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LaFundacióBrossa tindràun
nouespaiexpositiualBorn
El nou equipament estarà connectat amb el teatre La Seca

PEP HERRERO

D’esquerra a dreta, RosaMariaMalet, Vicenç Altaió,Daniel Giralt-Miracle, Esteve Riambau,Mercè
Pomer, Hermann Bonnín, Glòria Bordons, Xavier Albertí, Magda Puyo, Ferran Barenblit i Frederic
Salas, representants d’institucions que participen en el programa Epicentre Brossa

TERESA SESÉ
Barcelona

Pocs dies abans de morir, el de-
sembre del 1998, Joan Brossa va
confessar al seu amic Vicenç Al-
taió: “La mort fa justícia. Imagi-
na’t que es pogués comprar la vi-
da; els malvats nomoririenmai”.
Al poeta no l’inquietava tant el
final que veia a prop com que
la seva obra acabés en l’oblit. I
no li faltaven motius, perquè,
com ahir recordava un altre dels
seus amics, Hermann Bonnín,
“aquest país té poca memòria”,
cosa que en el cas de Brossa
significa un “flagrant maltrac-
tament”. I el cert és que una fi-
gura com la seva, el seumón plu-
ral i poètic, màgic i subversiu,
lliure i llibertari, que ha marcat
diverses generacions de crea-
dors, encara és molt lluny de
gaudir del reconeixement que,
sens dubte, mereix.
Aquest 2017 Brossa hauria fet

98 anys. I, en el que sembla una
acció brossiana, la renovada fun-
dació que porta el seu nom –el
poeta i agitador cultural Vicenç
Altaió ha pres el relleu del com-
positor Josep Maria Mestres
Quadreny– s’avança dos anys a la
celebració del centenari activant
una relectura de la seva obramit-
jançant un ampli programa d’ac-
tivitats que els pròxims mesos
implicarà una desena d’equipa-
ments de la ciutat, des delMacba
fins al TNC, passant per la Tàpi-
es i la Miró, entre d’altres. Però

potser la notícia que hauria fet
més feliç Brossa, i que permetrà
que el seu llegat esmantingui viu
de manera permanent, és l’ober-
tura el 2018 de la nova seu de la
Fundació a La Seca II, un espai
situat a l’antiga casa de la mone-
dadeBarcelonaque es connecta-
rà amb l’actual La Seca Espai
Brossa, el teatre situat al carrer
Flassaders al Born, que dirigei-
xen el mateix Bonnín amb Jesús
Julve.
El nou Espai Joan Brossa in-

corporarà a la seva activitat escè-
nica actual un centre expositiu,

malgrat que tots dos tindran vida
independent i puntualment fa-
ran activitats de manera coordi-
nada. Altaió, que no va voler
revelar més detalls del projecte
–serà objecte d’una pròximapre-
sentació per part de l’Ajunta-
ment–, va avançar, això sí, la
pròxima creació del Centre d’Es-
tudis Joan Brossa, que, entre
d’altres, editarà els seus dos poe-
maris inèdits, Gual permanent i
Mapade lluites, acabarà de reedi-
tar la seva poesia i la seva poesia
escènica completa i elaborarà
el catàleg raonat de l’obra visual
de l’artista.
El 2011, i a causa de l’asfíxia

econòmica que vivia, la Fundació
Joan Brossa va tancar l’espai
d’exposició permanent que tenia
al carrer Provença i va dipositar
el llegat del poeta, juntament
amb el que posseïa l’Ajuntament
(més de 60.000 objectes en to-
tal), al Macba. Després d’una ti-
tànica tasca de catalogació i in-
vestigació, el Macba presentarà
al setembre Poesia Brossa, una
gran exposició que tindrà com a
comissaris Teresa Grandas i Pe-
dro G. Romero, encarregats de
rellegir la seva figura i, com asse-
nyalava ahir Ferran Baremblit,
“fer un pas cap endavant sobre el
que ja s’ha fet”. L’exposició serà
la culminació de l’anomenat Epi-
centre Brossa, una iniciativa del
mateix Macba i el TNC amb què
es vol donar a conèixer la seva fa-
ceta més performativa. El gruix
de la programació tindrà lloc al
TNC, on es mostrarà la instal·la-
ció de Cabosanroque No em van
fer Joan Brossa, que va enlluer-
nar al TemporadaAlta, i entre al-
tres s’estrenarà una nova creació
de l’uruguaià Sergio Blanco, un
dels noms més destacats de la
nova generació de dramaturgs, a
partir de Joan Brossa, i una nova
mirada a la seva obra a càrrec de
Carles Santos i Jordi Oriol.!

Vicenç Altaió relleva
JosepMariaMestres
Quadreny en la
presidència de la
fundació del poeta

Un avanç de l’any
Brossa en una

desena de centres

!EpicentreBrossa antici-
pa l’anyBrossa ambun
programad’activitats que
parteixendelMacba i el
TNC,peròenquèpartici-
penunadesenadecen-
tres, comLaSeca, que
produeixDiumenge, una
obradel 1964; laFundació
Tàpies, ambundiàleg
entreJosepVilaseca,
barberdeJoanBrossa, i
AntoniTàpies, ambCar-
lesGuerra (alsmagat-
zemsdelTNC) i l’estrena
deduespeces teatrals
d’OriolVilanova, i laFun-
dacióMiró, on s’exposa-
randiversesmostresde
fotografia i una selecció
depoemesvisuals, amés
de lapresentacióde l’ob-
jecteElpesdel color. Tam-
béhiparticipen l’Ateneu,
CanManyé, l’Esmuc, la
Filmoteca, l’Institutdel
Teatre i laFundacióVila
Casas, entre altres.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ramon Madaula és po-
pular com a actor, pe-
rò el 2015 va estar a
puntdeguanyareltor-

neig de dramaturgs del Festival
Temporada Alta amb L’electe,
que posava en escena un polític
que acabava de ser elegit 135è
president de la Generalitat –ja
en són 130– i que tenia un greu
problema amb el discurs d’in-
vestidura: cada vegada
que, assajant davant el
mirall, diu que sol·lici-
tarà la confiança dels
presents, li famolta pi-
cor el nas i fa ganyotes
ridícules.Se’nvaaveu-
re un psiquiatre per-
quèel tracti d’urgència
amb una pastilla, i el
psiquiatre li demana
que li parli de la seva
infantesa: se sentia
com un nen gris a qui
no feia cas ningú. Per
sortir de la grisor, va
decidirque triomfaria.
Aleshores L’electe

durava40minuts,però
ara Madaula l’ha rees-
crit totalment i l’ha
convertit en una peça
d’una hora i deu mi-
nuts sobre les motiva-
cions reals que porten
algú a ser president,
quenosónelpoder, els
diners o ajudar els al-
tres.Estractad’unape-
ça, confessa, amb un
fort pes autobiogràfic
queellmateixprotago-
nitza fins al 7 de maig
amb Roger Coma a la
salaMuntaner dirigits per Jordi
Casanovas. Això sí, si al Tempo-
radaAltaalgúvaveureunreflex
d’Artur Mas en el protagonista,
Madaula diu quepot ser qualse-
volpolític.
I és que l’autor pensa que una

personavolarribarapresidenta
causa d’una necessitat de reco-
neixement social perquè potser
ha tingut algun trauma. Així, el
seu protagonista ve, diu, “d’una
família menestral catalana en
què les mostres d’afecte són es-
casses, l’important és elnegoci, i
aixòquanéspetithoportamala-
ment i ho transforma en una

gran ambició”. Madaula no
s’amaga, i diu que per imaginar-
seelpresidentha fetunparal·le-
lisme amb la seva pròpia vida
privada i amb què porta algú a
voler sortir cadanit a escenada-
vant de 500 persones, “la cosa
més incòmodadelmón”.
“Les coses més insignificants

determinenlesnostresvides.Ell
sentinteriormentqueésunfrau,
malgrat que guanya eleccions.
Els actors també sentim això”,
diu Madaula, i confessa que els

pares de l’obra són com els seus
pares ique“elsgermansdelpro-
tagonista ni el voten, no creuen
que sigui bon president, i als
meus germans tampoc no els
agrada gens el que faig en esce-
na”.Iconcloufort:“Quanerape-
tit al protagonista li deien Qui-
met el Barrilet, i els meus ger-
mans tambées reiendedefectes
físicsmeus.Aunnen,encaraque
l’estimis, li fas un comentari i el
marca. Potser acabarà de presi-
dent, per això. Potser a Rajoy li
vandirquanerapetitqueerapa-
pissot, i ell va dir: ‘Papissot?
Doncsara serépresident’”.!

RamonMadaula porta a laMuntaner una
obra sobre les motivacions de la política

Quivol ser
president?

“Trumphi és per despit”
!RamonMadaulaparla
divertit sobreelsparal·le-
lismesdelspersonatgesde
l’obraamblasevapròpia
família i eldirectordel
muntatge,JordiCasano-
vas, fabroma:“Acabende
quedarquatreentrades
lliurespera l’estrena”.A
Madaula lipregunten
tambépelsparal·lelismes
del seuPresidentamb
presidentsreals i assenya-
laqueel seuvaambvestit i
sensecorbata ipodriaser

qualsevolpolíticde lanova
fornada,deRiveraaJun-
querasoPedroSánchez,
que li semblaunbon
exempledelsquevolenser
presidentsperaltresraons
queelpoder,perquèsino
és impossiblequeaguanti
elquehaaguantat.Però
tambépensaquepodria
serqualsevolpolíticde la
vella fornadaambnecessi-
tatd’aprovaciósocial:
“Trumpestàacomplexat,
éspresidentperdespit”.

Coma iMadaula a L’electe
SALA MUNTANER

“PotseraRajoylivandirde
petitqueerapapissot, iellva
dir: ‘Papissot?Doncsaraseré
president’”,diuMadaula


