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a incansable Glòria Bor-
dons (foto) ha recopilat
per a la Magrana Prosa

completa i textos esparsos, de Joan
Brossa, un volum de gairebé vuit-
centes pàgines, on ha compilat
quatre llibres del poeta, amb in-
èdits. Bordons va començar a es-
tudiar Brossa als anys setanta i el
llibre és una nova plataforma per
establir relectures i fixar aspectes
ideològics i estètics. Sam Abrams
obre la secció de crítica amb una
dissecció del llibre de l’influent
poeta, que va diversificar el seu
univers per la poesia més discur-
siva, però també per l’escènica
–entrant directament al teatre des
d’una visió oberta, que podia ar-
ribar fins als titelles o els striptea-
ses–, la visual –amb un peu i mig
dins les arts plàstiques– i, fins i
tot, amb les seves glorioses apari-
cions a la televisió o al paisatge
urbà, on va desplegar la seva ico-
nografia característica. Bordons
ha obert moltes carpetes per re-
unir pràcticament tota la prosa de
Brossa, des dels temps heroics i
brillants de Dau al Set fins a infi-
nitat de textos de catàlegs o inte-
ressants entrevistes, que es conei-
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xien poc i que varen ser publica-
des a edicions castellanes. Des del
1944 fins al 1997, el llibre és una
lectura fascinant, cronològica,
dels interessos del poeta, que aca-
ba, precisament, amb un text so-
bre el Teatre Espai Brossa, amb
un paràgraf final on esmenta al-
guns dels seus col·laboradors in-
condicionals, com ara el mag
Hausson, les actrius Javiera Para-
da i Carlota Soldevila i l’home de
teatre Hermann Bonnín, un pò-
quer perfecte per entrar dins el
paradís desinhibit del poeta.
    El dia de la presentació a la
premsa, Bordons va insistir en els
apartats de l’obra, com les proses
creatives de Dau al Set, les més
programàtiques –discursos, expli-
cacions, etcètera– i les circums-
tancials vinculades a les constel·la-
cions Brossa, que el van fer con-
nectar amb els continuadors de
l’avantguarda, des de poetes apa-
drinats, com els del grup del Mall,
Pere Gimferrer i els visuals –espe-
cialment Calleja i Canals–. El vo-
lum pot ser un complement als de
poesia escènica, que està presen-
tant Arola editors, també guiats
per Glòria Bordons. ❋
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Bordons ha
obert moltes
carpetes per
reunir tota la
prosa de Brossa

ls estudis de l’historiador
Albert Garcia Espuche,
entre moltes altres coses,

han permès establir un inven-
tari de paraules que circulaven
per la ciutat del Born i que s’han
perdut. Algunes no figuren en-
lloc. Ni a Google. És el cas de sa-
bastenc, el primer mot que he
proposat per al projecte Reborn,
una mena de joc del diccionari
que cada mes llança una paraula
abans de revelar-ne el significat
del segle XVIII. El digital cultu-
ral Núvol ja ha recollit vint-
i-cinc hipòtesis, com ara: “dit de
la persona amb coneixements
sobrenaturals per reparar sa-
bates” (Dànae Orenes), “milicià
del batalló de Sant Sebastià”
(Marta Fonollosa), “qui es pro-
veeix de provisions, aquell qui
s’abasteix” (Víktor Bautista),
“qui pateix de penellons a causa
del fred, com els màrtirs de Se-
baste, a l’antiga Armènia” (Lluís

E del Val), “venedor de cebes pro-
cedent del Baix Empordà o ses
Illes que cridava cebes tenc!”
(Antònia Carreras), “habitant
d’uns coneguts aparcaments”
(Pilar Cabrerizo), “gentilici del
poblet desaparegut de Sabast”
(Pasqual), “lluent com el valuós
teixit anomenat savastre” (Mer-
cè), “de caràcter feréstec” (Eva
Algans), “encarregat de prepa-
rar la roba que havia de ser te-
nyida” (Maria Clara Camps),
“qui fa un peritatge” (Antoni Ja-
quemot), “jueu de recta obser-
vança que complia amb el pre-
cepte del sàbat” (Josep Lluís de
Peray), “persona que es dedica-
va a transportar objectes, deri-
vat de bastar, suportar pes”
(Carles Sadurní), “dit d’un àpat
especialment difícil de maste-
gar” (Roger Firpo), “persona
que s’abstenia de portar saba-
tes” (Francesc Garcia). Una de
les hipòtesis és correcta. ❋
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