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‘La balada del Gran Macabre’, una de les escenografies que Joan Ponç va fer per al teatre

QUADERN DE TEATRE
F r a n c e s c M a s s i p

Joan Ponç i el teatre

E
n l’últim Quadern ens
avançàvem a celebrar el
vuitantè aniversari d’Anto-
ni Tàpies –que aquest cap
de setmana ha rebut l’ho-
menatge de la universitat i

els premis d’Octubre valencians– po-
sant l’atenció en la seva gens menys-
preable tasca a l’entorn del teatre. Avui
ho farem amb un altre dels fundadors
de Dau al Set, seguint les petges d’una
molt ben encarada recerca d’Albert
Mercadé. Brossa deia que Joan Ponç,
amb qui ja havia creat la revista Algol
(1946) –un primer intent d’activar un
nou art d’avantguarda sota el desert
franquista–, “era el pintor per excel-
lència”. La complicitat entre Ponç i
Brossa es nodria d’una fervent imagi-
nació, un interès per la màgia i la cul-
tura popular i una tendència singular
cap al teatre: “Rondegem amb l’ai al
cor, tots dos, la mateixa fusta: tu amb
figures, jo amb els textos”, deia el po-
eta.

PONÇ ACTOR
La primera mostra de teatralitat en

Ponç sembla que cal buscar-la en la
seva afició a la disfressa, d’ençà que la
seva mare, a quatre anys, el va ben
engiponar de Doña Francisquita i “amb
aquella piga a les galtes –conta Thar-
rats– va aconseguir el primer premi en
un ball infantil”. Després no va deixar
d’emmascarar-se a guisa d’Arlequí o
Pulcinella com apareix en tantes foto-
grafies amb el vestit de losanges o la
cucurulla blanca.

És Joan Brossa, però, qui l’introdueix
en el món teatral amb la realització
d’un seguit d’accions-espectacles com
“una que vam assajar a casa en Ponç
l’any 1947: entre altres fets hi havia un
munt de confeti damunt la taula, el
bufaves i apareixia una postal moder-
nista. Una cosa que té gran relació amb
el happening que ha vingut després”,
explicava el poeta. El cert és que la
primera representació d’una peça de
Brossa, Ahmosis I, Amenofis I, Tuntankha-
mon, va ser a l’estudi de Joan Ponç el 10
de desembre de 1947, amb Joan Prat
com a únic espectador i amb Arnau
Puig, Brossa i Ponç com a intèrprets.
Van seguir altres representacions, per-
formances o ‘espectacles de mim dra-
màtic’, protagonitzades pels mateixos
components de Dau al Set: així, la del
Casino de Terrassa, en ocasió de l’ex-
posició organitzada pel grup Cobalto
el juliol de 1949 on, segons el testi-
moni de Cuixart, “ens arrossegàvem
per l’escalinata i udolàvem els dià-
legs”, o unes “accions dadaistes” al
Madrid de 1950 que recullen unes fo-
tografies de Nicolás Müller amb Cui-
xart i Ponç fent tota mena de ganyotes.
El cas és que Modest Cuixart ulterior-
ment va fer els figurins per a Schweyk a
la Segona Guerra Mundial de Brecht per
al Théâtre de la Comédie de Lió i el
1964 l’escenografia i vestuari per a
Fando et Lis d’Arrabal sota la direcció de
Gisèle Tavet (Théâtre de la Croix Rous-
se de Lió) que va arribar al Romea el
1966. Per la seva banda, Joan Ponç il-
lustra la Sessió de Teatre organitzada pel
grup 49 en què es representen per
primer cop públicament peces de

Brossa al Teatre Olimpo barceloní
(2-VI-1951), on apareix com a intèrpret
a la “farsa entenent que l’espectador
ha de transportar-se al centre mateix
de l’escena”, sota la direcció de Josep
Centelles. En la inauguració de la seva
primera exposició individual (Galeries
Laietanes, 17-IX-1951), incorpora el rol
d’arlequí a la peça escènica brossiana
Esquerdes, parracs, enderrocs, esberlant la
figura, dirigida per Mercè Aldea.

UN AMBICIÓS ‘DON JUAN’
És durant la seva poc estudiada es-

tada al Brasil (1953-1962) quan tenim
notícia de la primera intervenció de
Joan Ponç com a escenògraf d’un es-
pectacle anomenat Macumba, segons
testimoni de Lluís Permanyer. Un cop
retornat, repeteix l’experiència en la
tragicomèdia musical Don Juan d’Alfre-
do Mañas (1965). L’escenografia va
anar a càrrec d’en Ponç, gràcies al seu
marxant Fernando Guereta Brujo, que
va fer en col·laboració amb l’escultor
Xavier Corberó i Manuel Viola. Prota-
gonitzava l’obra el ballarí Antonio Ga-
des, que havia enlluernat Mañas en
l’adaptació cinematogràfica de la seva
peça Los Tarantos (Rovira Beleta, 1963), i
que tancava l’espectacle amb una
Dansa de la Mort. Els figurins de Ponç
mostren una estilització de la Parca a
guisa de tamboriner amb els ossos
creuats inscrits al timbal, com els es-
quelets músics de les danses macabres
tardomedievals. L’espectacle, estrenat
el 17-XI-1965 al Teatro de la Zarzuela
de Madrid sota la batuta d’Adolfo
Marsillach, va ser un sorollós fracàs:
Guereta va haver de vendre’s un pis

per pagar les despeses i Gades es va
veure obligat a ballar al tablao madri-
leny Corral de la Moreira per rescaba-
lar-se’n. Ponç no va veure un duro.

EL TEATRE DE LA MORT
El tema macabre, que ja havia apa-

regut en diverses obres pictòriques i tan
en consonància amb la “imaginació ul-
traterrenal” de Ponç –en qualificació de
Salvador Aulèstia–, té ocasió de con-
cretar-se en un nou –i últim– ambiciós
projecte escenogràfic: La Balada del Gran
Macabre, una torrentada de paraules,
entre l’expressionisme i l’esperpent, del
dramaturg flamenc Michel de Ghelde-
rode. El director polonès establert a
Catalunya Andrzej Leparski va dur-ho a
escena, al capdavant de l’Associació de
Teatre de l’Orfeó de Sants, el febrer de
1979, en un marc alhora fascinant i
incòmode per al teatre: el Saló del Ti-
nell barceloní. Tota la plàstica va anar a
càrrec de Joan Ponç, tant els decorats
com el vestuari i els objectes escènics.
Com va escriure Xavier Fàbregas, “els
monstres de Ghelderode adquireixen
una aparença de coleòpters fantàstics
en la imaginació de Joan Ponç”. L’acció
es disseminava per diversos punts de
l’enorme sala i fins i tot a l’exterior
(plaça del Rei), en una simultaneïtat
espacial propera als misteris medievals
que obligava l’espectador a desplaçar-se
d’un lloc a l’altre i li possibilitava un
constant canvi d’òptica. Al fons hi havia
la “vaporosa ciutat de Brueguelàndia”
que les acotacions defineixen “emmer-
letada, plena de cúpules i campanars de
tota mena” i que Ponç va resoldre amb
una silueta de torres capçades amb

llumets que algú va comparar amb les
de la Sagrada Família. A una banda, la
“tomba en ruïnes” amb una “porta ne-
gra”, sepulcre que Ponç resol amb un
cadiral gegantí sobre un entarimat de-
corat amb l’espina d’un peix. És el tron
de la Mort, on s’asseu el Gran Macabre,
que Ponç vesteix amb ampla capa sobre
el mallot cenyit de punxegudes extre-
mitats, el cap d’insecte i carrejant una
enorme dalla dentada. Al mig s’erigia
l’arbre sonor i practicable, mòbil i in-
quietant. A l’altra banda, el Palau amb
la taula dels “plaers bàquics i la gola-
freria”, parada amb abundància, i un
tatano de fusta per gronxar-se el Prín-
cep Golafret. Una bicicleta tàndem amb
ales punxegudes i arc de sagitari, con-
duïa a escena dos personatges amb
barrets de copalta.

El bigarrat univers de Ghelderode,
amb tota mena d’excessos barrocs i al-
lucinacions del Bosco, va quedar vívi-
dament plasmat en la plàstica minuci-
osa, angoixant, diabòlica de Joan Ponç,
com revelen els múltiples dibuixos que
es conserven. Una altra cosa va ser la
construcció escenogràfica, feta en uns
tallers de Madrid, el resultat de la qual
va disgustar profundament Ponç, cosa
que va obligar tota la companyia a col-
laborar per refer el desficaci en detri-
ment de l’estricta preparació actoral.
Els resultats de l’escenificació van ser,
doncs, discutits: manca de “connexió
teatral entre els realitzadors” i desas-
troses condicions acústiques de l’espai,
però la força misteriosa de la plàstica
ponciana va quedar com una fita me-
morable per a l’escenografia catalana
de finals dels setanta.


