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Hermann Bonnín s’ha
convertit en l’ambaixador
de la poesia escènica de
Joan Brossa en aquest se-
gle XXI. Tot i que es prepa-
ra un Epicentre al TNC so-
bre aquest autor, serà La
Seca la que recuperarà
una peça autènticament
de Brossa, amb la música
de Mestres Quadreny am-
bientant aquesta ensopi-
da tarda de diumenge dels
anys seixanta en un men-
jador d’una parella burge-
sa que només la motiva
trobar-se amb el seu amic i
escapar-se del gris fran-

quisme a partir d’imatges
surrealistes de l’art. Bon-
nín proposa mirar Brossa
des del retrovisor a Diu-
menge, a partir del 19
d’abril.

Brossa va desconstruir
l’estructura de sainet per

muntar un nou dispositiu
des del qual poder expres-
sar un nou joc amb la pa-
raula. Hi ha un cert desen-
cant de diumenge man-
drós, però hi salten les es-
purnes amb mirades sur-
realistes, “com si fos un
quadre de Magritte”. En
les escletxes del llarg fran-
quisme apareixia la resis-
tència de la cultura. L’obra
està ambientada en l’any
que Brossa la va escriure,
el 1964.

A l’autor, segons expo-
sa el director, el preocupa-
va poc que no es represen-
tés la seva poesia escènica.
Li importava que quedés
impresa, això sí. Brossa es

desentén de la trama, l’ac-
ció que tant domina en les
obres representades a la
Barcelona d’ahir i d’avui, i
es decanta per una situa-
ció quotidiana des d’on
desmembra la seva poèti-
ca oral. De fet, no li impor-
ta gaire el trànsit psicolò-
gic dels actors, “només cal
dir bé i fer bé les pauses”.
Bonnín (que té Martina
Tresserra com a ajudant
de direcció) està molt sa-

tisfet del repartiment: Àn-
gels Bassas, Àlex Casano-
vas i Abel Folk.

Hermann Bonnín rei-
vindica al cent per cent
Brossa, un autor que co-
neixia, tot i que, en canvi,
preferia relacionar-se amb
les classes més populars.
Li sap molt greu que no-
més el coneguin els intel-
lectuals. També lamenta
que el TNC o el Lliure no
hagin assumit un muntat-

ge de Brossa. Està conven-
çut que si hagués nascut
en un altre país seria un
autor molt més vigent ar-
reu. Divendres va fer 20
anys que Joan Brossa des-
tapava una placa al davant
de l’Espai Brossa per inau-
gurar-lo. Ara, aquell equip
liderat per Bonnín i el mag
Hausson defensa les arts
parateatrals i el teatre de
major risc poètic i literari
des de La Seca. ■

‘Diumenge’ parla d’una burgesia que
usa l’art per fugir de Franco als seixanta

Brossa, des
del retrovisor
J.B.
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Folk, Bonnín, Bassas, Casanovas i Tresserra, divendres, a l’antic Espai Brossa ■ ELISA DÍEZ

Hermann
Bonnín recupera
un text de la
poesia escènica
de Joan Brossa
escrit el 1964


