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Els Pirates i Joan Brossa reten homenatge a Fregoli.

ELS PIRATES RECUPEREN UN BROSSA INÈDIT I ENS CONVIDEN A UN EXERCICI DE FREGOLISME

EN QUÈ CAURAN TOTES LES MÀSCARES I NO ENS RECONEIXEREM NI A NOSALTRES MATEIXOS

A tu t’han dit alguna vegada
que vasmés de pressa que en
Fregoli? L’expressió feia furor
en aquella Barcelona de prin-
cipi del segleXX que acollia
les actuacions del molt cèlebre
actor italiàLeopoldo Fregoli,
conegut per la seva inversem-
blant capacitat permudar de
pell, vestuari i personatge en
qüestió de segons. L’expres-
sió va quedar tan incorporada
en el llenguatge popular que
s’ha continuat utilitzant a casa
nostra, malgrat els anys que
han passat des que l’actor va
passar a residir a una tomba
en què hi ha escrita la frase
“Aquí Fregoli va executar la
seva darrera transformació”.

No sabeu com li hauria agra-
dat a Joan Brossa poder as-
sistir a una actuació seva! No
va poder ser, però això no va
constituir cap obstacle perquè

Brossa convertís el fregolisme
en un element essencial del
seu transgressormón poètic i
perquè escrivís una peça tea-
tral inspirada en el mestre del
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La disfressa disfressada
darrere, potser hi ha una altra
careta. I és que Els Pirates
tenen clar que el fregolisme
que tant fascinava Brossa i
que tan vinculat està amb
l’essènciamateixa del teatre
connecta del tot amb les pre-
guntes sobre la identitat que
ens podem fer ara mateix.
Prepareu-vos: un cop puja-

des les escales que porten al
Maldà, no reconeixereu ni la
mateixa sala en què tindrà lloc
la representació. I si Els Pira-
tes assoleixen el seu objectiu,
un cop començada aquesta
no us quedarà altra opció que
preguntar-vos qui sou real-
ment i què amagueu darrere
la vostramàscara: qui afirmi
no portar-ne cap que vigili, no
sigui que les seves xarxes so-
cials el desmenteixin. Qui més
qui menys, el fregolisme el
practiquem tots i totes.

transformisme que restava en-
cara inèdita entre nosaltres.

L’única veritat està en l’artifici

Per sort, Els Pirates (que ja
havien flirtejat amb l’univers
brossià) han decidit resca-
tar aquella obra, recrear-la
amb una llibertat brossiana
i presentar-la en forma d’es-
pectacle de varietats (pallas-
sos, striptease i ventrilòquia
inclosos) destinat a fer caure
totes les caretes. Encara que
sigui per descobrir que, al
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