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L’univers de 
Brossa llueix 
a la Seca
3El teatre acull una completa 
exposició sobre el poeta i la seva obra

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«N
o pretén ser una expo-
sició temàtica ni an-
tològica en el sentit 
de veure-hi moltes co-

ses. Però sí que hem intentat fer una 
síntesi de tot Brossa». Així defineix 
Glòria Bordons la mostra que inau-
gura l’espai expositiu de la Seca Es-
pai Brossa i que dóna visibilitat al ca-
mí que la sala i la fundació que por-
ta el nom del poeta –que ha traslladat 
la seva seu social al carrer de Flassa-
ders– han emprès conjuntament 
des de l’estiu passat. La idea és reunir 
en un sol lloc les tres branques que 
va cultivar Brossa: la poesia escèni-
ca, la visual i l’escrita. Per a la prime-
ra ens hem de quedar a la primera 
planta i esperar pacientment l’hora 
de la funció; per a les altres dues, 
n’hi ha prou de pujar un pis i per-
dre’s en l’exposició, una mostra peti-
ta però amb peces perfectament es-
collides per Bordons, la seva comis-
sària, que permet descobrir a poc a 
poc l’univers brossià.
 Escolteu aquest silenci, oberta fins al 
31 de març, agafa el nom d’un dels 
poemes de Brossa i dóna idea de la 
importància que per a ell tenia el si-
lenci i, per tant, la paraula. Pel po-
eta, la poesia era trencar el silenci 
ja fora de l’orella o de la pàgina en 
blanc. I a escoltar les paraules de 
Brossa, sobre el paper o a través de la 
transformació d’objectes, convida 
Bordons, que ha organitzat la mos-

tra en tres àmbits que d’alguna ma-
nera defineixen la personalitat de 
l’artista: el de guerriller i prestidi-
gitador –«si no pogués escriure, els 
moments d’eufòria seria guerriller, 
els de passivitat prestidigitador», va 
escriure el 1968– i el menys conegut: 
el seu costat seriós de poeta que re-
flexiona sobre la vida i el món. Però 
el «tot Brossa» al qual fa referència 
Bordons inclou també el costat més 
humà. D’aquí ve que a la mostra s’hi 
puguin veure fotos de l’artista, en-
trevistes i dos petits fragments de te-
atre protagonitzats per ell. 

LA VIGÈNCIA / La part guerrillera obre 
l’exposició amb un cartell del 1997 
que no ha perdut vigència, Volem viu-
re plenament en català, per donar pas a 
les transformacions –un cordill que 
es converteix en font o una clau que 
és clau d’una altra clau– i acabar 
amb el Brossa més reflexiu: la instal-
lació titulada El planeta de la virtut 
que omple tota una paret de la sala 
d’escarabats. Aquesta peça junta-
ment amb  dues instal·lacions més 
que llueixen repartides per l’edifici 
de la Seca són les tres úniques obres 
de la mostra que no pertanyen al 
fons de la Fundació Brossa, que ar-
ran de la cessió en dipòsit dels origi-
nals, arxiu i  biblioteca del poeta al 
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba), l’estiu passat, no-
més disposa d’obra seriada. «Prou 
per mostrar  tot Brossa», conclou la 
comissària  Bordons. H

MOSTRA POÈTICA AL BORN

33El poeta Joan Brossa, al terrat de casa seva.
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Els treballadors del TNC 
protesten en castellà

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Un cartell sense firma va contribu-
ir ahir a difondre entre el públic del 
Teatre Nacional de Catalunya la cri-
si que afecta la institució pel descens 
d’ingressos, provocat per la baixa-
da d’assistència, i sobretot per una 
altra retallada en els pressupostos 
de la Generalitat del 2013. «A par-
tir d’avui 20-1-2013 els treballadors 
del Teatre Nacional de Catalunya en 
protesta pel desmantellament de la 
cultura catalana, faran ús preferent 

del castellà. Preguem que disculpeu 
les molèsties. Gràcies», deia el paper 
penjat al teatre.
 La queixa arriba hores després de 
conèixer-se que el consell d’adminis-
tració del TNC estudia per quadrar 
els comptes una retallada de progra-
mació que afectaria el projecte T-6 
de nova autoria de la Sala Tallers, es-
pai que podria tancar-se aquesta ma-
teixa temporada, i tampoc descar-
ta un ERO entre els treballadors. El 
TNC anunciarà en els pròxims dies 
les seves mesures. H
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