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Hermann Bonnín, director
artístic de l’Espai Brossa
va encarregar a Jordi Faura
i Abel Coll que fessin un
muntatge sobre Joan Bro-
sa. Els dos joves creadors
van repassar els sis volums
de les Obres Completes de
Brossa i van decidir inter-
calar dos textos inèdits: La
sorra i l’Acadèmia i Esta-
ció de Calinòpia. L’obra
s’estrena dijous vinent i es
podrà veure fins al 17 de
febrer.

Faura i Coll, que van de-
butar com a equip artístic
en una sessió de poesia
francesa al Romea, conce-
ben l’espectacle íntegra-
ment: dissenyen il·lumina-
ció, vestuari, direcció i es-
pai sonor. L’univers que
plantegen en aquesta posa-
da en escena és la d’un
abocador. La llum parteix
dels televisors que s’enge-
guen, els microones en
funcionament i les neveres
amb portes obertes. Faura
ha descobert un autor que,
tot i ser de difícil entrada,
«és terriblement modern i
compromès». Modern
perquè fa mig segle ja
plantejava l’escriptura
fragmentària «que ara és
moda» a Europa. Compro-
mès perquè exigeix que
l’art es vinculi amb la so-
cietat i la condicioni, a di-
ferència dels amants de
l’art per l’art, de la creació
en les torres excelses
d’ivori: «Si l’art no es no-
dreix amb la vida, no té
sentit», remarca l’actor
Manel Barceló. La crítica
a la burgesia que es ven les
finques per especular amb
el món immobiliari hi és
latent en algun dels perso-
natges de la trama.

Fregolisme menor
Faura defineix Brossa com
un poeta que escriu teatre
més que com un drama-
turg. És un autor que sap
crear atmosferes, més que
no pas narrar un argument
tancat, que evita. Manel
Barceló reconeix que l’au-
tor es mereix una relectura
de creadors contempora-
nis, encara que potser no li
agradés el producte final.
L’actor remarca la neces-
sitat de treure Brossa de la
vitrina perquè pugui respi-
rar els aires del segle XXI.

Estació de Calinòpia és
un exercici de transformis-

me (també conegut com a
fregolisme, per l’actor ita-
lià Leopoldo Fregoli) en
què dos actors havien de
fer onze personatges. La
posada en escena actual es
distancia del fregolisme
proposat per Brossa amb
un vestuari neutre. La dife-
renciació dels personatges
serà a partir de petits ele-
ments d’attrezzo i de la in-
terpretació dels actors.
Barceló recorda que Bros-
sa li recomanava que dei-

xés el teatre convencional
i es concentrés en el frego-
lisme que havia fet a Qua-
tre i repicó a la Cúpula Ve-
nus. Aquesta peça va en-
cimbellar l’actor al club
dels aclamats, amb Christa
Leem, Carles Santos, Pep
Bou i el mag Hausson.

Una baixa interessada
El director Iñaki Garz pre-
parava per la primavera El
gran Fracaroli, un text de
Joan Brossa. Segons ha

pogut saber aquest diari, la
Fundació Brossa pretén
que es representi pròxima-
ment al Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). La bai-
xa, doncs, podria signifi-
car una posada en escena
de més volada. Garz, ara,
ha rebut l’encàrrec de fer
un text de Josep Palau i Fa-
bre.

L’aposta personal de
Jordi Jané i Jordi Coca és
que el paper protagonista
del muntatge del text de

Brossa (que necessitaria
una dotzena de personat-
ges) sigui l’italià Arturo
Brachetti. L’actor està in-
teressat en el projecte des-
prés de rebre el text i visi-
tar la secció sobre Fregoli
del Museu de Figueres
amb Coca i Jané. Ara per
ara no hi ha notícia que
ningú hagi trucat a Bra-
chetti per representar el
que és «la gran obra de
Brossa», en paraules de
Coca.

Deu anys per sentir un Brossa crític
Tres muntatges superen aquest 2008 el tòpic del gust per les arts parateatrals amb una visió atípica

� Joan Brossa (1919-1998) no serà tan
amable a partir d’aquest 2008. Coincidint
amb el desè aniversari de la seva mort, es
preparen tres treballs inspirats en la tra-

Manel Barceló, Maria Molins i Abel Coll entre microones, televisors i neveres, a l’Espai Brossa./ VICENT BARELLA

� Rosa Novell, ahir al
vespre, acabava l’assaig
d’El dia del profeta. al
TNC. Dilluns baixa a la sa-
la Petita, on es representa-
rà del 31 de gener al 9 de
març. Novell ha fet d’ac-
triu en muntatges de Bros-
sa, sota la direcció de Fa-
bià Puigserver i d’Her-
mann Bonnín i també va
dirigir Olga sola
(1997/1998, Espai Brossa)
pel qual va rebre el seu pri-
mer premi com a directo-
ra. Novell també s’apunta
a la mirada més crítica de
Brossa: «No és només
aquell avi ximplet i simpà-
tic a qui agradaven els pu-
txinel·lis.» De fet, El dia
del profeta és una peça
complexa en la qual, amb
molt d’humor, «es fa una
crítica ferotge al poder de
l’Església».

Novell lamenta que no
s’hagués representat Bros-
sa mentre ell era viu. Veu-
re les seves obres sobre
l’escena, especula l’actriu
i directora, hauria ajudat a
evolucionar en la seva dra-
matúrgia i hauria estat un
favor al teatre català. La
directora admet que l’obra
de Brossa és molt desco-
neguda i que és fruit d’un
temps. El dia del profeta,
per exemple, es va escriure
el 1961, «neix d’una èpo-
ca, no és pot dir que sigui
del segle XXI». Tot i així,
té plantejaments molt va-
lents, com ara voler pres-
cindir de la tirania de la
trama.

Brossa és un autor esti-
mat però poc representat.
L’Espai Brossa és l’esce-
nari, per lògica, que més
l’ha representat: han estat
Olga sola, El bell lloc, Po-
meancia, (1997/98), Al
Canigó ja no hi ha àguiles
(1998/99), Collar de cra-
nis (1999-00), Aquí el
bosc (2000/01) i La xarxa
(2004/05). Altres presen-
tacions recents de Brossa,
amb la partitura del seu
col·lega Josep Maria Mes-
tres Quadreny són Suite
bufa al Tantarantana i El
ganxo, al foyer del Liceu.

� Carles Santos no reconeix el
Brossa «difuminat» que, durant
aquests deu anys després de la seva
mort, es projecta en l’imaginari
contemporani. El compositor s’ex-
clama: «A Brossa ja l’han col·locat
a la seva conveniència, ara ja no
molesta», referint-se a la particular
institucionalització d’un personat-
ge atípic. Per aquest motiu, vol po-
sar el focus del seu nou espectacle,
53 maneres diferents de matar un
capellà, sobre qui va ser el seu pa-
drí de noces. A un personatge més
dur i menys tòpic que, com comen-
ta Josep Maria Mestres Quadrenys
a Tot recordant amics (Arola Edi-

JORDI BORDES/ Barcelona jectòria i l’obra de l’artista rabiüt, militant
i incomprès. La vídua i presidenta de la
Fundació Brossa, Pepa Llopis, lamentava
els últims anys la poca presència de l’au-
tor a les cartelleres. Ara ve el canvi. El

tors) és esquerp amb la família a la
vegada que Pepa Llopis (la dona)
l’estimarà i el patirà.

Per això, el compositor desitja
fugir «del Brossa tòpic del joc de
mans, el confeti i el fregolisme».
Aquesta imatge, afirma Santos,
«redimeix el personatge però no el
reivindica». El músic està conven-
çut que hi ha moltes facetes artísti-
ques que han aparegut gràcies a les
genialitats de Brossa. Molts dels
nous creadors juguen amb un ima-
ginari de Brossa, tot i que proba-
blement no li reconeguin la seva
influència o ni tan sols el coneguin.

Santos, que tot just prepara l’es-

TNC aborda Brossa a partir d’un text ori-
ginal, dirigit per Rosa Novell (anys enrere
el teatre públic havia fet un muntatge plu-
ridisciplinari sobre el seu univers); Carles
Santos reconstrueix la relació amb el mes-

pectacle ara i que es presentarà del
8 al 18 de maig a la Sala Fabià
Puigserver del Lliure, desconeix
l’argument de la peça, però té clar
que fugirà del Brossa amable, tan
utilitzat en les poques vegades que
se l’ha pujat a escena els darrers
deu anys. El pianista confessa ser
un fervent deixeble del poeta vi-
sual i apunta que hi haurà composi-
cions seves i d’altres autors que
combreguen amb el món calidos-
còpic de Brossa. «Era un personat-
ge premonitori», conclou. Santos
admet l’apassionament pel mestre
i procurarà fer-hi una aproximació
respectuosa.

tre al Teatre Lliure i dos joves creadors
(Jordi Faura i Abel Coll) aporten una mi-
rada contemporània al teatre metafòric de
Brossa. L’Església i la bombolla immobi-
liària, a l’ull de l’huracà.

Novell: «No és
només aquell
avi simpàtic
a qui agraden
els putxinel·lis»

«L’han col·locat en un lloc que no molesti»




