
◆ C U L T U R A ◆XVI
A V U I

dijous

3 d’abril del 2003

ARXIU / YVONNE M. CARRIZO

Magí Sunyer ha aplegat els seus poemes sobre art a ‘Conté un secret’

Del vernís en el vidre
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Magí Sunyer, Conté un secret.
Arola Editors.

Tarragona, 2003.

A
mode de catàleg
–encara que sense
il·lustracions ni foto-
grafies– Conté un se-
cret, de Magí Sunyer

(Reus, 1958), és un recull de
poemes escrits a partir d’unes
obres d’art de diversos artistes
exposades –algunes conjun-
tament, d’altres per separat–
entre el 1985 i el 1999 en es-
pais diversos del país; en un
dels casos fins en una galeria
de Roma, la Galleria 2RC. Són
pintures, mostres de fotogra-
fia, carpetes de gravats, mos-
tres de ceràmica o instal·laci-
ons, les quals tenen en comú,
segons se’ns adverteix en la
contracoberta del llibre, un
caràcter experimental i divers.
Per ordre d’aparició, la nòmi-
na d’artistes que hi tenen re-
presentació ve referida a Josep
Maria Icart, Antoni Torrell,
Martí Royo, Maria Bofill, Rosa
Amorós, Jordi Marcet, Rosa
Vila-Abadal, Núria Pié, Mado-
la, Marià Cases, Pere Espanyol
i Anton Roca.

SOBRE EL QUÈ I EL COM
Es tracta, doncs, d’unes inter-
pretacions subjectives –Magí
Sunyer en diu recreacions
lliures– que en el moment de
voler mostrar una vida pròpia
han hagut de fer el pas im-
mens de desprendre’s del pre-
text gràfic que les hauria ins-
pirades. Òbviament, aquest
procés respon a l’intent de
construir unes composicions
a partir d’uns temes que en
realitat serien manllevats (en
el sentit de no escollits direc-
tament), atorgar-los una enti-

tat i convertir-les en autòno-
mes en la seva forma i en el
seu fons. Però sense que això
representi cap distanciament
substanciós amb l’esperit ori-
ginal de cada peça artística...
Així es fa present, un cop més
en poesia, aquesta aspiració
d’una singularitat en el com
amb relació sempre a un què
temàtic més o menys recur-
rent o, com a mínim, força
més identificable i compartit.
El mateix poeta ho explica
amb un cert aire d’ironia en
un extens pròleg de justifica-
ció que encapçala el volum:

“La dificultat que comporta
una obra d’encàrrec, condici-
onada, ha tingut dues enor-
mes compensacions: la pri-
mera, aconseguir la sensació
que podia escriure una poesia
que no sortís només del propi
impuls –assolir un cert grau
de professionalitat, per tant–;
la segona, obtenir el pretext
per immergir-me en ciències
que, enumerades amb una
certa solemnitat i parsimònia
–arqueologia, mitologia, et-
nologia, filosofia, limnologia,
arquitectura, crítica–, sem-
blen extretes de les enumera-

cions comico-pedantesques
dels graciosos que sabien de
lletra a l’escena barroca, pa-
rodiades amb tanta fortuna
pel gran poeta a la faula de la
reina Ester”.

UNA ESTRUCTURA UNITÀRIA
Val a dir que en molts aspec-
tes Magí Sunyer aconsegueix
ultrapassar les fronteres de
l’estricte recull. En realitat,
hi ha una intenció estructu-
ral en el conjunt –i també
poema a poema– travada i
ben conduïda. Per exemple:
en l’adequació a les peces ar-

tístiques respectives cada
poema conté un treball de
cuina lenta individualitzat. I
ben segur que aquesta cir-
cumstància atorga al volum
uns atributs generals de co-
hesió tant en les progressi-
ons temàtiques –ben am-
ples, per cert– com en la
concreció d’un llenguatge i
d’uns registres calculats (i no
gens gratuïts) en el si d’a-
quests diferents espais de
percepció –poètica i artísti-
ca, juntes– que van suc-
ceint-se.

També es perceben uns
bons resultats en la saba in-
terna del llibre, encara que en
algunes ocasions se’ns pre-
senten dubtes com a lectors, i
busquem el coixí de la peça
artística interpretada; si més
no, per arrodonir-ne la lectu-
ra. Aquest és el cas de deter-
minades composicions més
narratives o de poemes més
descriptius, en les quals sem-
bla que les imatges necessitin
la presència d’alguna part del
pretext o de l’objecte original
a l’hora de prendre el vol de-
finitiu. Això no passa, ni de
bon tros, en la composició
que segueix i que correspon
al catàleg de l’exposició
d’Anton Roca, Out of sense, ex-
posada a Roma: “Abisme. Bo-
ca / per on entres a l’aire. / Ets
tu i un altre. / Els intints re-
coneixen / el teu crit que
traspassa... / Sang més humi-
da, / sentiment, energia, / cap
a les ombres. / El somni deixa
marques / de vernís en el vi-
dre”. I clou: “El vidre esborra
/ la distància entre els altres /
i tu. Coneixes / la teva veu
distinta, / fora de seny, im-
presa”. Com aquest poema –i
en referència explícita al títol
del volum–, uns quants d’al-
tres contenen també algun
secret d’aquest ja esmentat
vernís en el vidre.

L’escala plena de maletes
A S S A I G

S U S A N N A R A F A R T

Eduard Planas, La poesia
escènica de Joan Brossa.

Edició d’Albert Mestres.
Associació d’Investigació

i Experimentació Teatral.

Barcelona, 2003.

L’
Associació d’In-
vestigació i Expe-
rimentació Tea-
tral (AIEC) presen-
ta, amb la tesi

d’Eduard Planas, el primer
volum de la col·lecció de teoria
teatral Pla de les Comèdies, amb
la idea de dotar el panorama
català d’un espai de reflexió
sobre el fet teatral que no és
visible en editorials comerci-
als. Eduard Planas, a partir de
la tesi realitzada l’any 1995,
revisa el treball escènic de Jo-
an Brossa des dels seus inicis
l’any 1946 fins a l’any 1965.
L’estudi aporta taules de gran
utilitat, com ara els llistats
complets de representacions
fetes de les peces brossianes o
bé la cronologia detallada de
tota l’obra teatral. L’anàlisi
detalla cadascun dels reculls
de poesia escènica escrits al
llarg del temps, dels quals es
destaca la marginalitat explí-

cita, la llibertat formal i la
subversió de gèneres. Es tracta
de Postteatre (1946-1962), Ballets
o Normes de mascarada (1948-
1950, 1954 i 1964), on s’expo-
sa la contradicció entre els
gestos dels actors i les seves
individualitats, Fregolisme o
monòlegs de transformació (1965-
1966), Strip-tease i teatre irregu-
lar (1961-1967), Accions musicals
(1962-1978) i les vuitanta-cinc
obres de l’anomenat teatre lite-
rari dels anys 1944-1965, en les
quals el diàleg és l’element
més important, enfront del
teatre pròpiament d’acció dels
altres grups. El propòsit de la
tesi, doncs, és ambiciós i ex-
tens i es basteix amb la idea de
donar les claus de comprensió
d’uns textos que “donen ma-
terialitat teatral al fet poètic”
des de la síntesi de llenguat-
ges, i que s’han d’entendre
sempre com a “teatre de poe-
ta”. Un fet important i asse-
nyalat és que Brossa no va
anar estrenant aquestes peces

a mesura que les escrivia, sinó
que va anar fent, amb la més
extrema llibertat i radicalisme,
un treball solitari fins a la seva
edició el 1983. L’estudi inci-
deix en la idea que tant el fre-
golisme, com l’estriptis, com la
dansa o la gestualitat materia-
litzen el transformisme inhe-
rent a la manera brossiana
d’entendre l’art i la vida.

PLANTEJAMENTS ACTUALS
El valor de l’assaig està en l’a-
ïllament dels trets diferencials
de cada gruix d’obres i d’al-
gunes per separat que justifi-
quen l’actualitat dels seus
plantejaments i bandegen tò-
pics com l’obscuritat, així com
l’aprofundiment dels seus
marcs conceptuals, i l’anàlisi
de fonts i substrats que s’hi
vehiculen. D’aquesta manera,
els trets de Postteatre, amb la
destrucció del concepte de
muntatge a la italiana i les
solucions d’un teatre d’inves-
tigació, s’expliquen, en part,

per les peces anteriors a
aquest període, en les quals
dominen les tècniques surre-
alistes de l’escriptura auto-
màtica i hipnagògica, la pre-
sència de la màgia i la quoti-
dianitat i la potenciació de les
actituds i percepcions del pú-
blic, això que ara va pels ca-
mins de l’anomenada teoria de
la recepció. Planas judica així
aquestes peces: “És evident
que la intenció de Brossa fou
la de construir un teatre a
partir de les estranyes lleis de
la poesia; i, reversiblement,
temptejar la poesia segons les
normes, l’estructura i els re-
cursos del teatre per constatar
la validesa de la seva relació i
al mateix temps la seva res-
pectiva autonomia”. El recor-
regut que Planas fa per la cul-
tura europea serveix per defi-
nir i desembullar atribucions
errònies entorn del teatre de
Brossa, com per exemple la
relació que sovint s’ha volgut
veure entre les seves propostes

i les existencials o del teatre
de l’absurd, per apropar-lo, en
canvi, al teatre soviètic d’a-
vantguarda. Delimitar aquest
camp és important en el cas
de Brossa, perquè emergeixi
una tradició més autòctona
que ell té molt present. En
qualsevol cas, des del seu iso-
lament, arribà a planteja-
ments similars i sovint pre-
cursors als de la resta del món
pel que fa a la voluntat de co-
municació i a la radicalitat de
les seves accions.

FORMES EXPERIMENTALS
En general, el llibre estudia les
formes més experimentals de
Brossa juntament amb la re-
cerca de llenguatges que
plantegen el compromís hu-
mà de la seva obra. Altrament,
cal constatar la precisió amb
què s’analitzen i interpreten
els significats més subtils de
les peces tractades, així com la
trama de l’activisme estètic i
ideològic que hi apunta.


