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Joan Brossa, a la dreta, i Joan Forns ‘Li-Chang’ al Congrés Nacional de Màgia de 1993

VOLT DE PISTA
J o r d i J a n é

j o r d i j a n e @ i n i c i a . e s

Màgic Brossa censurat
1. CIRC I IL·LUSIONISME

No crec que els assidus d’aquest
quadern de circ se sorprenguin si avui
parlo d’il·lusionisme, perquè, ja des
dels temps de Philip Astley, moltes es-
pecialitats de la màgia (del mentalisme
al faquirisme passant per l’escapisme,
les grans il·lusions i els espolsabutxa-
ques) han freqüentat l’espectacle cir-
cense. Avui parlo de màgia perquè,
amb l’excusa que l’últim dimarts d’a-
quest mes farà cinc anys que Joan
Brossa es va instal·lar a la República
Gran, em ve de gust especular en veu
alta sobre quines eren les emocions, les
vinculacions i les intencions de Brossa
respecte a l’il·lusionisme, art omnipre-

sent en totes les modalitats de la seva
poesia (literària, escènica, objectual,
transitable i cartellística). D’entrada
vull agrair l’empenta que m’hi ha do-
nat la catedràtica i experta brossiana
Glòria Bordons i, de sortida, els expli-
caré un joc de mans ultrasurrealista,
que consisteix a viatjar des d’una culta
democràcia del segle XXI fins al negre
túnel de l’Espanya franquista amb
l’objectiu de censurar un espectacle de
Joan Brossa.

2. BROSSA I L’IL·LUSIONISME
Com no s’està de recordar-nos Jo-

sep Maria Joan des del Museu del Jo-
guet, Brossa connecta amb l’il·lusio-
nisme ja de ben menut. Més tard des-
cobreix la botiga El Rei de la Màgia i
se’n fa assidu mentre es meravella amb
els grans mags que recalen a Barcelo-
na, com ara el Gran Richiardi i

Fu-Manchú. De jove, Brossa arriba fins
i tot a actuar amb el nom de Mag Wu,
i els que l’hem vist fent jocs de mans li
reconeixem una habilitat que no tenia
en les accions quotidianes. Ell sostenia
que la màgia no és sinó un altre nom
de la poesia i, com ha escrit Jordi Coca
en aquest mateix diari, coincidia amb
el prestidigitador Hausson en què la
màgia no és l’art d’enganyar l’ull, sinó
l’art de fer poesia tot enganyant l’ull.

L’il·lusionisme hi té una presència
forta, en l’obra de Brossa. En algunes
peces és una presència de primer pla
evident, en d’altres calen segones o
terceres lectures per descobrir-la, però
hi és gairebé sempre. Tant, que co-

menço a pensar que caldria empren-
dre una anàlisi sistemàtica i transver-
sal de tota la seva obra amb l’objectiu
d’inventariar les molt diverses inten-
cions, maneres i intensitats amb què el
poeta s’acosta, s’amara, usa, homenat-
ja, descriu, maquilla i manipula l’il·lu-
sionisme. Crec que les conclusions
d’aquesta recerca podrien ser tan útils
a l’evolució d’aquesta art escènica com
a l’estricta comprensió de la drama-
túrgia brossiana. Ara bé: tenint en
compte la gran producció del poeta i el
material encara inèdit, no és precisa-
ment una feina de dos dies.

3. SUBVERTIR PER AVANÇAR
A la magnífica, imprescindible in-

troducció al Teatre complet (Edicions 62),
Xavier Fàbregas diu a propòsit d’ El gran
Fracaroli (peça escrita el 1944 i revisada
el 1964): “Brossa transforma en espec-

tacle teatral una sessió de jocs de
mans; els ingenus gags de l’ofici que
hom efectua amb cartes, mocadors,
barrets de copa, daus, paraigües, co-
pes, paperines, rellotges, etc., es con-
verteixen, gràcies a la seva imaginació,
en perplexitat per a l’espectador que
hi endevina un veritable mètode d’a-
propament a la natura de les coses,
sempre escàpola. (...). Per això Brossa
veu en la prestidigitació –i en el
transformisme, on és el mateix actor
qui es prestidigita– una forma lúdica i
alhora autèntica d’intuir la veritat de
les coses”.

L’apreciació de Fàbregas ens obre la
tanca del camí que Brossa va desbrossar

per anar transformant l’il·lusionisme en
eina d’expressió. Ja he apuntat (Volt de
pista, 4 de maig 2001) que les col·labora-
cions del poeta amb Mestres-Quadreny i
la influència exercida sobre Carles San-
tos basculen entre la reflexió crítica so-
bre les formes tradicionals i la trans-
gressió més descarnada. Considerant el
seu enamorament per l’il·lusionisme,
molt em sembla que el que pretenia
també fer amb aquest art minoritzat era
partir de la tradició per subvertir-la i
crear-ne una de nova, convençut com
estava que res no pot esdevenir clàssic si
abans no s’ha manifestat trencador.
Brossa, que detestava el panxaconten-
tisme de les societats màgiques ancora-
des en el passat, supera l’il·lusionisme
per l’il·lusionisme: servint-se’n com a
efecte especial, codi expressiu, material
simbòlic o com a simple joc, hi investi-
ga, l’ultrapassa i el transcendeix.

4. BROSSA CENSURAT
El poeta l’encertava de ple quan

deia que no hi ha avantguardistes sinó
una gent que va d’acord amb els temps
i una altra que té el rellotge parat. El
fet que avui, ben entrat el segle XXI,
gent que ostenta càrrecs de responsa-
bilitat en la cosa de la cultura encara
no pugui pair obres que Brossa va es-
criure fa quaranta i cinquanta anys
provoca, per aquest ordre, sorpresa,
pena, fàstic, urticària i ganes de treure.
M’explicaré. En ocasió del Simposi In-
ternacional Joan Brossa o la revolta poèti-
ca, celebrat a la Fundació Miró l’abril
del 2001, el grup mallorquí Mag Teatre
dirigit per Antoni Artigues va presen-

tar VasmésdepressaqueFregoli, un
collage de 12 accions i estrip-
tis de Joan Brossa. En vaig
parlar al Volt de pista esmentat
més amunt, en vaig publicar
una crítica quan es va presen-
tar a l’Espai Brossa (AVUI,
26.4.02) i em penso que no vaig
ser l’únic comentarista que va
valorar positivament l’aporta-
ció dramatúrgica i el compro-
mís social, nacional i humà
d’aquella posada en escena.
Doncs bé: cal que sàpiguen que
aquest espectacle ha estat cen-
surat a Mallorca en dues oca-
sions i per dos responsables
culturals diferents, amb dues
curioses coincidències: la pri-
mera és que, en el moment
d’emparaular l’espectacle, un
dels dos programadors va afir-
mar que l’havia vist i l’altre
que en tenia referències direc-
tes; la segona coincidència és
que, un temps després d’haver
pactat el caixet i haver tancat
les dates, tots dos programa-
dors se’n van desdir en ado-
nar-se del contingut de l’es-
pectacle (cosa que significa que
en realitat no sabien què con-
tractaven, circumstància que
qüestiona molt seriosament
llur competència professional).
¿Volen saber els arguments es-
grimits per tan insignes ges-
tors culturals? L’un va dir pú-
blicament: “Fotuts, banyuts i

pagar el beure no pot ser!” (frase curio-
sament similar a la usada pel seu core-
ligionari Don Manuel per vetar la cele-
bració dels últims premis Max a Galíci-
a). L’altra va ser encara més concreta:
“Això és pornografia i apologia del na-
cionalisme”. És a dir: la mateixa igno-
rància, la mateixa mediocritat i la ma-
teixa incompetència de quan Fraga Iri-
barne era ministre de la censura fran-
quista. Tots dos són, figura, gestors
culturals. Tenen nom i cognoms. En el
moment dels fets, l’un dirigia el Teatre
Municipal de Palma, controlat pel PP, i
l’altre les activitats culturals de La Cai-
xa. El sou de tots dos surt dels nostres
diners. Però, pel que es veu, una part de
la seva feina consisteix a dur el rellotge
permanentment parat i servir l’amo de
sempre. Ja els ho deia a l’inici: un joc de
mans ultrasurrealista, un viatge pel tú-
nel del temps.


