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Ja fa uns
mesos que va
començar l’any
dedicat al
poeta i artista
Joan Brossa
(1919- 1998),
que inclou
revisions
teatrals de la
seva obra i una
exposició al
Macba
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Amb el suport:

AQUEST MES DAVID CASTILLO

ins a finals de febrer de l’any que ve, el
Macba acollirà Poesia Brossa, “una revisió
del treball d’aquest artista a través dels

llibres, les recerques plàstiques, travessant el
teatre, el cinema, la música, les arts d’acció, els
gestos dels quals va ser pioner.” Per aquest motiu
hem decidit revisitar la figura d’un personatge
que no és exclusivament un literat o artista
important de la nostra cultura sinó una presència
viva a les ciutats, una crida per penetrar al bosc
de la creativitat que ell representava. Brossa, lluny

del context on es va desenvolupar la seva obra, ha
estat una manera de veure la realitat. No el
podem adscriure a corrents definits perquè
escapava a l’etiqueta. L’exposició del Macba és un
recorregut que, sobretot, dialoga amb
l’interlocutor sense considerar-lo un subjecte
passiu, contemplatiu. Brossa va establir un diàleg
amb músics, cineastes, ballarins, humoristes,
mags, gent del circ i, com és sabut, amb les arts
plàstiques i la literatura. També va mantenir els
ulls oberts davant la nova generació i les portes
de casa seva i del seu estudi sempre estaven
obertes de bat a bat. Si el volies veure, podies
assistir a les sessions de la Filmoteca, on passava
la majoria de les tardes en la gran passió, el
cinema. Brossa viu... ❋

F
Univers Brossa

No podem
adscriure
Brossa a
corrents
definits

L’artista badaloní ha il·lustrat Equatò-
ria, la nova aventura del Corto Mal-
tès, el mític personatge creat per l’ita-
lià Hugo Pratt. És el segon cop que el
dibuixant recrea aquest personatge.

RUBÉN PELLEJERO

52

TEMPORADA ALTA
Jordi Bordes ens presenta les
obres més destacades del fes-
tival d’arts escèniques Tem-
porada Alta, que tindrà lloc
al llarg d’aquest trimestre.

31

CARLOS ZANÓN
El poeta i novel·lista
presenta Taxi, una no-
vel·la amb un protago-
nista que va a la deriva
per Barcelona a la re-
cerca d’ell mateix. Za-
nón també ha partici-
pat en el nou disc de
Brighton 64 (pàg. 45).
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JOANA SERRAT

ROSA TORAN

COLSON WHITEHEAD

La historiadora ha fet una reedició
d’Els catalans als camps nazis, de Mont-
serrat Roig. L’entrevista V. Gaillard.

L’artista de Vic presenta el disc Drip-
ping Springs, una obra densa que bus-
ca un so analògic, es podria dir que
clàssic. Ens en parla Guillem Vidal.

David Castillo ens parla d’El ferrocar-
ril subterrani, sisena novel·la de l’au-
tor de Nova York Colson Whitehead.

44
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L’artista plàstic Antoni
Llena ha obert les portes
del seu estudi de Vallvidre-
ra a Montse Frisach, que
relata el que s’hi ha trobat.

ANTONI LLENA

ELS MÉS VENUTS
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n el primer ordinador portàtil amb
estalvi de pantalla que vaig tenir hi
vaig programar un epitafi aforisme

de Joan Brossa: “Per ser feliç, mortal, cami-
na sempre i oblida.” Pertanyia al llibre La
clau a la boca, que acabava de sortir el 1996.
No em vaig cansar de mirar-lo mentre el
món es movia neguitós, esclatava i devora-
va tot el que no estigués autoritzat per qui
autoritza. Quan l’havia anat a veure al seu
pis del carrer Gènova o al caòtic estudi del
carrer Balmes, on el xou de diaris escam-
pats per terra només quedava superat per
les barricades dels balancins, amb sorne-
gueria em deia que estàvem passant “la tra-
vessa dels trenta anys del pujolisme”. El co-
neixia, gaudia i patia des dels anys vuitanta.
De vegades em semblava un autèntic ico-
noclasta, d’altres apareixia com un poeta
sofisticat, un savi zen. I segurament aquesta
era la gràcia del personatge: les dualitats, la
complexitat, la imbricació del personatge

E

EL LLEGAT DE JOAN BROSSA DAVID CASTILLO

Quan falta poc més d’un any pel seu centenari i
també pels vint anys de la seva mort, aprofitem
l’exposició del Macba per recordar Joan Brossa

Camina
i oblida

Joan Brossa, en un
dels balancins de
l’estudi del carrer
Balmes
CRISTINA CALDERER
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dins la seva obra. Si l’anaves a entrevistar et
donava titulars, no es mossegava la llengua
i et tractava amb complicitat, una cosa en
què coincidia amb la majoria dels escrip-
tors catalans de la seva època, tan diferents
de la majoria dels actuals. Apa, si li portaves
la contrària o llegia alguna cosa que no li
agradava, era capaç de remoure l’infern
com si li anés la vida. Joan Brossa era capaç
de fer-se estimar i d’esgarrapar, de conside-
rar-te amic i enemic alhora, però mai resul-
tava previsible, cosa que el diferenciava de
la tònica social del país, de les cèl·lules nou-
centistes que han acabat resultant cancerí-
genes.

Tant ell com Arnau Puig i Joan Ponç,
provinents del grup de la revista Dau al
Set, van haver de patir la Barcelona grisa
dels anys quaranta en què van publicar els
primers números: la revolució surrealista
davant les imatges de la contrareforma, el
carnaval davant les processons religioses i

la Setmana Santa, el joc obert, sexual i de-
sinhibit davant les tietes Maries i la beate-
ria. Potser d’aquesta resistència tan tenaç
va destil·lar un caràcter subversiu, lliberta-
ri, profundament divertit en la mateixa ex-
pressió de la seva obra, on podia combinar
una sextina o un sonet amb un poema
concret o visual. Ell va mantenir-se inter-
disciplinari. Sabia que la poesia podia ser
al teatre, a les arts plàstiques, a la vida quo-
tidiana, a l’avorrit ensenyament tal com es
planteja. Brossa ha estat una alternativa en
un temps d’ansiolítics. Brossa són les lle-
tres i els poemes visuals de la millor TV3,
Brossa són les lletres enormes dels poemes
del Velòdrom d’Horta, el poema Barcino
de la plaça Nova davant la catedral o les
petites intervencions en carrerons o les lle-
tres del Col·legi d’Aparelladors. Brossa és
el teatre que continua el seu llegat entre
trucs de màgia, fun-
cions de companyies
independents i es-
pectacles de striptea-
se. Brossa és el pú-
blic de la Filmoteca,
on encara conserva
una cadira dedicada,
com els jugadors de
bàsquet gloriosos te-
nen penjades les se-
ves samarretes als
pavellons. Brossa és
l’estirabot, l’insult i
la mirada als ulls.
Brossa és brossa,
com deia ell mateix
autoparodiant-se...

En un dels textos
periodístics inclosos
al seu volum Escrits
d’estètica, el seu
amic i vell company Arnau Puig ens diu
que “l’obra d’en Brossa s’ha desenvolupat
dintre d’una societat que encara no ha ar-
ribat als seus límits d’esgotament. En can-
vi, ell ja és conscient de noves possibilitats
humanes de convivència. Els temes que el
preocupen transcendeixen, doncs, els lí-
mits dins els quals és tolerable reconside-
rar-los. Automàticament, això dona un es-
til literari, si, malgrat tot, es persisteix a
tractar-los. Llavors l’obra d’art esdevé si-
bil·lina i l’expressió hi és confusa i equívo-
ca”. Al costat d’aquesta dificultat sintetit-
zada per Puig trobem l’artista que connec-
ta amb els televidents o els nens de les es-
coles que el poden gaudir tant com ho fan
amb Joan Miró. Les dualitats obren la seva
obra a través dels gèneres literaris i les arts
visuals i escèniques, que ell concebia com
un tot sense diferències entre una cosa i
una altra. Ell mateix, però, es converteix en
un gènere, en una marca, que tothom re-
coneix. Seria possible part de la poesia que
es fa a Catalunya sense el seu llegat, espe-
cialment la de poetes com J.M. Calleja, Xa-
vier Canals i els més joves sense el seu mes-
tratge?

En una entrevista que li vaig fer amb
Marta Ciércoles per al suplement Cultura,
el febrer del 1996, quan li vam preguntar
què opinava sobre la poesia que es feia
aleshores a Catalunya, Brossa s’expressava
de la manera següent: “Trobo que és una
poesia tova i de confessionari. Una poesia
que ja s’ha fet, que s’ha explicat moltes ve-
gades, tota la seva temàtica és reiterativa i
paralitzadora. Després trobo una manca
d’audàcia, tenen por, fan coses molt min-
ses. Deu ser que estem en l’època del con-
sens.” El poeta acabava de fer 77 anys i su-
poso que hauria preferit el moment actual
en què la gosadia implica trencar amb
moltes rèmores del passat. I sobre aquells
dies del cafè per a tothom i de pau olímpi-
ca, algú tan rebel com ell no tenia proble-
ma per acceptar quin havia estat el pedre-
gar per on havia passat la seva obra: “Ara

som a l’època del
consens i, és clar, jo
no soc el consens.
Malgrat tot, veig que
hi ha molta gent que
em telefona i a qui
interessa força la
meva poesia, encara
que no tingui tota la
projecció que hauria
de tenir. Però la va
tenint. Temps al
temps, que deia
Nietzsche. Crec que
els poetes ara van
massa de pressa. Vo-
len entrar en la his-
tòria ràpidament.
Fan un llibre, un al-
tre llibre i un altre, i
després, les obres
completes. Ja tenen

dret a entrar en la història...”
Era des d’aquesta concepció mateixa de

rupturisme, però també des d’un caràcter
genuïnament iconoclasta, des d’on projec-
tava Joan Brossa les seves idees, sempre so-
ta el paraigua d’una poesia, que, en reali-
tat, era ell mateix. Per a Joan Brossa la poe-
sia no tenia límits i en més d’una ocasió va
declarar que no entenia les cotilles dels gè-
neres, l’arcaisme que representaven. En
aquest sentit, els anomenats “poetes cor-
poris” es van convertir en escultures al car-
rer sense que ningú els veiés com a intru-
sos. De la mateixa manera el van copiar els
publicistes o es va convertir en un reclam
televisiu quan la televisió no era el refugi
d’enzes i trivialitats que és actualment. O
ho era menys.

En un homenatge que un gran grup de
poetes vam fer a Puig Antich i Solé Sugra-
nyes a Sant Boi de Llobregat, la vídua de
Brossa ens va cedir un poema. Una nena
que hi havia jugant a la plaça em va pre-
guntar què representava i quan li vaig in-
tentar explicar, ella em va contestar que
era un joc de taula. Al poeta li hauria en-
cantat la interpretació. ❋

Brossa va
des del
sonet fins a
la publicitat

Projectava
les idees
des de la
poesia
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EL LLEGAT DE JOAN BROSSA MONTSE FRISACH

Brossa va mantenir sense defallir un compromís
polític i social que és intrínsec a la seva obra

Poesia
de combat

n un famós poema visual de Joan
Brossa la paraula poema acaba amb
l’empunyadura d’una pistola. No

és que Brossa aprovés la violència, simple-
ment deixava clar que la poesia, per ell,
també era una eina de combat. A Brossa li
va tocar viure la Guerra Civil de ple –de fet
va patir una lesió permanent a l’ull en ple
combat– i posteriorment va exercir la
poesia en ple franquisme i esquivant
nombrosos episodis de censura.

Escrivia Brossa el 1968: “Si no podia es-
criure,/als moments d’eufòria seria guer-
riller,/als de passivitat prestidigitador./És-
ser poeta inclou totes dues coses.” Un poe-
ma que defineix perfectament la seva
pràctica poètica. Per Brossa
vida i poesia eren el mateix.
Per tant, tota la imbricació
de l’obra de Brossa en la vi-
da quotidiana no podia dei-
xar de banda les qüestions
polítiques i socials. Els cavalls
de batalla són bàsicament la
defensa de les classes més
desfavorides i la denún-
cia del capitalisme sal-
vatge, el catalanisme,
l’anticlericalisme i la
seva aposta per la
llengua catalana.

La gran exposició
Poesia Brossa, que es
pot veure al Museu
d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba) fins al
25 de febrer, la més completa
feta mai sobre el poeta, remarca alguns
dels aspectes més combatius de Brossa.
Només entrar a l’exposició, l’espectacular
instal·lació El planeta de la virtut pot sem-
blar d’entrada només una broma pesada:
una munió d’escarabats vermells s’escam-
pen per la paret i el terra del museu. Una
obra que convida a fer-se la foto de rigor,
que pot semblar una frivolitat, però Bros-
sa no pot ser tan superficial. Hi ha un de-

E tall de l’obra que no és banal: els escara-
bats surten pel cantó dret de la paret.
“Aquesta és la instrucció principal que
Brossa va donar per instal·lar l’obra –ex-
plica Teresa Grandas, cocomissària de la
mostra amb Pedro G. Romero– perquè ‹la
merda sempre surt de la dreta›, deia Bros-
sa.” Malgrat això, a Brossa els escarabats li
agradaven perquè trobava que era un
“animal noble”, adorat pels egipcis.

Amb una exposició tan àmplia, és pos-
sible fer un recorregut només a través de
les obres de contingut polític i social. Però
de fet Teresa Grandas apunta que en Bros-
sa “tot és polític”, malgrat que deixa ben

clar que mai va militar en cap partit
polític ni va tenir carnet de cap

mena. Ja en plena democràcia,
sobretot quan als anys 80 Bros-
sa va començar a ser àmplia-
ment reconegut i fins i tot po-
pular, no dubtava a col·laborar

amb partits polítics diversos, des
del PSC a Esquerra Republicana,

o associacions per la llengua.
Evidentment, mai va tre-

ballar amb entitats dreta-
nes o relacionades amb el
passat franquista. Un
exemple, inclòs a la
mostra, és el cartell que
va realitzar per a la cam-
panya de 1997 de la Pla-

taforma per la Llengua:
Vivim plenament en català.

Però finalment va ser un ajun-
tament socialista qui li va atorgar

un vitalici.
La pràctica poètica és per Brossa també

una “pràctica política”, que es manifesta,
com sempre va fer, en múltiples suports.
Un dels moments estel·lars de l’exposició
és la sala on s’exposen les Suites (1959-
1969) i els Poemes habitables (1970). Són
poemes visuals exquisits, tant pel seu con-
tingut com per l’execució, i sempre amb el
collage com a tècnica recurrent. En un,

que forma part de Poemes de l’Oc (1970),
Brossa enganxa al paper un petit mapa
antic de la Península Ibèrica, del qual ha
retallat Portugal i els Països Catalans i el
titula simplement Espanya.

Brossa sempre va reivindicar la història
dels catalans amagada durant el franquis-
me. El 1977, en plena Transició, escriu el

poema titulat simplement 1714: “Encara
que duri segles, el temps no fa/que tingui
més raó quan no n’hi havia/de bon co-
mençament, i la injustícia continua/essent
allò que era.” I el 1971 escriu l’Oda al Pre-
sident Companys: “[...] El poble et va ele-
gir. No t’han vençut/Aquesta pau - que és
pau de cementiri/només raona els mots
en un embut/i res no arxiva el clam del teu
martiri.”

En un poema visual, inclòs a l’exposi-
ció també, apareix un escut constitucional

“La merda
sempre surt
de la dreta”,
deia Brossa
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nya escapçada, que el poeta també dedica
al president Companys. En un altre poe-
ma, escrit el 1973, Brossa parlava de l’his-
tòric membre d’Esquerra Republicana
Jordi Carbonell, que va ser torturat per la
policia per “haver exigit el dret a parlar ca-
talà”. L’actualitat de la poesia de Brossa es-
tà servida.

Un altre exemple del compromís cata-
lanista de Brossa que es pot veure a la
mostra és la seva intervenció en un festival
de poesia a la sala Price el 1970 en què en-
mig de les grans patums de la poesia cata-
lana, com ara Salvador Espriu i Gabriel
Ferrater, Brossa va reivindicar en un petit

poema els Mossos d’Esquadra. O l’Strip-
tease català, en el qual la musa brossiana
Christa Leem es va despullant fins que al
final de l’aparició un murri Joan Brossa
exclama: “Visca els Països Catalans!”

Brossa tampoc es mossegava la llengua
a l’hora de denunciar els abusos dels bancs
i les multinacionals, la hipocresia dels po-
lítics –vegeu l’obra Paràsit, en què una co-
torra pren la paraula en un mar de diaris–
i fins i tot la importància exagerada del
futbol en la societat, com a País.

El compromís de Joan Brossa hi va ser
sempre i no va defallir mai. La data fatídi-
ca del 18 de juliol apareix en un poema vi-
sual, amb un bitllet de tren del 18 de juliol
del 1970, on s’hi passeja un escarabat. El
calendari del poema Record, del juliol del
1936, va patir censura. En l’assaig Joan
Brossa: les sabates són més que un pedestal,
l’historiador de l’art Isidre Vallès remarca-
va com el poeta va mantenir-se fidel a la
denúncia i el compromís polític en tot
moment: “Quan la majoria de poetes, per
raó de les dificultats ideologicoculturals,
solien refugiar-se en l’intimisme, ell, Joan
Brossa, utilitzà la poesia amb plena lliber-
tat expressiva, atenyent de ple les preocu-
pacions de la comunitat i endinsant-se
pels viaranys obscurs i difícils de la resis-
tència.” ❋

L’obra ‘El planeta de
la virtut’, que obre
l’exposició de
Brossa. Al costat,
’Striptease català’, i
a sota, el poema
‘Espanya’ i ‘Paràsit’.
A la plana anterior,
el poema ’País‘
FUNDACIÓ JOAN
BROSSA, VEGAP,
2017/ACN/FERRAN
FREIXA/M.F.C./GUS
TAU NACARINO
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EL LLEGAT DE JOAN BROSSA MARIA PALAU

“Brossa ens va transmetre
el seu inconformisme”

escriptor, assagista, poeta i agita-
dor cultural Vicenç Altaió (Santa
Perpètua de Mogoda, 1954) s’ha

posat al capdavant de la Fundació Joan
Brossa amb la missió de donar-li un nou
impuls. A ell, un home que s’autoanomena
“traficant d’idees”, no li falten precisament
iniciatives per rellançar l’entitat. Tindrà
una bona plataforma per desplegar-les: el
nou Espai Brossa, que s’obrirà el 30 de de-
sembre.

En una entrevista, Brossa deia el següent:
“Hi ha massa fundacions d’artistes. Fer-se
una fundació és fer-se un pedestal pòstum.”
Jo soc el primer que va quedar parat
quan, després de la seva mort, es va cons-
tituir la seva fundació. Com que el conei-
xia bé, em semblava que estava fora de la
seva òrbita mental, sobretot perquè ell
practicava un sistema de cultura molt de
carrer. Tot el que fos provinent de la cul-
tura del noucentisme, amb la qual estava
naturalment en contra, no deixava de ser
una paradoxa associat amb Brossa. Tam-
bé sé, però, que en aquell moment hi ha-
via una gran preocupació per preservar
les seves obres, i aquest era el sentit de la
fundació. Per interpretar les paraules que
em dius de Brossa, cal tenir present la se-
va animadversió per Tàpies i per la idea
que ell tingués una fundació.
D’on ve la seva enemistat?
Als anys setanta, quan es va crear la gale-
ria Maeght a Barcelona, Brossa va fer una
crítica duríssima a la relació de Tàpies
amb el mercat. Ara que ja han passat
tants anys, puc confessar moments de
tensió per culpa d’aquesta picabaralla:
Tàpies ens demanava lleialtat i Brossa era
un foteta. Brossa és un poeta proletari, és
un poeta que vol ser de combat i és un
poeta revolucionari. Vol transformar el
món a través del llenguatge artístic.
Parlem de la seva fundació. Quina feina ha
fet durant tot aquest temps?

L’ En la primera etapa, i amb l’objectiu de
sostenir-se, a part de vetllar pels drets i
per l’obra, es va comercialitzar aquell
Brossa que s’havia posat de moda en la
postmodernitat: el poema objecte enllau-
nat i encapsulat, fora de la seva tradició
irònica, humorística i transgressora. Al
meu parer, es va limitar i es va reduir
Brossa a objecte de consum. En un segon
període, ja sense la presència tan impor-
tant que havia tingut Pepa Llopis [la ví-

dua de l’artista], és Mestres Quadreny el
que, com a president, decideix posar el
patrimoni en mans del Macba, que ha de
tenir un paper nuclear per al seu estudi i
sobretot per a la seva projecció interna-
cional. I això és extraordinari, perquè
Brossa, que havia estat al seu moment
molt criticat en el marc literari, entra a la
porta gran de la cultura a través de l’espai
artístic. És molt curiós, això: el seu fons

no va a la Biblioteca de Catalunya, va al
Macba.
A partir d’aquí, la fundació s’hauria pogut
dissoldre perfectament.
Sí, però llavors és quan apareix l’Ajunta-
ment i ofereix un espai. I se’m proposa
ocupar-ne la presidència per engegar
aquesta tercera etapa. Ho accepto per as-
sumir el deute que tinc amb Brossa i amb
la cultura del país. Tenint en compte que
jo sé més dirigir que no pas presidir; el
meu perfil és de treball, perquè m’agrada
fer la cultura.
Vostè quan va conèixer Brossa?
El 1978, va fer una visita al pintor Alfons
Borrell a Sabadell, on jo feia la revista Èc-
zema. Va apreciar molt el que hi feia. El
1982, ell i Mestres Quadreny ens van de-
manar a Glòria Picazo, a Rosa Queralt i a
mi que portéssim l’Espai 10 de la Funda-
ció Miró. És a dir, que un poeta i un mú-
sic em van convidar a entrar al món de
l’art. Com a intel·lectual que soc, amb
Brossa vaig tenir una relació particular.
No hi vaig tenir converses intel·lectualit-
zades sobre el paisatge cultural, sobre els
museus... El que ens va unir va ser l’acció
cultural. Brossa tenia una actitud de xoc
permanent. Als anys setanta, es manté
molt crític amb la reforma política, ad-
verteix el sentit del capital i el paper que
poden tenir les caixes i els bancs, es mal-
fia del model de les construccions d’alta
cultura... Brossa està més a la vora d’una
mirada de la ciutat i d’uns itineraris sub-
terranis, i aquí és on ens trobàvem sem-
pre. Brossa es va encavalcar amb la nova
generació que pujava i ens va transmetre
el seu inconformisme. Era marrec, trape-
lla, però tenia un esperit molt jove. La re-
lació entre Brossa i la joventut va ser al-
tíssima.
Què vol que sigui ara la seva fundació?
Passat, present i futur en un sol temps.
L’aportació que de moment ja he fet és la
creació del centre d’estudis, que ha de ser

“Tenia una
actitud   
de xoc
permanent”

“Era marrec,
trapella,
però amb
l’esperit jove”
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el motor de la fundació. El repte és donar
continuïtat a projectes ja iniciats –l’edi-
ció de l’obra completa en poesia i fer un
catàleg raonat de tota la poesia objecte i
visual–, definir l’espai escènic Joan Bros-
sa i, tant o més important, convertir el
nou Espai Brossa en la casa de les pràcti-
ques de les escriptures noves, tal com va
dir Alicia Kopf, que forma part del centre
d’estudis, i alhora la casa de la poesia
d’acció, en paraules d’Eduard Escoffet,
que també s’hi ha involucrat. L’altra àni-
ma serà la recerca històrica, reprenent el
fil del KRTU i, després, de l’Arts Santa
Mònica. Aquesta feina s’ha deixat de fer i
vull recuperar-la.
En quines exposicions està pensant?
El programa tot just s’està gestant. Penso
en figures com Joan Josep Tharrats, dis-
senyador i intel·lectual, i Joan Obiols,
psiquiatre.
Hi ha data d’inauguració del nou espai?
M’agradaria obrir-lo el 30 de desembre, el
dia de l’aniversari de la mort de Brossa, en-
cara que fos com un cub en blanc seguint la
tradició del Macba. Estem treballant en la
idea que un artista jove faci una instal·lació
que evidenciï aquest diàleg entre passat,
present i futur. I també volem escenificar

l’entrada al patronat de les diverses funda-
cions d’art que hi ha a la ciutat: la Miró i la
Tàpies, i s’ha de veure el Macba. Ho hem
ofert també a la Generalitat, perquè òbvia-
ment hi té una responsabilitat. Hi confiem.
No entendríem que hi hagués una negativa.
Què li sembla l’exposició del Macba?
Crec que hi ha dues coses molt interes-
sants. La primera, la coincidència històri-
ca. Brossa, un poeta descamisat, sense
afaitar i amb la sola de les sabates forada-
da, que en els convulsos anys setanta pas-
sa de ser un artista minoritari a ser un ar-
tista popular, ha entrat a l’espai museo-
gràfic institucional també en un moment
de revolta democràtica. La segona és la
nova mirada que aporta algú que no és de
la colla. Pedro G. Romero ha sabut fer

Vicenç Altaió, en
un ambient ben
brossià, la llibreria
La Cova, al carrer
Pau Claris
ORIOL DURAN

una exposició documental dirigida, però
no guiada, amb la qual cosa tothom ha
de fer l’esforç d’interpretar tot aquest
munt de papers. Nosaltres, des de la fun-
dació, hem fet tots els possibles perquè
l’exposició sortís bé i el comissari pogués
treballar amb total llibertat per renovar el
discurs. La responsabilitat d’una funda-
ció és sobretot no dictar un cànon, sinó
fer que una obra sigui oberta i llegida per
molta gent de generacions diferents i
amb punts de vista radicalment diferents.
Parlant de la revolta actual... On se situaria
avui Brossa? Pedro G. Romero va dir que el
seu llegat és d’una actualitat pornogràfica.
No vam inaugurar l’exposició perquè
aquell dia, el 20 de setembre, Brossa va
sortir a peu i era en la manifestació contra
els atacs del govern espanyol a les nostres
institucions. Brossa continua al carrer. Ara
bé, hi ha una diferència: als setanta, la cul-
tura tenia una gran potència simbòlica i
de lideratge, fins i tot moral. Avui, l’excés
del model de les indústries culturals ha ar-
raconat el paper modèlic que havia tingut
una figura com Brossa.
Un desig de futur?
Brossa s’ha d’internacionalitzar. Aquest
és el gran repte. ❋

“En aquests
moments de
revolta, seria
al carrer”
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EL LLEGAT DE JOAN BROSSA J. BORDES

L’Any Brossa ja va arrencar l’any passat al TNC
i a La Seca però tindrà un rebot al cartell de la
fàbrica de creació de la Ribera i a Maldà

‘Selectivar’ Brossa

mb el perill de malinterpretar
Brossa, avui és notable l’interès per
rescatar els seus textos i, sobretot, el

seu univers. Explicava l’actriu i directora
Rosa Novell que era molt perillós col·locar
l’obra d’aquest artista inconformista en
una vitrina, aïllar-lo i fer-lo empàtic, quan
el seu perfil tenia moltes més arestes. De fet,
ell mateix (segons comenta Xavier Fàbregas

A en la Introducció al teatre de Joan Brossa,
pels volts de 1973) li interessava més que
s’editessin els seus textos més que no pas
que es representessin. Deia que, sense ac-
tors ni escena, la història és molt més lliure
i que el text fixava el lèxic i retenia allò que
ell s’havia imaginat. La pila de textos meca-
nografiats en un full groguenc (en 86 car-
petes, que ocupaven 4 metres de longitud

per mig d’amplada al terra d’una habitació,
segons Fàbregas) tenen altres punts en co-
mú: un estil que frega el teatre de l’absurd
(una mena de cosí germà del surrealisme
dalinià) però en el qual sovint s’endinsa en
un profund existencialisme. En realitat, les
peces de Brossa més que narrar una histò-
ria plantegen una situació quotidiana, so-
vint, i la tensa perquè surtin les contradic-
cions burgeses. Al darrere hi havia latent la
preocupació per la felicitat de l’home actual
i l’amenaça de l’abús de la força que traslla-
dava els personatges a una situació injusta.
Avui se’ns presenta simpàtic, també per
una intel·lectualitat que el troba singular,
però ell sovint criticava la migradesa intel-
lectual.

Del tot al res.
Esquerdes Parracs
Enderrocs va
apostar per la
interpretació actoral
simfònica, mentre
que CaboSanRoque
va optar per
l’experiència íntima
de l’espectador amb
l’obra d’art que
destil·la Brossa
MAY ZIRCUS/ QUIM
PUIG



11
1 5 . 1 0 . 2 0 1 7

Do
ss
ie
rEl seu teatre es construeix sovint sobre

un arquetip clàssic de tres personatges,
que remeten a la Commedia dell’arte. Ar-
lequina segura de si mateixa; el famèlic
però espavilat Arlequí; i l’incòmode Pier-
rot que competeix per l’amor de la noia o
es converteix en el nou angle d’un trian-
gle amorós. Certament, avui hi ha més
ganes d’imbuir-se del món de Brossa que
representar les seves situacions. Potser
per això, Hermann Bonnín es va sentir
obligat a produir un muntatge d’un text
original (tot i que evidentment passat pel
tamís de l’avui, incorporant algun ele-
ment visual que complementés la situa-
ció de Diumenge) per compensar les pro-
postes del Teatre Nacional de Catalunya,

que li va aportar el valor com a epicentre
però que, en realitat, només va passar-ho
com a punt de partida. Enguany, a part
de la programació puntual prevista al
Macba per completar l’ambiciosa exposi-
ció (que feia anys que estava en deute),
també es vol carregar el Barribrossa del
maig vinent amb peces d’aquest autor. I
els Pirates preparen una notable drama-
túrgia itinerant pel Maldà inspirant-se en
l’univers de Brossa: El gran Fracaroli.

Fent un repàs al que ja es va veure
l’any passat, cal celebrar la valentia de
presentar Diumenge a La Seca: El treball
és notable. Perquè Bonnín sap, amb la
complicitat del repartiment (Àngels Bas-
sas, Àlex Casanovas i Abel Folk), cons-
truir una relació de personatges malaltis-
sa, a partir de les notes esquitxades de
Joan Brossa. Ho fa, sumant-hi una poèti-
ca que dona consistència a l’escena, des-
prés d’unes pauses que indiquen a l’es-
pectador que cal parar atenció. La parella
burgesa (ella es deixa impressionar per
tot i ell somnia des de la seva teòrica in-
tel·lectualitat de lector insistent) rep la
visita del seu amic (la frontera del desig
cap als altres dos
personatges és tan
prima com vulgui
cada espectador). I
parlen de tot i de
res. Són situacions
que tenen un nota-
ble aire de menys-
preu cap a la dona i
que es repeteixen
com si es trobessin
en un bucle maleït. Una quotidianitat
anodina que evoca el teatre de l’absurd:
la denúncia d’una societat sense gaire
ànima. Però Brossa lluita perquè cada
personatge que ha imaginat i escrit bus-
qui la felicitat. La reivindiqui. Ves per on,
Bonnín els atorga l’oportunitat de recon-
ciliació amb unes papallones que neixen,
després de llarga letargia.

La dramatúrgia també ha apostat per
un espai escènic central (el públic els en-
volta) amb el qual poden convenir mira-
des còmplices i, puntualment, animar-
los a cantar cançons de repertori francès.
A l’espai sonor, se li sumen fragments de
Mestres Quadrenys, un altre fidel en la
obra de Brossa que compon des de l’alea-
torietat. El resultat és un treball gens tan-
cat, molt suggeridor, amb el joc com a ei-
na imprescindible per fluir per una situa-
ció (més que una trama de plantejament,
nus i desenllaç) en què és un gaudi veure
el flirteig actoral continu, a tocar. I uns
pessics de màgia, que sorprenen i reme-
ten al gust per una parateatralitat de
Brossa. Una feliç aventura.

Al Temporada Alta, just fa un any, es va
estrenar la proposta de CaboSanRoque. al
companyia va acceptar l’encàrrec i va optar
per l’honestedat i construir el dispositiu No
em va fer Joan Brossa: CaboSanRoque

s’allunya dels referents més evidents de
Brossa. És molt potent i no aportaria gaire
barrejar com si fos un joc de cartes l’univers
visual de Brossa. El seu treball, que incor-
pora un món sonor sigui amb la seva habi-
tual orquestra de sons amb instruments
trobats o amb la paraula però mirant d’ex-
treure-li el seu significat, pretén traçar un
paisatge nou. No tindria sentit que un grup
jove pintés un quadre de Brossa, que el re-
interpretés. Ells han preferit posar els peus
des de la literatura dels anys quaranta i cin-
quanta i fabular amb una nova geografia.
No em va fer Joan Brossa podria ser el que
ell construiria avui, si tornés a ser jove. El
que és segur és que en quedaria encantat
com a espectador curiós i enamorat de les
arts parateatrals.

I per últim de la llista d’espectacles in-
closos en l’Epicentre sobre Brossa al TNC,
cal recordar l’experiment que es va propo-
sar a Jordi Oriol i Carles Santos. amb alum-
nes acabats de llicenciar del TNC i la col·la-
boració (un apunt molt breu) dels alumnes
de l’Esmuc. Explica Xavier Fàbregas en la
introducció a les Obres Completes que tenia
bastanta ràbia als actors. Només volia que

parlessin clar, que
respectessin les pau-
ses. La proposta que
planteja l’Institut del
Teatre amb el Teatre
Nacional de Catalu-
nya és molt interes-
sant. Perquè convida
que Jordi Oriol (un
follet boig per es-
quarterar el signifi-

cat de les paraules) i Carles Santos (un
compositor que també trenca els límits de
l’harmonia servint veritables poemes vi-
suals en un escenari d’imatges impactants i,
habitualment, irreverents) a rellegir Brossa.
Ells prefereixen inspirar-s’hi, des de la dis-
tància. Oriol i Santos s’han quedat en la
perplexitat de les paraules: en un joc prou
poca-solta, divertit, però que desarma
Brossa i el deixa prou tou. El fan simpàtic
quan l’artista amagava una dosi de mala llet
en les seves obres d’un humor cínic. Els ac-
tors de l’Institut del Teatre (alguns amb
ànima pròpia i una dicció notable per fer
espetegar un text de monosíl·labs, carregat
de sonoritats extremes) no defensen cap
personatge. Són ombres d’un text. Que, a
més, tampoc no porta més que a un joc. 
Santos s’estalvia les imatges potents i ho ce-
deix tot a una peripècia. On, és cert, les pa-
raules són més notes musicals que signifi-
cats. Jordi Oriol traça un fil còmic que lliga
la seva escena amb el recurs de Cantar les
quaranta. Però no desglossa les paraules i
només sorprèn amb una escatològica con-
seqüència que ho empastifa divertidament.
I sí, el seu poema visual és un balancí que
confon el “que no” amb el “canó”. Tan in-
genu com contundent: no és el mateix ne-
gar-se a una cosa que posar-hi un canó pel
mig (com a amenaça...) ❋

Oriol i
Santos
parteixen
de Brossa


