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1.
El perquè d’un homenatge
Joan Brossa va donar un suport substancial al
naixement de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. En
reconeixement a aquesta complicitat, al ple del passat
12 de gener l’Ajuntament targarí va acordar per
unanimitat posar el nom del poeta a un dels carrers
oberts recentment a la zona del futur Parc Esportiu
del Reguer. L’any vinent, coincidint amb la 25 edició
de la Fira, la capital de l’Urgell té la intenció de tornar
a homenatjar Brossa (junt amb d’altres personalitats
que, com Xavier Fàbregas, van tenir un paper clau en
la creació i consolidació de la Fira).

La relació entre Brossa i la Fira de Tàrrega s’inicia el
1981. El 27 d’agost d’aquell any, l’aleshores alcalde
Eugeni Nadal li adreçava una carta comunicant-li que
per a les Festes de Sant Eloi l’Ajuntament organitzava
la Fira de Teatre, Trifulgues i Xim-xim al Carrer (títol
inequívocament fill dels Comediants, ideòlegs i
directors tècnics de l’invent). En aquella carta, Nadal
deia a Brossa: “Tenint en compte la vostra trajectòria
en pro del teatre al carrer ens plau convidar-vos a les
activitats que amb motiu de la Fira tindran lloc els
propers 12, 13 i 14 de setembre”. Joan Brossa no tan
sols va acceptar la invitació, sinó que va exaltar
públicament l’aparició d’aquella nova manifestació
artística tot avalant-la presencialment i amb textos.
Recordem un seu brindis: “Perquè la Fira de Teatre
sigui perdurable i esdevingui per als targarins allò que
un pollastre és a la gana”. Al programa de la sisena
edició, escrivia: “La importància que ha pres la Fira és
la prova evident que, es miri des de l’angle que es miri,
té les ales deslligades i ja ha esdevingut una realitat
que porta el nom de Catalunya arreu del món”. No és,
doncs, gens estrany, sinó un acte de coherència i de
sensibilitat, que ara Tàrrega commemori i agraeixi el
suport del poeta. Tanmateix, cal destacar el paper que
en la gestació d’aquests dos homenatges ha jugat i
juga el franctirador cultural Jaume Maymó.

2.
Un drapaire d’actualitats
Si Brossa definia així Jaume Maymó, Vicenç Altaió el
considera un col·leccionista de l’efímer i Pilar
Parcerisas el veu com un testimoni de la modernitat
i el progrés. Maymó és un expert en les guerres de
guerrilles: a les seves ja moltes escaramusses en
solitari, se l’ha vist camuflat d’editor (El Molino,
memorias de un setentón, de Sebastià Gasch, o Arlequins,
de Joan Brossa), de fotògraf (amb reportatges com
Perejaume i Dones d’Aigua o exposicions com Ara que
l’ametller ja està florit i La couleur de mes rêves) i de
documentalista (el recull de premsa Miró, 30 anys de
papers, que enriqueix la biblioteca de la Fundació Miró,
és un extens treball monogràfic fet entre 1963 i 1993).
Té fins i tot vocació d’aparellador tèxtil (d’ell és la idea
d’exposar juntes, al Museu Tèxtil i de la Indumentària,
una de les emblemàtiques camises de quadres usades
per Brossa i l’última camisa blanca exhibida en escena
per l’estriptisista Christa Leem). Recentment, Maymó
ha estat l’artífex d’un “poema visual per entregues” (la
definició és de Mestres Quadreny) que cent persones
de l’àmbit brossià han anat rebent mensualment per
correu des del 19 de gener (data de naixement de
Brossa) del 2003 fins al 19 de gener del 2004 –amb el
punt de pebre que les trameses arribaven
anònimament però des d’un apartat de correus ben
visible, per tal de provocar interrelacions que han
acabat generant anècdotes de tota mena.

3.
Cada gota que plou té on caure
El 15 de setembre de l’any passat, just acabada la 23
edició de la Fira, Jaume Maymó escrivia a Joan
Amézaga, actual alcalde de Tàrrega, per, entre

altres coses, suggerir-li: “Pensant a mig termini,
potser el 2005 fóra una data escaient. Al coincidir
amb el 25è aniversari d’aquesta Fira, crec que
l’Ajuntament i els targarins hauríeu de dedicar
una cantonada, un carreró o un espai a la memòria
del poeta Joan Brossa, tan lligat a aquesta ciutat”.
No havent rebut contesta, el 21 de novembre el
franctirador insistia: “... he pensat que, carrer sí o
carrer no, el millor homenatge a Brossa pot ser
difondre la seva obra. Remenant papers, he trobat
un poema visual que, reproduït en lletres
metàl·liques, podria ser instal·lat com a mural en
una paret d’aquesta ciutat. Aquest poema visual el
podem interpretar com un homenatge al teatre de
carrer, a les arts parateatrals, al món del circ, a la
Fira de Tàrrega”. I rematava aquesta segona carta a
l’alcalde citant Brossa: És ben sabut que cada gota que
plou té on caure.

Finalment, a primers de desembre, l’alcalde
Amézaga contestava: “Vagin per endavant les
meves disculpes pel retard de la resposta a la seva
interessant i enriquidora proposta. Efectivament,
comparteixo amb vostè l’opinió sobre la valuosa
aportació del poeta visual Joan Brossa al món de la
cultura catalana, i la contribució de l’autor a la Fira
de Teatre al Carrer, el certamen teatral més
important de l’Estat espanyol i un signe d’identitat
de la ciutat de Tàrrega. Per tant, i igual que vostè,
considero necessari i just un reconeixement públic
a la figura de Joan Brossa, i tinc el plaer de
comunicar-li que l’Equip de Govern de

l’Ajuntament proposarà que un carrer de la ciutat
rebi el nom de l’insigne autor i creador. Així
mateix, l’any 2005, la Fira de Teatre al Carrer
celebrarà la seva edició 25, una significativa
efemèride en què, entre altres actes, tindrà lloc un
emotiu homenatge a totes aquelles persones que
hagin contribuït de forma especial al naixement i
posterior consolidació del certamen, i entre les
quals, sense dubte, ha de figurar Joan Brossa”.El
passat 24 de gener, Jaume Maymó i Joan Amézaga
van mantenir una primera reunió de treball. Poc
després, Maymó li enviava tres propostes
d’homenatge: una poesia objectual al carrer com
a símbol dels saltimbanquis i equilibristes (Una A
capgirada somriu al capvespre, translació corpòria
del poema visual Cap de bou), l’edició del cartell per
a la 25 edició de la Fira a partir d’uns dibuixos
inèdits de Brossa sobre les perruques de Fregoli, i
l’edició d’un llibre-catàleg amb unes 70
fotografies del mateix Maymó testimoniant una
jornada completa de Brossa anant amunt i avall
per la Fira. S’estudia també una exposició
d’aquestes mateixes fotografies.

Avui, el carrer Joan Brossa ja és transitable i
potser l’any vinent s’hi farà alguna acció
emmarcada en la celebració dels vint-i-cinc anys
de la Fira. Segons em confirma l’alcalde, el
consistori assumirà la construcció d’Una A
capgirada somriu al capvespre (que es podria
instal·lar al mateix carrer Joan Brossa), però la
resta del projecte depèn d’una aportació
econòmica extraordinària que la tríada
Generalitat-Diputació-INAEM encara no ha
garantit. Ja sé que falten més de catorze mesos per
a l’esdeveniment, però a la web de la Fira no hi ha
cap referència als homenatges a Brossa, si bé ja
s’hi esbossen alguns dels altres actes. Convindria,
doncs, que des del link específic dels vint-i-cinc
anys actualment en preparació, es comencés a
divulgar el perquè i el com d’aquests homenatges
al poeta. Però, sobretot, convindria que l’operació
d’escampar Brossa pels carrers i les places de
Tàrrega tingués, per coherència amb ell, un
esperit fresc i transgressor. Tàrrega hauria de
contribuir, decididament i sense complexos, a
difondre a escala internacional l’obra polièdrica
d’un dels més grans i prolífics creadors catalans
del segle XX.

▼
“La Fira de Tàrrega ha
esdevingut una realitat que
porta el nom de Catalunya
arreu del món” (Joan Brossa).

Escampar Brossa pels carrers de
Tàrrega hauria de contribuir a
difondre a escala internacional l’obra
polièdrica d’un dels més grans i
prolífics creadors catalans del segle XX.


