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Josep Maria Mestres Qua-
dreny és l’autor homenat-
jat al Barribrossa del 2009.
La Societat General d’Au-
tors i Editors (SGAE) li ha
dedicat un cicle que co-
mença aquesta mateixa
tarda que barreja la glossa
del musicòleg Oriol Pérez
amb la intervenció musi-
cal de la Big Bang Valona,
de Sant Pol de Mar. Dime-
cres es proposa una con-
versa a l’entorn de la músi-
ca experimental del segle
XX i l’obra del composi-
tor, per localitzar els flu-
xos poeticomusicals entre
el compositor i Brossa. Di-
jous, finalment, serà el
torn del concert de música.
La Fundació Josep Niebla
coincideix amb la celebra-
ció programant una expo-
sició que s’inaugura el 21
de març, Música visual
sense perruca, a la galeria
de Casavells, dedicada al
músic. La vintena d’acti-
vitats del Barribrossa són
gratuïtes i l’espai per al
públic té una capacitat li-
mitada. Per això s’hi reco-
mana puntualitat.

Pepa Llopis, la vídua
del dramaturg i actual pre-
sidenta de la Fundació
Joan Brossa, ha aconse-
guit, finalment, que l’artis-
ta tingui un espai en aquest
cartell que el director artís-
tic, Herman Bonnín, es re-
sisteix a anomenar festi-
val. I és que, més enllà de
les actuacions, té una vo-
cació de reflexió i de
«crear una teranyina de
complicitat entre teatre,
música i arts plàstiques».

Pel regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Barce-

lona, Jordi Martí, la mira-
da de L’Espai Brossa de
revisar la tradició amb uns
ulls actuals «és un esperit
que es va estenent». Per
Martí, cal repescar aquesta
característica de la cultura
catalana de construir a par-
tir de la tradició però amb
els llenguatges i els inte-
ressos de l’actualitat. El
regidor va posar d’exem-
ple l’exposició sobre el
projecte de l’adaptació al
cinema de La mort i la pri-
mavera, de Rodoreda.
L’intent frustrat del direc-
tor Agustí Villaronga avui
podria ser l’embrió d’un
nou film, segons espero-
nava Martí.

I és que Barribrossa
també compta amb el cine-
ma. Aquest vespre, al
Macba, Joan Maria Min-
guet fa una selecció de
fragments de Méliès, Fre-
goli i Keaton, entre d’al-
tres, que van enlluernar
Brossa. També dimecres,
amb Pere Portabella i Car-
les Santos, es farà un repàs
del cinema cabaret. Frede-
ric Amat presentarà Foc al
càntir (2001), dilluns 23 al
Macba, amb Perejaume i
Enric Casasses. El dime-
cres següent serà Fèlix Fa-
nés el que recollirà una no-
va selecció de cinema ca-
baret. El cartell també pre-
veu un espectacle canalla a
l’entorn de Jean Genet i
Barri xino, amb una festa
que aproparà La Criolla de
Barcelona a Le Bal Muset-
te de París.

Complicitats
Continua també la impli-
cació de la Institució de les

Lletres Catalanes, que fa
una lectura de poemes
pensats originàriament
«per ser llegits en la inti-
mitat», diu el president de

l’entitat, Oriol Izquierdo.
A més del Macba i
l’SGAE, i del mateix Es-
pai Brossa, també es pro-
gramen activitats al Mu-

seu Picasso (El manifest
Groc), al convent de Sant
Agustí (Poesia en escena) i
el CCCB (Els directors de
teatre parlen de Brossa).

Música i teatre aleatori al Barribrossa
L’Espai Brossa recupera el maridatge artístic de Joan Brossa amb Josep Maria Mestres Quadreny

● El vuitè Barribrossa manté la voluntat
de recuperar patrimoni artístic de la gene-
ració de Joan Brossa. Enguany celebra 80
anys Josep Maria Mestres Quadreny, un

● L’escriptor, dramaturg i
exdirector de l’Institut del
Teatre Jordi Coca recorda-
va dijous en la presentació
del Barribrossa que ja feia
42 anys que havia quedat
meravellat pel personatge
Joan Brossa. Les seves
màximes, «d’una ètica
exemplar», avui seguei-
xen convencent. Per Coca,
el fet que darrerament
s’hagi programat més
Brossa no és signe que
s’accedeixi a la normali-
tat, sinó que la societat
continua anant 40 anys
darrere de les avantguar-
des culturals. Tot i així, ce-
lebra aquesta visita a Bros-
sa: «Com més temps pas-
sa, més veus que té sentit»
la seva obra. Joan Brossa
(1919-1998), que l’any
passat es va recuperar per
recordar els 10 anys de la
seva mort, era amic de mà-
ximes com ara «el pedestal
són les sabates», que deia
prou de la seva curiositat
per veure, escoltar i dei-
xar-se sorprendre, i de les
poques ganes de rebre ho-
menatges protocol·laris.

Carles Santos va rebre
el Premi de la Crítica Tea-
tral fa unes setmanes pel
seu treball intuïtiu Brossa-
lobrossotdebrossat. La
distinció era en la catego-
ria d’espectacle paratea-
tral. Santos, sorneguer, va
agrair el diploma dient:
«Ja veuríem què en diria,
Brossa, d’això del nom del
premi!»
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Joan Brossa, en una imatge d’arxiu contemplant la seva musa, Christa Leem. / EL PUNT

compositor que va ser un col·laborador
habitual de l’artista Joan Brossa. Si en
edicions anteriors es van homenatjar Bar-
tra i Palau i Fabre, ara el cartell, que
s’allarga des d’avui fins al 29 de març, fa

una mirada a l’obra de Brossa i en Mestres
Quadreny. No es recupera cap peça que
van fer a quatre mans, però es demostra la
coincidència de sensibilitats entre aquest
músic, «referència central de la música

contemporània catalana» (diu l’acadèmic
Lluís Solà), i l’artista enamorat de les for-
mes teatrals que, als anys 60, van superar
els paràmetres convencionals. L’aleato-
rietat i la sorpresa, com a reclam.

«El pedestal
són les
sabates»

● La presentació de BarriBros-
sa, dijous, la va precedir la To-
catina, una composició lúdica
pensada per sis intèrprets amb
tres ampolles d’Anís El Mono
mig buides i rascades amb gani-
vets del Restaurant Carmelitas
de Barcelona. Una insòlita par-
titura de Mestres Quadreny.
Carme Sansa va llegir un poe-
ma breu de Joan Brossa, tot re-
cordant les vetllades que tots
dos es regalaven escoltant dis-
cos de vinil per, tot seguit, re-
produir el so del nou disc a cops
d’ampolles d’anís. L’obra, feli-
citava Lluís Solà, remet a la tra-

dició de fer percussió a les fes-
tes a l’hora de la sobretaula. I és
que Mestres Quadreny és un
compositor que va veure neces-
sari estudiar la història de la
música catalana, atès que els
centres musicals de la dictadura
eren limitats. Per això, a més de
les 200 composicions del mes-
tre, també se celebren els seus
estudis i la seva biblioteca.

La Tocatina (atenció! diuen
que els encarregats de l’Espai
Brossa van buidar l’anís tirant-
lo aigüera avall; no el van em-
magatzemar dins d’una garrafa,
s’exclamaven els altres!) és

pràcticament l’únic moment en
què Brossa i Mestres Quadreny
es retroben al Barribrossa. L’al-
tre instant l’ha propiciat el ma-
teix compositor, que ha volgut
homenatjar Brossa tot caçant
un vers seu, Quartet de Catroc,
esquerdes, parracs i enderrocs,
i l’ha musicat. Es podrà sentir,
en rigorosa primícia, en el con-
cert del dijous vinent.

Lamentablement, no s’han
pogut incorporar al cartell cap
de les obres estrenades,o per es-
trenar, del duet. Presumible-
ment, la migradesa del pressu-
post del Barribrossa ha impedit

el que seria el colofó d’aquesta
edició. Ni tan sols algunes de
les produccions recents: en
aquests últims anys, el 2006 el
Liceu va programar El ganxo
(1959), en el seu Foyer, i Víctor
Álvaro va presentar al Tanta-
rantana una reposició de la Sui-
te bufa (2005) que van estrenar
Carles Santos i Anna Ricci un
grapat d’anys abans. Mestres
Quadreny encara recorda que el
Gran Teatre del Liceu té una
obra que el 1991 van encarregar
expressament a Brossa i a ell
mateix, Cap de mirar; una òpe-
ra que no ha passat mai de la

partitura. I no sembla pas que,
tot i la tènue febre per recuperar
Brossa, figuri ni en la carpeta de
produccions per estrenar ni en
el cap dels responsables del tea-
tre operístic de la Rambla.

El que sí que es veu positiu és
l’oportunitat de Quadreny de
retrobar un amic. L’any 2007
va publicar Tot recordant amics
(Arola), unes cartes en què in-
tentava reconciliar-se amb els
amics, ja desapareguts, amb qui
no podia fer tertúlia. Amb
Brossa, la llarga conversa no
evitava alguns retrets d’amic
sincer.

Una «Tocatina» escadussera i reveladora


