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Joan Brossa en el rodatge de ‘Màgia de Catalunya’, de Manuel Cussó
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Arts escèniques

E
n el moment en què el Gran
Teatre del Liceu ressuscita
els fantàstics telons que
Mestres Cabanes va fer per a
l’Aida del 1945 i en què surt
un llibre fonamental de

Jordi Jané sobre les arts escèniques a
Catalunya, continua encara per uns di-
es a la Fundació Miró la magnífica ex-
posició Joan Brossa o la revolta poètica.
Tanta coincidència mereix reflexió.

El Liceu treu de l’ombra Josep Mes-
tres Cabanes, nascut el 1898, una recu-
peració que ens permet de tornar a la
manera de veure l’Aida del 1945, afer-
rissadament fidel a la tradició esceno-
gràfica catalana i molt característica
d’aquell professor de perspectiva esde-
vingut un dels més grans en el camp
dels decorats d’òpera i teatre. El resultat
de l’estudi rigorós i del somni de Mes-
tres Cabanes són set espais fascinants
que ara podem contemplar novament
suspesos en la màgia. Cinc interiors de
palaus i temples, un exterior a la vora
del Nil i una porta de Tebes tractada
com a espai de transició entre la ciutat
i l’exterior que ens presenten un Egipte
cortesà, majestuós i bellísim, ric i or-
namental, exòtic i llunyà, avui retrobat.
El resultat és tan historicista i el fet
patrimonial prou important perquè
convingui, encara que sigui ràpida-
ment, recordar-ho aquí.

En un altre ordre de coses, el centre
KRTU (Cultura, Recerca, Tecnologia,
Universal), del departament de Cultura
de la Generalitat, ha tingut des de la
seva creació, el 1989, moltes activitats
sovint dirigides, sota l’alè creador de
Vicenç Altaió, cap a la confluència entre
les lletres, la poesia i les arts plàstiques.
Així s’explica la línia coherent que
passa per dedicar exposicions i catàlegs
brillants a gent de lletres que han inci-
dit en l’art. Han estat, entre d’altres, J.V.
Foix (1994), Sebastià Gasch (1997), Joan
Perucho (1998), Josep Palau i Fabre
(2000) i, ara, Joan Brossa.

L’exposició Brossa posa en relleu les
diverses facetes del personatge, bé que
per raons d’oportunitat museogràfica
s’hagi donat més protagonisme als ob-
jectes pròpiament dits. En vaig parlar la
setmana passada. Diu Minguet en el
catàleg de l’exposició que les concomi-
tàncies entre els dos personatges clau
que són Gasch i Brossa eren múltiples:
el circ, la màgia, el cabaret, el music-hall,
el cinema, etcètera, i que tots dos se
sentien fascinats per la poesia que
emana o pot emanar dels escenaris i de
les pantalles. També de les pistes de
circ. Ambdós compartien una atenció
intel·lectual per sectors de la cultura
que sovint són menystinguts. Tant l’un
com l’altre, amb textos i declaracions,
han reivindicat una cultura polièdrica,
que busca poesia no únicament en
l’expressió verbal sinó sobretot en el
gest, en el maquillatge del pallasso, en
el truc del prestidigitador. Així, en una
taula rodona sobre Charlie Rivel, du-
rant el primer Festival Internacional de
Pallassos de Cornellà (1984), Brossa
manifestava: “Els intel·lectuals, els nos-
tres intel·lectuals, consideren aquests
gèneres perifèrics, com els pallassos, el
circ, la prestidigitació, com a subgène-

res, com un art subnormal. No arriba-
rem enlloc si continuem així”. Brossa
tenia aquella teoria que el lloc on hi ha
menys poesia creativa és precisament
en els llibres de poesia. Per Brossa, la
poesia és al carrer.

En el pròleg a les memòries de
Charlie Rivel, el gran pallasso català,
publicades en primera versió castella-
na per Destino el 1973, Sebastià Gasch,
que creia fermament que la millor es-
cola per al music-hall i per al teatre és el

circ, en donava l’essència: “Charlie Rivel
presenta la pantomima cómico-acrobática
pura, casi muda, sin ningún accesorio que la
desvirtue. Esta pantomima tiene por base los
juegos del cuerpo y siempre lleva el triple
sello de la fuerza, de la destreza y de la
precisión, exornados además con un sentido
muy acusado de lo imprevisto, de lo inespe-

rado, de la sorpresa... Un payaso acróbata
gracioso será siempre superior a un payaso
que sólo sabe charlar, y se puede comprobar
que, por casualidad o no, antes de ser pa-
yasos, los mejores clowns y augustos fueron
acróbatas... Esta cultura acrobática propor-
cionó al cuerpo de todos esos payasos una
enorme flexibilidad y su vehículo de expre-
sión predilecto, diríamos único, fue la mí-
mica. La mímica es un idioma universal. La
entienden pobres y ricos, sabios y analfabe-
tos, niños y adultos. El circo es internacional

por esencia”.
Pocs són els qui han demanat

i exigeixen la presa en consi-
deració de les arts escèniques i
arts de l’espectacle dins la cre-
ació artística en general i dins
la història de l’art en particu-
lar. Ho feien Gasch i Brossa, i
ara ho fa Jordi Jané.

Cercle de Lectors i Galàxia
Gutenberg acaben d’editar dins
la col·lecció Biblioteca d’Àlbums
Culturals, Visió de Catalunya el
llibre de Jordi Jané Les arts escè-
niques a Catalunya; un primer
tractat global de la qüestió en
clau catalana, en aquest cas
més adreçat a un públic molt
ampli sense deixar de banda,
però, la més elemental erudi-
ció.

Un llibre en què trobem ca-
pítols dedicats al teatre, om-
bres i titelles, music-hall, màgi-
a-il·lusionisme (allò que Brossa
en deia l’art de mentir per en-
tretenir), circ, dansa (J. Nogue-
ro) i cinema (J.M. Minguet). En
el pròleg, Joan Cases recorda
un text oblidat de Josep Yxart

del 1895: “Convé advertir d’entrada
que aquí art escènic no val únicament
per literatura dramàtica, encara que
incloguéssim també la seva represen-
tació. L’art escènic comprèn més i, en
un cert sentit, comprèn menys. En es-
criure el títol m’imagino, veig amb els
meus ulls un teatre tal com és, i una

sèrie d’espectacles variats i diferents,
com els que es poden exhibir dalt d’u-
nes taules. Dos grans buits l’un davant
de l’altre: l’àmbit semicircular de la
sala, i el cub sense parets del prosceni”.

Avui assistim a un trencament de
barreres entre arts i gèneres; és hora,
doncs, de reivindicar de nou les arts
escèniques com a motor de comunica-
ció i de creació. Les arts que reflectei-
xen directament o indirectament el
que ens envolta i que van molt lligades

a l’entorn social més im-
mediat tenen punts en
comú entre elles perquè
són instruments de co-
municació i d’intercanvi,
perquè reflecteixen l’art i
la cultura d’una societat
concreta i perquè d’una
certa manera són tan
grans com les que habitu-
alment considerem grans.
Deia al començament que
en el llibre de Jordi Jané
aquest tractament global
hi és donat en clau cata-
lana, i aquest potser és un
dels elements centrals de
la importància del llibre.
Són tres-cents anys de la
nostra història i de la
nostra cultura que d’una
manera o d’una altra es-
tan reflectits a les pàgines
del llibre, bé que sovint la
història es decanti decidi-
dament cap als segles XIX
i XX i, per voluntat de
l’autor, cap a la part més
contemporània.

La màgia era per a Joan
Brossa una manera d’enganyar, un es-
pectacle destinat a tothom, ja que, en
la màgia com en la vida, per Brossa
convé d’abandonar-se i d’estar obert a
la meravella. Del circ, Gasch havia
sentenciat que era l’art escènic més
complet, el que incloïa el millor resum
de totes les formes d’expressió huma-
na: “Un excèntric imaginatiu, un mim
perfecte, un gimnasta audaç, un ma-
labarista segur, en què són inferiors a
un poeta o a un músic?”.

En el moment en què ha passat per
Reus la cinquena fira de circ de Cata-
lunya Trapezi (vegeu l’AVUI del diu-
menge 6 de maig), al llibre de Jordi
Jané hi trobareu, a més de totes les
informacions històriques, moltes re-
flexions sobre la situació de les arts
escèniques a la Catalunya actual, a
més de reivindicar la necessitat d’una
voluntat empresarial en el circ català.

El llibre que comento ens ajuda a
conèixer millor la nostra pròpia his-
tòria, ho deia més amunt, ara en el
camp de les arts escèniques. La tradi-
cional creativitat catalana es troba a
vegades minvada per la manca de su-
port institucional. Brossa sentenciava:
“Quan un país no va a l’hora, el pri-
mer que se’n ressent és el teatre. Quan
el teatre està de bon any, el país fun-
ciona”. Jordi Jané afegeix: “Ara bé, vist
que el teatre català d’aquest tombant
de segle té una salut de ferro, no hi ha
dubte que, com sol passar en els jocs
de miralls, hi ha algun reflex que
se’ns escapa”.


