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ElTNCinvocaBrossaamb
CarlesSantosiCabosanroque
Un espectacle i una hipnòtica instal·lació reviuen el poeta

MAY ZIRCUS

Una escena d’Esquerdes parracs enderrocs, l’homenatge del TNC a Joan Brossa

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Un homenatge a Joan Brossa...
fugintdeJoanBrossa.Noésgaire
habitual que, en la presentació
d’un homenatge a un gran crea-
dor, per molt avantguardista que
hagi estat, els autors diguin que
han fugit de l’homenatjat. Però
ahiralTeatreNacionaldeCatalu-
nya (TNC) els autors del doble
homenatge al poeta i dramaturg
Joan Brossa van explicar que ho
havien fet. I amb raons contun-
dents.“Avuipodemfercosesque,
siBrossanohaguésexistit,potser
no les faríem”, va sentenciar un
altre tòtem de l’avantguarda es-
cènica catalana, Carles Santos,
queéscodirectorambJordiOriol
d’Esquerdes parracs enderrocs,
l’espectacle d’homenatge a Bros-
sa que arriba dijous a la sala Ta-
llersdelTNC.
Santos prossegueix. I dispara

amb bala: “Brossa és un referent,
com ho va ser John Cage en la
música. Es tracta de dues perso-
nes que sabent que han existit i
hanfetaixò iallòaltre, sapsque ja
potsferelquevulguis.Obrenpor-
tes. Després has de fugir. Cage té
unaesglésiaaAlemanyaquefaun

concert seud’11 anys, nit i dia.Un
acord va sonant i canvia dues o
tres vegades a l’any. Brossa està
carregat de coses així, i les va fer
fins i tot abans. És un personatge
quenosésiquadragaireenlacul-
tura d’aquí, amb aquesta mania
de si s’entén o no. És molt fàcil
d’entendre, no té cap problema.
Elproblemasónelsquehanfetun
problema ambBrossa. És unper-

sonatge queno s’acaba. Si hagués
nascut en un altre lloc, les coses
haurienfuncionatd’unaaltrama-
nera”.
Això sí, sobre Esquerdes par-

racs enderrocsSantos iOriol acla-
reixen poc. És poesia escènica
creadapasapasambelsmembres
de la nova companyia IT Teatre
de l’Institut del Teatre, formada
per graduats de l’escola, i amb
alumnes i antics alumnes de l’Es-

colaSuperiordeMúsica.Elmun-
tatge és brossià fins al títol: abans
eraCollar de cranis, paraulesque,
comunpoema visual, ara aparei-
xenratlladesal costatdelnou.
Però no només Santos ha fugit

deBrossa.ElsCabosanroque,La-
ia Torrents i Roger Aixut, expo-
sen fins a l’11 de juny al vestíbul
delTNCunafascinant ihipnòtica
instal·lació: No em va fer Joan
Brossa. Un bosc de copes, vasos
de plàstic, màquines d’escriure
amuntegades, culleretes i boscos
de canyes formats per cintesmè-
triques metàl·liques on tot sona:
27minutsdepuramàgia.Unains-
tal·lacióonhanprovatde fugirde
lasevaconnexiómésevidentamb
Brossa: en comptes de la seva po-
esiaobjectualhanprestextos iels
seus paisatges i els han utilitzat
“comatrampolíperquèelsobjec-
tesels interpretin”.
Aixídoncs,eldirectordelTNC,

Xavier Albertí, va concloure que
“la millor manera de fer Brossa
avuiés fugirdeBrossa.Fugird’ell
és una manera extraordinària de
fer present el gran mestre. Un
predecessor de Fluxus, de l’anti-
teatre, del teatre postdramàtic i
de tantes i tantescosesquenoens
acabaremmai”.!

“Lamillormanerade
ferBrossaavuiésfugir
d’ell:ésunamanera
extraordinàriadefer-lo
present”,diuAlbertí

Un jardí
funerari de
4.000 anys
Un equip d’arqueòlegs del
Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques, dirigits
per José Manuel Galán, ha
descobert a Luxor (Egipte) la
primera evidència d’un jardí
funerari; fins ara es coneixien
només per l’art. S’hi van tro-
bar llavors–coriandre, alber-
gínia, ceba o meló– que oferi-
ran informació per conèixer
els costums funeraris de l’an-
tic imperi. / RedaccióCSIC / EFE
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Les idees són
el generador
d�energia
més potent
que existeix.
Una idea, transformada en obra d�artés

capaç de canviar el món. D�aquí el nostre

interès per la cultura i el nostre suport al

Teatro Real, al GranTeatre del Liceu, al

MuseuThyssen i el seu 25è aniversari

i a iniciatives com entradasymas.com.

Perquè volem apropar la cultura a tota la

societat a través de la innovació i obrir

la nostra energia a tothom.


