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Invitacions per a 
l’homenatge a Sagarra
3Els lectors podran aconseguir a través 
d’EL PERIÓDICO entrades per a l’acte

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

Josep Maria de Sagarra tindrà, final-
ment, l’homenatge que no se li va 
fer el setembre passat amb motiu 
del 50è aniversari de la seva mort. El 
pròxim dia 23 , al Palau de la Música 
Catalana, es recordarà la figura del 
dramaturg català més popular, au-
tor, entre altres de Poema de Nadal, Ai-
guamarina i Vinyes verds vora el mar. EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA convi-
da els seus lectors a assistir a aquest 
homenatge institucional i popular, 
organitzat per la Generalitat i amb 
direcció artística a càrrec de Joan 
Ollé.
 El diari publicarà demà a les se-
ves pàgines un anunci-invitació. 
Aquest document, no obstant, no 
servirà com a entrada a l’acte, sinó 
que s’haurà de canviar necessària-

ment abans de divendres que ve, 20 
de gener, a les taquilles del Palau de 
la Música pels corresponents tiquets 
d’accés. Cada un d’aquests anuncis 
donarà dret a un màxim de dues en-
trades. L’aforament de la sala és limi-
tat, de manera que convé no esperar 
a l’últim minut per aconseguir una 
entrada.

ELENC DE LUXE / Joan Ollé ha preparat 
un acte amb el qual donar a conèixer 
la visió íntima de l’autor més enllà 
de la seva obra més popular. Actors 
de la talla de Joan Anguera, Sílvia 
Bel, Pere Arquillué, Montserrat Ca-
rulla, Enric Majó, Rosa Novell, Mari-
na Rossell, Sílvia Pérez Cruz i Josep 
Maria Pou, entre altres, intervin-
dran en l’homenatge, que compta-
rà també amb la participació del Cor 
Jove de l’Orfeó Català. H

AL PALAU DE LA MÚSICA EL DIA 23

El llegat de 
Brossa entra 
al Macba
3El museu prepara una exposició 
sobre el poeta i la seva obra el 2013

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
l Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (Macba) 
reunirà tot el llegat del cre-
ador avantguardista Joan 

Brossa (1919-1998) gràcies a la cessió 
feta per la Fundació Brossa i l’Ajun-
tament de Barcelona per un perío-
de de 25 anys. Són més de 60.000 ob-
jectes del poeta provinents de la bi-
blioteca, l’arxiu i la col·lecció d’art 
del creador. En total es tracta de 
50.000 documents (la meitat per ca-
talogar), 6.000 llibres, 7.500 revistes, 
100 publicacions, 130 poemes visu-
als (molts d’inèdits), 1.000 fotografi-
es, 150 instal·lacions i 1.000 cartells, 
entre altres. I peces de Miró, Tàpies, 
Ponç, Cuixart, Perejaume i Xifra, en-
tre altres.
  L’Ajuntament destinarà 300.000 

euros per a la digitalització de l’obra 
i el Macba catalogarà, restaurarà i 
es farà càrrec de la conservació de 
tot aquest material així com de di-
fondre’l. Això explica el dipòsit. En 
aquest sentit, Bartomeu Marí, direc-
tor del museu, va anunciar una gran 
exposició prevista per a la tardor del 
2013. I de forma rotatòria, l’obra de 
l’artista també s’exposarà a la col-
lecció permanent del museu, que ja 
posseïa una trentena de peces seves, 
la majoria poemes visuals.

NOU RUMB / «No és una museïtzació 
de Brossa, sinó el principi d’una 
gran difusió» segons el compositor 
Josep Maria Mestres Quadreny, amic 
del poeta i director de la Fundació 
Brossa, que va ser el primer a com-
provar que el llegat del poeta neces-
sitava «un nou rumb» a causa dels 

LA COL·LECCIÓ D’Un CREADOR D’AvAntgUARDA

33 Joan Brossa, davant d’un poema visual a la galeria Joan Prats, el 1982. A sota, diversos documents del poeta.

MARTÍ GASULL

escassos mitjans econòmics de què 
disposava la institució. En-
cara que la Fundació con-
tinuarà treballant en el 
llegat, s’ocuparà, junta-
ment amb el Macba, de se-
leccionar materials per a les 
presentacions de l’obra 
visual del creador que es 
portin a terme al teatre La 
Seca-Espai Brossa o a altres 
llocs. Fins ara únicament s’ha 
divulgat un 20% de totes les se-
ves obres, tant literàries com te-
atrals i de poesia visual.
 «Brossa situa l’experiència po-
ètica al centre de la creació artísti-

ca; introdueix una transversalitat 
de la pràctica artística amb el món 
teatre», segons Marí. «És un nou cen-
tre de gravetat, en què la paraula, la 
imatge, el so i l’acció s’organitzen, i 
permet escriure una nova narrativa 
de l’art català de postguerra i relaci-
onar-lo amb les avantguardes».

 Per a Brossa no van existir gè-
neres ni fronteres entre les di-
verses arts com demostra el seu 
llegat, de difícil classificació, on 
hi ha des d’obra plàstica fins a 
joguines sense oblidar els ob-
jectes de màgia. «Va ser un cre-

ador enigmàtic, però genial», con-
clou Marí. H


