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33 Corones de flors enviades ahir a la capella ardent per familiars, amics i col.legues.

Paraules de respecte i afecte
RESUM DE PREMSA

‘LA VANGUARDIA’
«Va estar dos anys i mig combatent
amb exemplar fermesa contra una
malaltia cruel que al final li va ro-
bar apressadament les últimes de-
fenses. Gonzalo Pérez de Olaguer
ens va oferir una última lliçó ma-
gistral a través d’unes regulars
cròniques que no permetien entre-
veure un crepuscle vital tan accele-
rat». JOAN ANTON BENACH

‘EL PAÍS’
«Mai he conegut un còmic, ni un
de sol, que parlés malament d’ell...
Tots, absolutament tots, l’estima-
ven i el respectaven. Era un dels
seus, un home que estimava el tea-
tre i els seus oficiants per sobre de

qualsevol altra cosa. Era un crític
generós i clar, didàctic i apassio-
nat. I l’amor amb amor es paga».
MARCOS ORDÓÑEZ

‘AVUI’
«Hi ha mestres que deixen em-
premta en la gent que coneixen i
en l’ofici al qual han dedicat la se-
va vida. Pérez de Olaguer va ser
tant mestre de periodisme com
mestre de teatre». MARTA PORTER

‘EL MUNDO’
«No n’era el crític, sinó l’amant.
Tant que va dedicar al teatre la ma-
jor part de la seva vida. (...) Estima-
va el teatre i estimava els que el
feien». NURIA CUADRADO

El món cultural honra
Gonzalo Pérez de Olaguer

ÒBIT 3 REACCIONS

b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Els missatges
de dol van arribar
dels àmbits polític,
periodístic i artístic

L
es corones de flors van inun-
dar ahir la capella ardent del
crític teatral Gonzalo Pérez
de Olaguer, que ha mort

aquest dilluns als 71 anys. Flors que
mostraven el dol de familiars,
amics, veïns i professionals del món
del teatre que aquest matí assistiran
en massa al seu funeral, al Tanatori
de la Ronda de Dalt. Si la vetlla va te-
nir un caràcter familiar, les reac-
cions per la desaparició de Gonzalo
Pérez de Olaguer seguien arribant
des de tots els estaments, des de la
presidència de la Generalitat fins als
mateixos creadors.

El president José Montilla, que el
febrer passat va anar a la presenta-
ció del llibre del crític d’EL PERIÓDI-
CO Els anys difícils del teatre català, re-
cordava aquella cita: «Vaig tenir el
privilegi d’estar al seu costat en l’ac-
te que es va convertir en un emocio-
nat homenatge a la seva persona, a
l’amic, al crític, a l’apassionat d’a-
questa meravellosa i dura professió
de les arts escèniques. Va ser sempre
un dels nostres i hem sigut afortu-
nats de ser un dels seus».

L’ÚLTIM ARTICLE / Pérez de Olaguer
tenia ganes d’escriure encara que se
sentia més debilitat per l’avanç del
càncer. Tres dies abans de morir, va
enviar a EL PERIÓDICO el que seria
el seu últim article, en què analitza-
va la desaparició de la Marató de
l’Espectacle, i el gir programàtic del
Grec. Juan Eduardo López, director
de la Marató, no va arribar a temps
d’agrair-li la crònica, però ahir va vo-

ler fer pública la seva admiració: «Va
afavorir la creativitat i la inde-
pendència i sempre em va sorpren-
dre d’ell no només la seva saviesa,
sinó també la seva intuïció. Va ser
un crític amable, però això no vol
dir que mai poguessin posar-li una
mordassa. I això val molt».

El conseller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras, va destacar el seu
paper de «guia espiritual». «Va ser
molt bon prescriptor de consum tea-
tral. La gent que anava al teatre es
fiava de les seves indicacions i de les
seves crítiques. Assumia una respon-
sabilitat social en la seva feina pe-
riodística».

Des de l’Institut de Cultura, el de-

legat, Jordi Martí, recordava que, du-
rant la confecció del Pla Estratègic
de Cultura del 1999, «ell era a la tau-
la de teatre i jo tenia la sensació de
tenir davant la història del teatre de
Barcelona. Tenia aquesta barreja de
coneixement molt profund i al ma-
teix temps la mirada distant i a vega-
des sorneguera davant dels grans de-
bats sobre el teatre a Catalunya. I
aquesta mirada és necessària perquè
la cultura evolucioni».

Els missatges dels artistes no van
parar d’arribar ahir a EL PERIÓDICO.
Com el de Joan Font, director de Co-
mediants, i el de Teatre de Guerri-
lla. «Gonzalo era l’home que sempre
veia l’ampolla mig plena i t’animava
a arriscar-te –deia Font, que coneixia
el crític des dels 60 i es considerava
de la família–. T’estimulava en el
risc i ho feia amb tendresa, humili-
tat i saviesa, cosa que ara és poc co-
muna. Ha sigut una peça clau en la
creació de l’estil Comediants». H

b «T’estimulava amb
tendresa, humilitat i
saviesa», diu Joan
Font, de Comediants


