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Joan Ponç i Joan Brossa
(de la mort del qual es van
complir dissabte passat
19 anys) van estar units
pel seu gust per la màgia,
el misteri, la cultura popu-
lar, el teatre i pel seu afany
constant de renovació ar-
tística. Malgrat que les se-
ves obres siguin molt dife-
rents, i un sigui poeta i l’al-
tre pintor, els dos Joans
del grup Dau al Set sem-
blaven condemnats a en-
tendre’s. Ho diu el filòsof
Arnau Puig, l’únic supervi-
vent del grup: “Un tempe-
rament i tarannà de la di-
mensió dels d’en Brossa
gairebé estava obligat pel
destí a trobar-se amb algú,
en Joan Ponç, que baixava
els núvols.”

Tots dos creadors van
exposar quatre cops ca-
dascun a la veterana Joan
Prats de Barcelona, gale-
ria que ara ha reunit obres
dels dos en una exposició
que esdevé un fructífer
diàleg artístic. L’exposició
de la Joan Prats és un fan-
tàstic complement de les

grans mostres de Brossa,
al Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (Mac-
ba), i la de Ponç, a la Pedre-
ra, i aquesta ha estat la in-
tenció de la galeria.

La primera part de la
mostra està centrada en el
moment de Dau al Set i en
la intensa col·laboració en-
tre els dos artistes que va
donar com a fruits el llibre
Parafaragamus, dos nú-
meros de la revista Dau al
Set, i el llibre Em va fer
Joan Brossa, on es pot
veure un dibuix molt re-
alista fet per Ponç del jove
Brossa. La complicitat en-
tre els dos creadors es pot
veure en detalls divertits
com a l’obra de Ponç,
Brossa, Brossa (1950),
on amb la seva peculiar es-
criptura pinta frases com
“En Brossa és un podrit” o
“En Brossa és un bruixot”.
De la mateixa manera
Brossa dedicava poemes a
Ponç, també presents en
l’exposició, com el que in-
clou a Sonets de Caruixa
(1949). En alguns casos,
els dos creadors compar-
tien títols per a les seves
obres, com és el poema de

Brossa i la pintura de Ponç
La gola oberta.

En la segona part de la
mostra, ja passada l’època
de Dau al Set, es desple-
guen una vintena llarga de
poemes objecte de Brossa i
alguns poemes visuals, ai-
xí com obres de sèries de
l’última etapa de Ponç
com la Suite diabòlica o
Suite neurastènica.

El primer que va expo-
sar a la Joan Prats va ser
Ponç el 1978 poc després
de tornar del Brasil, amb
la mostra Fons de l’ésser, i
ho faria tres cops més fins
al 1980. En el cas de Bros-
sa, la seva primera mostra
a la Joan Prats, el 1982, va
suposar la seva primera
exposició de poemes ob-
jecte i visuals a Barcelona.
Ben a prop de la galeria
Joan Prats, la galeria Eude
també exposa un conjunt
d’aiguaforts de Ponç de di-
verses sèries com Don
Quixot i Kafka. ■
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La galeria Joan Prats de Barcelona fa dialogar en una exposició l’obra del poeta
Brossa i el pintor Ponç, amics i col·laboradors en l’aventura del grup Dau al Set
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Dos Joans del Dau

La pintura ‘La gola oberta’, de Ponç, i ‘Sense atzar’, de Joan Brossa ■ GALERIA JOAN PRATS

Star Wars. Els últims Je-
di, el vuitè episodi de la sa-
ga galàctica, suma ja
1.056 milions de dòlars
(877 milions d’euros) de
taquilla arreu del món en
els 20 dies que han passat
des de la seva estrena. Els
ingressos es reparteixen
entre els Estats Units
(533 milions de dòlars) i la
resta del món (523 mi-
lions), i situen de moment
aquesta producció dirigi-

da per Rian Johnson i pro-
tagonitzada per Daisy Rid-
ley, Mark Hamill, Carrie
Fisher i Adam Drivern
com la 22a producció més
taquillera de la història.
Amb el recorregut comer-
cial que encara li queda
(molts dies d’explotació
on ja s’exhibeix i pendent
d’estrena a la Xina, demà
passat), es podria acostar
o superar Star Wars. El
despertar de la Força,
que, amb 2.068 milions de
dòlars, és la tercera pel·lí-
cula més taquillera de la
història, superada només
per Avatar  i Titanic.

L’estrena a mitjan de-
sembre ha fet que Els úl-
tims Jedi ocupi només el

quart lloc entre les pel·lí-
cules més vistes a l’Estat
espanyol durant el 2017,
darrere de La bella i la bès-
tia (21,9 milions d’euros
de taquilla), Gru 3: El meu
dolent preferit (20,5 mi-
lions d’euros) i la produc-
ció catalana Tadeu Jones

2 (17,5 milions). El vuitè
episodi de Star Wars acu-
mula de moment 17,5 mi-
lions d’euros de recapta-
ció. A tot l’Estat, les sales
de cinema han tingut 99,7
milions d’espectadors du-
rant el 2017, un 0,5%
menys que el 2016. ■

‘Star Wars. Els últims
Jedi’ supera els mil
milions de dòlars de
taquilla en 20 dies

Els ‘Jedi’ baten
rècords
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Daisy Ridley és Rey, l’heroïna del vuitè episodi de ‘Star Wars’,
que bat rècords de taquilla ■ LUCASFILM

El director general del
Gran Teatre del Liceu, Ro-
ger Guasch, ha decidit
abandonar el seu càrrec al
capdavant de l’entitat cul-
tural, segons un comuni-
cat enviat ahir pel teatre.
Guasch “vol iniciar una
nova etapa en la seva car-
rera professional” i,
d’acord amb president del
patronat, acabarà la seva
col·laboració al març.
Guasch va entrar a dirigir

el Liceu el 4 d’octubre de
2013 i en aquests quatre
anys ha contribuït al sane-
jament econòmic de la ins-
titució –en equilibri pres-
supostari des de fa tres
temporades– i a la recupe-
ració de la seva imatge i el
seu caràcter social. També
ha estat responsable de
dissenyar i començar a im-
plementar el pla estratè-
gic i de sostenibilitat
2017-2021, que ha de ser
aprovat aviat pel patronat.
Durant la gestió de
Guasch també es va origi-
nar un intens debat social
al voltant del projecte de
Frederic Amat per remo-
delar la façana, que al final
no es va dur a terme. ■
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Guasch deixa
el Liceu
El director general
ha sanejat els
números de l’entitat
en quatre anys


