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Hi ha una cançó de Carlos Gardel anomenada 
Cuesta abajo que diu: “Si arrastré por este mundo la 
vergüenza  de haber sido y el dolor de ya no ser...” 
Que podria ser el pròleg d’aquesta història.
Història que comença amb les paraules en off del 
protagonista, Gilda Love, on ens mostra una foto d'un 
nen petit molt bonic. És la foto d'ell quan era petit i 
ens comenta que la seva mare, el primer part que va 
tenir, era d'una nena que va néixer de peus i va tenir 
la mala sort d'estrangular-se amb el cordó umbilical i 
va morir. En tornar a quedar embarassada, al cap d'un 
temps, volia tornar a tenir una nena. Però el seu pare 
volia un nen. Per això va néixer marieta.
El director d'aquest documental, Enric Ribas 
(Barcelona, 1989), va conèixer a Gilda Love en una 
de les seves actuacions, amb més de noranta anys, 
en un club del barri del Raval. D'aquesta coneixença, 
en va sortir un curt l'any 2017 de cinc minuts que ja 
va titular "Cantando en las azoteas"
A mitjans del 2021 va ampliar el treball que havia fet 
el 2017 sobre les actuacions i alguns moments de la 
vida de Gilda Love, i amb l'ajuda de Xènia Puiggrós i 
d'Isa Campo, va fer el guió d'aquest documental, que 
és més intimista, que explora sobre la seva vida, ara 
que té noranta-set anys i de com viu amb una petita 
pensió en un pis del barri del Raval. 
“"Mi nombre de bautizo fue Eduardo Enrique Gustavo 
Francisco, pero nunca me he sentido ninguno de 
estos hombres. Mis hermanos eran falangistas. Nunca 
intenté despedirme de mis padres, porque mi vida 
la tenía destrozada. Lo que quería era desaparecer. 
Quería libertad. Me fui a la mili a El Aaiún, con los 
paracaidistas. Hice 24 saltos, con mucho valor. Solo 
saltando y en el escenario me sentí libre."
Eduardo/ Gilda Love , va néixer el 1924, amb disset 
anys se'n va anar a fer la Mili amb els "paraques". 
Tres anys després, es va allistar a la legió. Quan va 
deixar la legió va voltar per tot Europa: Bèlgica, França, 
Holanda, Alemanya... Va treballar de tot: recollidor 

Misèria i companyia

de tulipes, va anar a veremar, va fer de cambrer... Va 
començar a treballar en clubs i fer transvestisme a 
París. Allà va descobrir la pel·lícula de Charles Vidor 
Gilda (USA, 1946), i va quedar tan impressionat (la va 
veure catorze vegades) per la Gilda/ Rita Hayworth, 
que en va sortir el seu nom artístic de Gilda Love.
A la pel·lícula viurem la decadència del personatge i 
de la persona. També del barri i dels pisos precaris. 
Viurem la vida del veïnatge i la seva manera de 
viure, encara obert i proper. La de compartir misèries 
i alegries.
Hi ha una història entranyable i alhora trista i 
desoladora entre una nena de dos anys anomenada 
Chloe, que la seva mare és una ionqui, que desapareix 
de tant en tant i el seu pare és a la presó i ell, Eduardo/
Gilda, se'n fa càrrec durant aquestes absències. Està 
explicada amb una delicadesa extraordinària.
El documental dura setanta-quatre minuts, el seu 
director Enric Ribes, no té pressa en explicar la 
història. És molt detallista. Et fa estar amb ell, en aquell 
petit pis, amb un passadís, amb una petita terrassa que 
hi estén la roba i hi rega les plantes, moltes vegades 
amb l'ajuda de la petita Chloe. El títol de la pel·lícula 
ve d'un poema de Garcia Lorca anomenat "canción 
del mariquita" que tanca el film/documental i diu així:

El mariquita se peina / en su peinador de seda. 
Los vecinos se sonríen / en sus ventanas postreras.
El mariquita organiza / los bucles de su cabeza.
Por los patios gritan loros, / surtidores y planetas.
El mariquita se adorna / con un jazmín sinvergüenza.
La tarde se pone extraña / de peines y enredaderas.
El escándalo temblaba / rayado como una cebra. 
¡Los mariquitas del Sur, / cantan en las azoteas!.
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