit contra la seva 
classe i la seva sexualitat, el comunis-
ta... Autoflagel·lacions com el demoli-
dor autoretrat que diu: «Te acompañan 
las barras de los bares / últimos de la 
noche, los chulos, las floristas,/ las ca-
lles muertas de la madrugada». Versos 
íntims, en què conversa amb ell mateix, 
i que Ollé, que va conèixer l’escriptor, 
ens serveix en un poema captivador. Un 
testimoni de l’humà amb totes les seves 
passions i contradiccions. —
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Las personas del 
verbo. Contra Jaime 

Gil de Biedma
 Teatre Lliure  

de Gràcia
Creació i direcció

Joan Ollé
Repartiment

Mario Gas, Ivan Benet, 
Pep Munné i Judit 

Farrés 

MARIO GAS, MAJÚSCUL, 
ENCAPÇALA UN REPARTIMENT 

AL SERVEI DEL PLAER I LA 
BELLESA DE LES PARAULES
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