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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
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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




