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Atanasiu fa ‘El dOndedOndÓnde’ a l’Espai Brossa, un espectacle intel·ligent i estimulant

QUADERN DE TEATRE

Poesia en escena
F r a n c e s c M a s s i p

U
n dels fenòmens més lliures i singulars
dels últims anys és l’operació cada
vegada més freqüent de fer enfilar la
poesia a l’escenari, d’on no hauria
d’haver baixat mai. M’explico. El canal
originari del fet poètic, exactament

igual que el teatral, és l’oralitat, la viva veu d’on
ragen els fonemes sense la cotilla de la lletra. Una
altra cosa és que la imperiosa necessitat de fer-se
perdurable hagi exigit a la poesia (i al teatre)
acollir-se al tros d’eternitat que proporciona la lletra
dura (literatura), d’altra banda un òptim mecanisme
de difusió. Com sap molt bé Eduard Escofet, un dels
promotors d’aquestes propostes, amb qui
comparteixo l’afició per la literatura medieval, en
aquella època trobadors i joglars escampaven arreu
afanys i preocupacions personals i col·lectives gràcies
a la seva competència elocutiva i performativa,
destres en la dicció, el gest i el cant. La impremta
facilitarà la propagació massiva, però també
potenciarà el procés de lectura silenciosa i solitària.

ESPAIS DE FUSIÓ
Trencant inèrcies seculars, doncs, les avantguardes

del segle XX maldaren per restituir la fisicitat sonora
de la poesia i la seva dimensió escènica. El dadaisme
d’Hugo Ball o Tristan Tzara escamparia arreu
d’Europa els versos sense paraules, els poemes de
sons, recitats simultanis barrejats amb crits, xiulets
i cants a l’uníson en un pandemònium verbal
continuat per Artaud i les seves glossolàlies. Un
esperit reprès per Joan Brossa amb la seva poesia
escènica exhuberant d’imaginació i audàcia. I és en
aquesta línia que s’inscriuen les noves propostes
agrupades sota el nom de polipoesia basades en una
enorme independència expressiva i amb la voluntat
de donar cos i moviment a la creació verbal.

No és estrany que moltes d’aquestes iniciatives
s’hagin esbadellat al barri del Raval, una de les zones
més formiguejants, variades i actives del Cap i Casal.
Allí han nascut espais com l’Associació Lliure
Antiprohibicionista, on fonen la performance amb
l’art d’acció, la poesia oral i gutural amb la
improvisació. O l’ÀREAtangent, un espai de creació i
visualització multidisciplinar que acull les propostes
més alternatives i per on han
desfilat espectacles del poeta
Albert Roig, Xavier Bobés
(procedent de la companyia La
Vuelta) o Jordi Casanovas, que
avui acaba el seu I love TV.
També al Raval se situa el CC-
CB, on s’ha desenvolupat du-
rant cinc anys Proposta, el
Festival Internacional de Poe-
sies + Polipoesies que, sota la
batuta d’Escofet, han conver-
tit Barcelona en la capital d’a-
questa tipologia corporal i es-
cènica del llenguatge poètic.

ELS INFECTABLES
En homenatge al mestre del

postteatre i de l’escena inter-
genèrica, l’espai que duu el
seu nom ha organitzat el Bar-
riBrossa, un recorregut per
nous territoris de la poesia de
l’irrepresentable i del silenci,
conjunt d’actes que va culmi-
nar amb Wamba va!, sucosa
performance ideada per Gerard Altaió, Eduard Escofet,
Josep Pedrals i Martí Sales, una mena d’agitadors
contemporanis dels cercles poètics barcelonins que,
ja que està de moda posar-hi noms, bé podríem
batejar com Els infectables, perquè defugen la puresa
de gènere i s’exposen a la infecció. És més, l’activen,
fins i tot se la inoculen. Contaminen el vers
d’estirabots escènics, ocupen el Mercat de les Flors
amb automòbils tunejats amb llibres. El tuning és

l’acte de transformar l’aspecte dels cotxes en
operacions cosmètiques d’estètica quilla, aquí elevada
a l’alta cultura gràcies a les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, que ha proporcionat a l’espectacle
estocs de llibres condemnats a la guillotina, d’aquells
que recullen les bajanades que s’ensenyen a la
universitat i que els seus lectors estudiants –i molts
professors– mai no compren, ans fotocopien. Fèrtil
símbol escènic del pes de la cultura, tan feixuc que és
capaç d’enterrar literalment l’acció construint una
paret de volums a la boca de l’escenari on
s’esgargamellen un parell d’actors en guisa de
Vladimir i Estragó en un diàleg pseudobeckettià. El

públic vagareja entre els
múltiples focus d’atenció,
obsequiat per uns cambrers de
Can Foix de Sarrià que ens
ofereixen coca i cola (ratlles de
pols blanc i tubs de pega),
mentre una lletrada gallina
amb peücs picossa els llibres
oberts. De sobte, els actors
enfilats al capó dels cotxes
esclaten en una erupció
d’enginy i enceten un combat
verbal en què s’escupen
locucions i frases fetes, però
lleugerament contrafetes, per
atorgar-los nous significats en
un brillant acte pirotècnic de
refranys. En un racó, una
impressora de paper continu
vomita fulls i fulls amb el
programa de mà, però de tant
en tant amb missatges ocults:
“–Ei! Fa hores que bavejo
mirant-te i he pensat que
aquesta salivera hauríem
d’aprofitar-la per humitejar

més coses que la meva placa base. –Després
d’aquesta nit et quedarà el port tan dilatat que demà
no hi haurà qui t’endinyi les mateixes connexions”.

EL GRAN VERBÍVOR
Per tancar el cercle poètic, cal atansar-se a l’Espai

Brossa per tal de rebre la pluja estimulant
d’Atanasiu, l’últim dadaista que, procedent de

Berlín, fa anys que s’ha instal·lat a Barcelona i ens ha
regalat muntatges tan electritzants com Inuït
(Artenbrut 1996) o QUEm’expliQUÈ!? (Malic 1997). Ara
hi torna amb la bateria de la imaginació
recarregada i a punt per disparar ràfegues de riure
contra els espectadors. Amb El dOndedOndÓnde
l’actor alemany de cognom grec i rostre
inconfusible de pallasso demostra una vegada més
la seva impetuosa inventiva verbal i la seva
eloqüència corporal en un espectacle hilarant, amb
picades d’ullet metateatrals i amb una decidida
implicació del públic. D’una banda parteix
d’elements plàstics tan contundents com una

americana gegantina dintre la qual s’amaga
Atanasiu, que, en treure el cap i contemplar
l’altíssim faristol on hi ha els textos que ha de
recitar, s’encongeix esglaiat i exclama que tot li va
gran i que no se sent a l’alçada. I s’obre la caixa dels
trons dels jocs de paraules amb què l’actor tem que
la funció acabi en defunció. Comença parafrasejant
la Gènesi, traduint-la a l’anglès i retraduint-la de
manera que si “al principi fou el verb i el verb es va
fer carn i habità entre nosaltres”, la paraula, un cop
convertida en carn, es barrejà amb nosaltres, i va
desencadenar una gran carnisseria, una matança
que no s’hagués produït si no s’haguera pronunciat
certa paraula. Conclusió: calla i seràs immortal!
Amb mots escrits en fulls repartits entre els
espectadors, va donant-nos la paraula, ens la retira,
ens la trenca, ens la pren, provoca xocs i curtcircuits
verbals, amb girs i contorsions lingüístiques que fan
saltar els ploms i espurnejar l’enginy. Al·literacions,
calamburs, palíndroms, polisèmies, capgiraments
de mots, tota la retòrica posada sota l’àcid de
l’humor i acolorida amb un volcà d’idees actorals.
Entre les seqüències més celebrades hi ha l’explosió
verbal d’equívocs en un autèntic joc dels disbarats
o el diàleg amb el teló de fons amb qui se sincera a
la ratlla de l’abisme. O la passejada entre el públic
reproduint el pas i el gest del pollastre amb aquells
ulls esbatanats i el moviment del cap avant i enrere
mentre escataina. O quan fa exercicis d’autoestima
i li puja l’ego en forma de ninot bessó que el fa
créixer dintre l’abric gegant fins a acabar per fi a
l’altura de les circumstàncies. A l’escena final, és la
mateixa directora, Raquel Capdet, qui li fa
d’amoïnada interlocutora, rubricant així l’acurat,
intel·ligent i estimulant espectacle. No s’ho perdin!

▼
La poesia escènica
constitueix un territori
de fusió dels distints
llenguatges
espectaculars i es
prodiga en els espais
més alternatius i
experimentals de la
ciutat

Christian Atanasiu
protagonitza un espectacle
hilarant on posa de
manifest la seva impetuosa
inventiva verbal i la seva
eloqüència corporal


