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ARTS ESCÈNIQUES

L’avantguarda de Dau al Set reviu al BarriBrossa

El Macba, el CCCB, el Museu Pi-
casso i el Convent de Sant Agustí
recuperen l’univers de Dau al Set
en la novena edició del BarriBros-
sa. Els festival aposta per especta-
cles gratuïts de directors novells.

edició del BarriBrossa, va destacar
les tres propostes escèniques del
cartell que oferirà el Macba: Instru-
ments per veure vents, de Pasquale
Bavaro; Una constel·lació, codirigi-
da per Àlex Serrano i Ferran Dordal,
i l’Herència elevada al Setè Dau, de
Jordi Prat i Coll.

Així com els artistes de Dau al Set
combinaven la cultura popular amb
el surrealisme i el magicisme, els es-
pectacles creats per una fornada de
joves directors d’arrel brossiana
també toquen moltes tecles. Instru-
ments per veure vents (19 d’abril), que
consisteix en un espectacle teixit “a
partir de textos de Brossa i altres

obres anteriors de l’autor, tot
barrejat amb la música jazz”,
avançava en la presentació del
Festival Bordons. Una cons-
tel·lació (el 24 d’abril), oferirà
una aproximació audiovisual
a la segona avantguarda catala-
na. I Prat i Coll farà una mirada
a alguns “bolets artístics amb aro-
ma de Dau al Set” a l’Herència eleva-
da al Setè Dau, un espai en què s’ana-
litzen els nous artistes avantguardis-
tes sorgits des dels setanta, com Pe-
re Jaume o Pau Riba (27 d’abril).

El certamen arrenca aquest di-
lluns amb la desfilada brossiana
de la nova col·lecció del dissenya-

dor Otman al Convent de Sant
Agustí titulada La màscara i la
moda. L’única activitat de paga-
ment és un recorregut literari per
Sant Gervasi –des de la plaça Mo-
lina fins a la Gran Via– on van fer
vida els artistes. Una oportunitat
per evocar els debats creatius i si-
nèrgics dels avantguardistes de
Dau al Set.

Novetats editorials brossianes
El Macba acollirà la presentació del
primer volum de la reedició del Te-
atre complet de Joan Brossa, editat
per Arola, el dia 26. “Es tracta d’una
novetat que apareixerà en petits vo-
lums i que suposarà poder tornar a
representar el teatre de Brossa”,
ressaltava Glòria Bordons.

D’entre les activitats literàries, el
Museu Picasso oferirà una taula

rodona sota el títol Picasso i
l’univers brossià (20

d’abril) i una representa-
ció de poesia escènica

dirigida per Xavier Gi-
ménez Casas titulada
Dau al 7 (21 d’abril). I
el CCCB oferirà Alfa-
bet desbaratat, la lec-
tura d’un recull de

proses escrites que en
gran part es van publicar

a Dau al Set (25 d’abril). El
compositor Josep Maria

Mestres Quadreny, president
de la Fundació Brossa, va recordar
l’impacte que li va suposar conèixer
Brossa en una exposició l’any 1951,
una trobada que iniciaria la seva
amistat. El BarriBrossa ofereix im-
pactes d’alt voltatge.e

PAU DACHS

BARCELONA. “BarriBrossa vol fer
esclat on canta massa el silenci en-
cara que, a vegades, s’emperruqui i
es mudi de roba”. Les paraules de
Joan Brossa encara són vigents
quan arriba la novena edició
d’aquell festival que reclamava el
poeta, organitzat per La Seca Espai
Brossa i aquest any centrat en la se-
gona avantguarda catalana vincu-
lada a la publicació Dau al Set. L’art
multidisciplinari del mateix Bros-
sa, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Mo-
dest Cuixart, Arnau Puig i Joan-
Josep Tharrats reviurà amb dife-
rents espectacles gratuïts entre el
16 i el 27 d’abril a diferents punts
de Ciutat Vella.

En total seran vuit propostes que
es podran veure repartides en qua-
tre espais de Barcelona: el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona
(Macba), el Centre de Cultura Con-
temporània (CCCB), el Museu Pi-
casso i el Convent de Sant Agustí. La
finalitat del festival és “donar llum
a certes coses oblidades i que ver-
tebren una part important de la
nostra història, convidant a la refle-
xió”, segons va afirmar el director
artístic de l’espai, Hermann
Bonnín, en la presentació del festi-
val a la seu de l’espai. Glòria Bor-
dons, coordinadora de la novena

01. Un retrat de Joan Brossa fet per Enric Tormo amb dibuixos de
Modest Cuixart . 02. Cartell de Dau al 7. 03. Una imatge de
l’espectacle Instruments per veure vents. LA SECA

El llegat de Brossa, Tàpies, Ponç i Cuixart inspiren espectacles a Ciutat Vella del 16 al 27 d’abril

Teatre ‘made in Argentina’
a la sala Porta4 de Gràcia

Porta4 és un espai alternatiu de te-
atre que va néixer fa un any al bar-
ri de Gràcia de Barcelona inspi-
rant-se en les sales de l’Argentina.
Programa companyies indepen-
dents i propostes off com Yo, sola.

LAURA SERRA

BARCELONA. L’entrada és a tocar de
l’església de la plaça de la Virreina
de Barcelona. S’hi accedeix per un
passadís, passant per sobre d’una
antiga balança industrial, fins a ar-
ribar a un pati molt berlinès. El
cartell anuncia “Porta4”, un nom
que homenatja el gran referent del
teatre argentí Timbre4, l’espai do-
mèstic que Claudio Tolcachir va
convertir en una de les millors sa-
les off de Buenos Aires. En cartell
hi ha de nou l’argentina Verónica
Pallini perquè la bona acollida ha
fet que reprogramés el muntatge
Yo, sola.

Pallini és, de fet, actriu i ànima
d’aquest petit espai alternatiu al
cor de Gràcia que funciona de dia
com a escola de perfeccionament

d’actors i de nit, de divendres a
diumenge, com a sala d’exhibició
professional. L’entrada va dels 8
als 12 euros i acull exclusivament
“un teatre d’experimentació, autò-
nom i independent”, diu, sorpre-
sa per l’allau de peticions que li
han arribat tot just un any després
d’obrir aquest teatre. “Com a ac-
triu trobava a faltar espais d’exhi-
bició”, afirma.

L’aforament és limitat (60 perso-
nes) i els luxes són escassos: cadires
plegables i una sala quadrada que
aconsegueix la foscor necessària
amb cortinatges negres. Però l’espe-
rit –creativitat més empenta més
sacrifici– és el mateix que ha fet
obrir en els últims anys a Barcelo-
na diverses sales off, nascudes de
companyies o escoles, com la Sala
FlyHard, l’Almeria o l’Atrium. Totes
han tingut continuïtat. “És una ca-
tegoria que cada vegada se sosté més
a Barcelona –diu convençuda Palli-
ni–. La possibilitat de crear i mos-
trar, això oxigena el nostre camp”.
Com que no es considera programa-
dora, acull els projectes que li sem-

Victória Pallini, directora i ànima de Porta4, busca
el seu príncep blau a Yo, sola. PORTA4

blen més solvents i que compleixen
el criteri de “petit format, professi-
onal i de qualitat”, amb el risc que ai-
xò comporta. “Cedeixo l’espai i no
entro en criteris estètics”, assegura.
La voluntat és que el públic es dei-
xi temptar pel que és desconegut.
Amb Yo, sola ha funcionat el boca-
orella i les xarxes socials, i torna a re-
presentar el monòleg els divendres
d’aquest mes. Els diumenges hi ha
Bufanga i Yo quiero ser agua i els dis-
sabtes, Noviembre del 36.

A Yo, sola, Pallini es plantifica
a l’escenari vestida de núvia i des-
grana –amb ajut d’unes projecci-
ons de vídeo– les seves relacions
amoroses (fracassades). Entre te-
ràpia i teràpia, apareixen algunes
princeses de Disney fora de si que
tampoc han trobat el príncep blau.
D’un se’n va enamorar per la seva
enorme casa, de l’altre per les se-
ves sortides de to i el tercer el va
deixar a l’Índia. La conclusió: el tí-
tol de l’obra.

L’argentinització catalana
En un any han passat unes 44
companyies per Porta4. Cada nit
del cap de setmana hi ha una o du-
es propostes diferents (a la pri-
mavera i tardor també hi ha ses-
sió infantil) i cada mes canvia el
programa. És una fórmula que
funciona al Llantiol o al Teatre-
neu, amb una gran rotació de
companyies. La cantarella que
sona per Catalunya sobre el pa-
rentiu amb el teatre de Buenos
Aires, Pallini creu que és certa:
“Veig valors similars als del tea-
tre argentí –diu l’antropòloga
portenya–. Però s’ha de trobar el
terme mitjà. Ni un teatre tan po-
bre ni un de tan inaccessible. Per-
què costa molt tirar endavant
aquest tipus d’espais”, bufa.e

‘Yo, sola’
L’espectacle
ha funcionat
amb el boca-
orella i per les
xarxes socials
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