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L’hora de Brossa
E

l dia del profeta és
una peça en tres actes
sense vincles apa-
rents. El primer té
l’audàcia de començar

a les fosques. Tres lampistes
proven d’arreglar una avaria
elèctrica i, en una conversa de
textura senzilla, manifesten
desficis i insatisfaccions que es-
devenen símbol de la vida quoti-
diana en les tenebres de la dic-
tadura. És simptomàtic que
quan finalment arriba la llum,
els operaris només parlin de fut-
bol, l’actual opi del poble. L’es-
cena següent presenta l’entre-
vista entre un cardenal i el capi-
tost militar, on es contrafà
l’iniqua promiscuïtat entre l’Es-
glésia i l’Estat. Un diàleg inde-
fectiblement en castellà que
imita la retòrica tumefacta del
feixisme, amb passatges que co-
bren una inusitada actualitat
després de les recents declara-
cions episcopals, que malden
per mantenir tota mena de pri-
vilegis espuris. Tanca l’acte una
conversa d’enamorats malmesa
per la interferència religiosa.
L’acte segon ens transporta al
segle VIII a.C. i ens presenta la
irrupció del profeta Amós que
no té pèls a la llengua i posa en
evidència el poderós. Al tercer
acte dues velles beates mante-
nen en salmorra un capellà a
qui havien donat refugi durant
la guerra i que se’ls ha mort ino-
pinadament. Tres línies d’acció
independents que tanmateix
trenen un tramat ideològic níti-
dament antifranquista i clara-
ment acusador de l’abjecta com-
plicitat eclesiàstica en la llarga
nit de pedra i crim.

Rosa Novell ha dirigit la peça
amb la boca petita i amb decisi-
ons insòlites com la de farcir les
pauses de l’obra amb alguns es-
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triptis , esquetxos de varietats i
accions musicals en un aigua-
barreig d’imatgeria brossiana.
Per què? És que no hi ha prou
confiança en l’obra triada? El
que cal és il·luminar l’obra, no
pas esquitxar-la amb espurnes
d’entreteniment que sí, són de
Brossa, però no van ser conce-
budes per a aquesta funció. Un
excés de perifèria que afecta la
fluïda percepció de la peça. Hi
ha en canvi un bon treball acto-
ral que es beneficia de la llarga i
densa experiència interpretati-
va de la Novell, que aconsegueix
els seus millors moments en

l’escena dels electricistes,
excel·lent trio compost per
Manel Dueso, Pep Cortés i Isaac
Alcayde, que es deixen anar en
l’epíleg o apoteosi final quan
converteixen l’escena en una
traca de focs artificials com a
màxima expressió de la con-
questa de llibertat. Més discuti-
ble és que per encarnar el Gene-
ralísimo s’hagi triat una nana,
la d’altra banda molt eficaç ac-
triu Pilar Rebollar, sobretot per-
què distorsiona l’escena i intro-
dueix la caricatura. En canvi, al
nostre parer, és tot un encert
representar el segon acte en

clau metateatral, com si es trac-
tés d’una funció privada, en re-
ferència a les que es feien al do-
micili particular del Dr. Obiols.
Rosa Novell situa a una banda
de l’escenari alguns espectadors
asseguts en cadires domèsti-
ques, i Dueso va caracteritzat
com a Brossa. A l’altra banda hi
situa uns tramoistes que accio-
nen tradicionals màquines
d’efectes (vent, trons, etc.) i al
fons es projecten ombres i imat-
ges de la cèlebre nevada de
1961, l’any de creació de l’obra.
Una feina ben feta que no acaba
de lluir. ■

Tres línies d’acció
independents
trenen un tramat
ideològic
nítidament
antifranquista i
antieclesiàtic

Teatre

@Més val tard que no mai.
A deu anys de la mort de
Joan Brossa i de la inaugu-
ració oficial del Teatre Naci-
onal de Catalunya, les seves
portes s’obren per primer
cop a una obra dramàtica
de l’incòmode poeta. Mai és
tard, si a la fi arriba i cal cele-
brar que la nova orientació
de Sergi Belbel al capdavant
del TNC no hagi deixat per
més temps de banda alguns
dels pilars fonamentals del
nostre teatre contemporani.
La temporada passada va
ser el torn de Salvador Es-
priu. Aquesta, el de Joan

Brossa. Però Palau i Fabre
ha d’estrenar a Madrid (di-
vendres vinent al Teatro Es-
pañol) i Manuel de Pedrolo
dorm el somni dels justos
perquè els seus marmes-
sors, amb bon criteri, no han
acceptat la proposta d’una
dramatúrgia del Mecanos-
crit del segon origen en lloc
d’una peça de teatre origi-
nal. En el cas de l’obra bros-
siana, la dita popular hi va
com oli en un llum: “Mai se
fa tard si el cor és jove”.

@Abundància i risc. L’ingent
corpusescènicdelpoetase-

gueixconeixent-semoltpar-
cialment,ambdiscontinuï-
tats i intermitènciesqueno
n’hanafavorit l’adequadare-
cepció.Les representacions
escèniquescontinuenescas-
sejant. I lesexcusessónsem-
pre lesmateixes: ladificultat
de traduir sobre l’escenariel

mónpoèticbrossià.Ell, en
canvi, ho atribuïa, d’una
banda, a l’abundància:
“Tenir molta obra et fa impe-
netrable perquè la gent s’es-
panta i ho deixa córrer”. I, de
l’altra, al fet que els directors
no creien en el diàleg, per la
seva naturalesa poc conven-
cional, i els resultats solien
ser “com si una obra en vers
la diguessis en prosa”. En el
fons, el que tira enrere deu
ser l’agosarament artístic i
la naturalesa experimental
de les seves creacions, que
exigeixen una mirada ence-
sa tant per part de director i

intèrprets com per part del
públic.

@Precursor desoït. Resul-
ta altament significatiu el
fet de comprovar que pro-
postes dramàtiques que
han anat arribant de fora
embolcallades d’èxit i

renom, Brossa ja les havia
imaginat tres o quatre dè-
cades enrere sense que
gairebé ningú se n’assa-
bentés o que van ser vistes
sense mirar. Brossa va ser
un pioner, un profeta que,
com l’Amós de l’obra re-
presentada al TNC, posava
en evidència la quincalla
de les aparences. Per això
els seus esmolats dicteris
acabaven colgats en el
femer de la indiferència.
Celebrem el desembarca-
ment del precursor irreve-
rent al solemnial temple
del teatre!


