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Dansa, gest i objectes formen part de l’espectacle ‘Món Brossa’
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Els jocs de cartes brossians
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I Brossa hauria disfrutat...

A
l Teatre Nacional de Ca-
talunya s’acaba d’estre-
nar l’obra Món Brossa, una
interpretació creada i di-
rigida per Franco di
Francescantonio. Es trac-

ta d’una reinterpretació, d’una visió
personal del món brossià de part d’un
home que no l’havia conegut perso-
nalment i que, des de la distància, ha
intentat, prenent-se moltes llibertats,
ajudat per la seva pròpia fantasia, ar-
ribar al llenguatge del gran creador
català, celebrat aquest any. Frances-
cantonio s’ha hagut de crear el seu
propi món, inventar-se’l, imaginar
com podien ser els poemes visuals de
Brossa i arribar a intrigar i a divertir-se.
Ha hagut d’utilitzar la seva pròpia
fantasia, els trucs, els sentiments i els
seus propis records, demanar la com-
plicitat de diversos col·laboradors i,
sobretot, respectar i admirar molt l’o-
bra de Brossa. Tant a ell com a nosal-
tres mateixos aquesta obra ens fa re-
flexionar i ens permet de conèixer
millor el camí brossià. Evidentment, la
interpretació post mortem és natural:
revisió d’una obra universal, amb am-
pliacions i comentaris.

L’art de Brossa és art total i per això
em perdonarà el meu amic Jordi Coca
d’entrar en el seu terreny. Les multifa-
cetes de Brossa pertanyen tant al camí
de l’art com al de l’escriptura, al del
teatre i a molts altres aspectes de les
arts escèniques. Per això sempre m’ha
interessat pel que representa i pel que
representarà encara durant molt de
temps, gosaria dir cada vegada més,
l’univers brossià. Aquest ha estat l’any
Brossa i ja he parlat en el Quadern d’art
de les diverses iniciatives que hi ha
hagut i de la mateixa exposició de la
Fundació Miró. Brossa ha estat una
personalitat única en les lletres cata-
lanes i en l’art del segle XX. La gran
varietat de la seva producció farà que
durant molt i molt de temps els més
variats seguidors de les formes artísti-
ques més originals s’hi fixin i el trobin
encara innovador. Brossa és escriptor,
clàssic, fins i tot si hem de pensar el
que li demanava J.V. Foix. Però també
és escriptor de formes populars, les
que recollia pel carrer o les que iden-
tificava amb el caire irònic de la vida
quotidiana. La cançó o la dansa eren
recursos habituals en ell. La poesia es-
cènica, forma brossiana d’anomenar el
teatre, ha permès de descobrir la tea-
tralitat portada fins als límits, una
mena de teatre-teatre en el qual es
força el diàleg com a vehicle de poesia.
Però la creativitat de l’artista és potser
encara més forta en els trossos de pro-
sa que va deixar, alguns ja apareguts a
la revista Dau al Set i d’altres de poste-
riors, proses circumstancials, és a dir,
demanats en moments precisos, es-
campats, que tenen cada un d’ells el
seu interès o proses més organitzades.
Val a dir, però, que des del 1950 Brossa,
en el llibre Em va fer Joan Brossa, es ma-
nifesta amb una actitud gairebé anti-
poètica que lliga amb el que en podrí-
em dir la poesia quotidiana. Ve després
o també la poesia visual, és a dir, aquell
component essencial de la poesia amb
què l’escriptura ja no està feta amb
lletres sinó que cal mirar i veure per

entendre el poema.
D’aquesta poesia que
era per a Brossa “la
recerca d’un nou ter-
reny entre allò visual i
allò semàntic” se n’ha
pogut veure una bona
mostra a l’exposició
de la Fundació Miró fa
poc temps. També s’hi
van reunir els poemes
objecte i les instal·la-
cions: “Els meus ob-
jectes busquen l’ana-
logia i la metàfora vi-
sual. Perquè, en efec-
te, si les paraules són
les coses, amb el llen-
guatge de les coses
també es poden fer
metàfores. Precisa-
ment la metàfora
permet de viatjar en
l’espai i el temps per
analogies sensibles”.

Però Brossa era un
artista compromès:
“Crec que l’intel·lec-
tual ha de contribuir
amb les seves armes a
la lluita per la lliber-
tat encara no aconse-
guida en oposar-se al
pensament prefabri-
cat que imposen des
de dalt”. Amb humor,
però, aquell humor
que pertany a la per-
sonalitat de Brossa i
que tant va saber di-
fondre des de les ar-
rels més populars fins
al cinema o l’altra cara de la moneda,
l’art plàstic pròpiament dit. Relacionat
amb l’humor però també amb tot el
seu concepte d’art, s’ha de recordar
l’interès de Brossa pel joc i la màgia,
pel transformisme, partint del seu ad-
mirat Fregoli, aquell que es transfor-
mava i que transformava personatges
com si fossin sonets. La poesia de
Brossa és, abans de tot poesia, i ell va
saber utilitzar tant l’art com el cinema
per fer poesia. Així ho reconeixien tots
els seus amics. Així ho reconeixia ell
mateix als seus. Amb un compromís
ètic essencial, amb una fidelitat a la
humanitat i amb una actitud positiva,
es pot dir que Brossa va desplegar fins
i tot una filosofia de l’art que no ces-
sarà de provocar estudis, recerques i
reflexions.

Brossa hauria disfrutat també lle-
gint i recorrent l’antologia polimòrfica
titulada A partir del silenci, que acaba de
publicar Galaxia Gutenberg - Cercle de
Lectors i de la qual Montse Frisach ja va
donar constància en aquest diari. La
introducció i l’edició han anat a cura
de Glòria Bordons; un llibre important
que es presentarà demà dimecres a la
seu del Cercle.

Brossa és aquell que escriu un sonet
amb xifres, quatre línies amb quatre
xifres, dos quatres i dos tres igual a
catorze. Brossa també és aquell que ens
diu, en una pàgina blanca com si fos
una poesia quotidiana, simplement
“escolteu aquest silenci”. Brossa és
també el que titula Capitalista un poe-
ma que diu: “Cap / llomillo / rellomillo

/ espatlla / cansalada / cuixa / cap de
costella”. Brossa també escriu: “Peu i
mitjó / a la mateixa sabata: / un món”.
Tot això és Brossa i molt més. Per
exemple, en la sextina dedicada a la
mort de Sebastià Gasch deia: “En el
record ets un mirall de lletres / que
restarà per molt que passin dies; / més
enllà del teatre, el ball i el cine, / l’ar-
brada del destí farà que els còmics /
petgin un dia els límits de la dansa / i
tu seràs el centre de la pista”.

L’espectacle Món
Brossa és tot això. Pot-
ser es fa una mica
llarg a vegades. Brossa
era més incisiu i més
directe. Però tot hi és.
Des del començament
i durant tot l’especta-
cle amb associacions
innovadores i que
sorprenen. També fan
riure. Dotze personat-
ges que trenquen la
distància entre el pú-
blic i els actors. S’hi
identifiquen. Es
transformen en cam-
brers que serveixen
versos en safata als
espectadors. Una poe-
sia sèneca com a so-
par. Poemes objecte,
màgia i transformis-
me. Recitals de pa-
raules increïbles i
quotidianes. Prestidi-
gitació, repeticions,
figures, artificis. Fres-
cor i arts de l’especta-
cle sense límits. El
món del circ amb du-
es trapezistes. El del
cafè concert amb un
piano coronat per un
ocell de paper que
travessa l’espai imagi-
nari entre els especta-
dors. Dansa, gest i ob-
jectes. Gags de tota
mena. Un viacrucis
que és una veritable
passió en la qual un

personatge porta amb dificultat una
grandíssima B vermella en record de
Brossa. Sopa de lletres. Paraigües ne-
gres que Brossa hauria estimat. Pluja
de cartes. Tot això dominat per un dels
moments culminants: el del transfor-
misme. Transformisme, per Brossa, era
Fregoli, i al Teatre Nacional és un dels
moments més excitants. En un segon,
canvi de personalitat, d’ambient i
d’història. Tot molt ràpid. Com deia
Brossa en un dels poemes dedicats a
Fregoli, els personatges augmenten en
gran nombre i els actors, al contrari,
només són... un de sol: “Bravo! Es
multipliquen les aparences / de l’Ésser
Únic que som, segons la Idea”.

Al Teatre Nacional de Catalunya
veureu un Brossa interpretat. Potser és
el primer pas, com deia abans, per
anar ampliant el ressò d’aquest perso-
natge tan singular. Aquell que deia:
“Conec la utilitat de la inutilitat. / I tinc
la riquesa de no voler ser ric”. Franal
programa de mà convida Brossa a ve-
nir si pot amb algun truc a veure l’es-
pectacle. Diu que s’hi sentiria molt
honorat. Jo estic segur que Brossa
hauria disfrutat amb els dotze actors
que com dotze apòstols porten lletres i
un d’ells sota el pes de la mateixa B
inicial. Jo almenys he disfrutat i no si
val a crítiques de detall. És de les pri-
meres interpretacions de Brossa, cari-
nyosa i fidel, però interpretació.

L’epíleg del llibre que comento, el
punt final ens obra perspectives de to-
ta mena: “Per ser feliç, mortal, camina
sempre / i oblida”.


