
◆ C U L T U R A ◆ V
A V U I

dijous

23 de maig del 2002

ROBERT RAMOS / ARXIU

Els textos de Joan Brossa són els protagonistes de ‘VasmésdepressaqueenFrégoli’

A R A C O M A R A

Brossa contra
pares i déus

C A R L E S H A C M O R

Brossa fa
antiteatre, fa
el seu teatre,
que trenca
amb tot el
teatre

E
ns hem pogut com-
moure ben brossia-
nament, a l’Espai
Escènic Joan Brossa,
gràcies a Vasmésde-

pressaqueenFrégoli, un mun-
tatge d’accions, textos i fra-
ses de Brossa, literalment in-
superable, magnífic i esplèn-
did, del Magisteri Teatre-Mag
Poesia, un grup mallorquí
que ha sabut plasmar tota
l’essència del teatre de Bros-
sa, que és pobre, pagà i des-
traler.

Tot –des de la direcció
d’escena fins a les interpre-
tacions– hi és impecable. I hi
ha idees de collita pròpia
molt ben trobades, com la
d’airejar el públic fent-lo
sortir al carrer durant la re-
presentació, un distancia-
ment força brossià. I un altre
gran encert és donar la ma-
teixa importància, sense je-
rarquies, a qualsevol fet es-
cènic, per mínim que sigui:
cada cosa s’hi pren tot el
temps que necessita.

SENSE TÒPICS
I això que ve que no sigui
entès malament, és un elogi
altíssim: Brossa no aporta res
al teatre, no hi innova gens
ni mica res. No se li poden
aplicar els tòpics progressis-
tes de les aportacions, inno-
vacions i revolucions. Perquè
Brossa fa antiteatre o, dit
d’una altra manera, fa el seu
teatre, que trenca amb tot el
teatre, el convencional i el no
tan convencional. I per això
la seva poesia, o antipoesia,
escènica és teatre-teatre ex-
clusivament brossià.

I a vegades la ruptura és –i
perdó per la convencionali-
tat que arrosseguen els
mots– rotunda, radical, ex-
trema, absoluta, sense cap
concessió ni mitja ni al tea-
tre, ni a l’espectador, ni a res
de res.

“Me’n ben refoto, de tots

els déus!”, hi diu, altiva i
desafiant, al públic una noia
que, a l’escenari, s’ha anat
despullant del tot. I entre
aquests déus hi ha els de
l’estètica ben pensant i mal-
pensant, hi ha la musa Talia,
i hi són totes les convencions
socials, totes, i hi són els es-
pectadors, i cadascuna de les
formes culturals, incloses les
més quotidianes i les més
sofisticades.

Brossa no té pas només ar-
rels, tronc, branques i fulles
populars, sinó que, de tot ell i
de tota la seva obra, n’emana la
fortor intensa del poble, la de
barri menestral. Aquesta és la
tradició principal que té al
darrere, la qual cosa no impli-
ca pas ignorància d’altres tra-
dicions.

Ell deixava anar coses com
ara «La família veritable són els
amics, l’altra no la pots triar.

Apollinaire deia, i podia ser
ben bé una dita de Nietzsche:
“No porteu a collibé el cadàver
del vostre pare, enterreu-lo
d’una vegada, i llestos!”». I
Brossa va enterrar moltes co-
ses.

És ben bé Brossa mateix qui,
per la boca i el cos nu de la
noia, etziba l’improperi amunt
esmentat, el contundent “Me’n
ben refoto, de tots els déus!”. I

en aquest moment
–i dit sigui sense
exagerar– l’escena
assoleix el punt més
elevat possible de
grandiositat teatral.

Mai no havíem
viscut una emoció
tan peculiar com
aquesta, i segur que
no la tornarem a
viure mai si no és
amb Brossa. Aquesta
acció teatral és Bros-
sa-Brossa, sí, Brossa
(un altre cop el llast
convencional dels
mots) en estat pur,
sense els addita-
ments i ensucra-
ments més o menys
savis i esteticistes
que hom hi afegeix
sovint.

La més amunt
descrita acció d’al-
çurar-se de pèl a pèl,
hi és preparada i
continuada per un
seguit d’estriptis i
d’accions espectacle
i antiespectacle, me-

ravelles poca-soltes (verbigrà-
cia, un home que es renta els
peus en un gibrell i se’ls eixu-
ga) o barroeres (posem per cas,
un enfilall de pets i d’altres
d’estrèpits corporals d’una se-
nyoreta molt elegant que fa
forces per anar de ventre). I el
conjunt de l’obra és un reguit-
zell de cops de puny dels que
demanava Joan Miró. No hi
havia hagut mai tanta fidelitat
a l’esperit brossià.

P A R L E M - N E

Salvem la font de Verdaguer
J O A N S O L ÀL’

any 1650 Francesc
Socias catalogava
en el seu Llibre de
fonts de la present
ciutat de Barcelona

la important mina de la Font
de Falcó, després anomenada
Font de Can Gomis, Font dels
Penitents, Font de Sant Albert
i, finalment, Font de Vall-Par
(perquè és al capdamunt d’a-
quest carrer), avui abandona-
da però que ha fornit d’aigua
fresca i puríssima els barce-
lonins fins fa quatre dies i
probablement des de temps
immemorial. L’any 1929 s’hi
va construir una planta em-
botelladora, i la font es va
declarar d’utilitat pública
l’any 1936. A partir d’alesho-
res les notícies escassegen. Un
bon dia s’abandonà l’explota-
ció, amb la qual cosa, d’acord
amb la llei, l’indret va passar
a domini públic. Avui una
companyia mercantil projec-
ta construir uns blocs d’habi-
tatges exactament en aquest
indret, arrasant tot el que
queda d’aquesta història.

Afortunadament s’ha consti-
tuït legalment una Associació
de Veïns i Amics de la Font de
Vall-Par per defensar un dels
poquíssims llocs del preparc
de Collserola que encara ens
queden. El passat diumenge
dia 12 es va fer en aquesta
font, prèviament netejada,
un modèlic aplec per consci-
enciar els veïns i alhora ho-
menatjar el poeta Verdaguer.

SANTA CREU DE VALLCARCA
Perquè resulta que aquest és
precisament l’indret, com ex-
plica Fèlix Olivé, on els Ger-
mans Terciaris Carmelites
Descalços, fundats pel pare
Francesc Palau, van aixecar el
1862, en els terrenys que el
fundador posseïa des del
1854, el convent de Santa
Creu de Vallcarca, aviat esde-

vingut lloc de romiatge de
devots i malalts, on el pare
Palau acabà practicant l’e-
xorcisme, que després s’enco-
manà a Verdaguer. Perquè els
hereus del pare Palau no po-
gueren afrontar les despeses
del convent i Verdaguer l’ad-
quirí en pública subhasta i
amb fort endeutament l’any
1892 per evitar que passés a
mans indesitjables, com ex-
plica en els seus articles En
defensa pròpia. El viacrucis en
què l’operació es va convertir
per al sacerdot poeta, el po-
den seguir en el llibre que
acabo d’esmentar, avui en
edició apassionant de Narcís
Garolera. Sembla que el poeta
es va interessar també per la
font: realment, si, a més a
més d’almoiner, hagués sigut
una mica comerciant, potser

hauria tret el ventre i el cap
de pena amb aquest negoci.

L’excel·lent poeta i no
menys excel·lent rapsode En-
ric Casasses ens va fer imagi-
nar que Verdaguer pensava
en aquesta font i lamentava
el negre futur que li preveia
quan escrivia (al Roser de tot
l’any) aquests versos profè-
tics, embolcallats en pensa-
ments místics: “De la terra
n’he vist poc; / com més ne
veig, menys m’agrada, / tot hi
és ombra i vanitat, / pols i
cendra i terregada. / L’aigua
dolça que jo vull / enlloc del
món l’he trobada, / pertot
allà on ne cerquí / he trobat
la mar salada”. Pronunciïn el
darrer vers, com Casasses,
amb una mica de ràbia i
veuran com Verdaguer plo-
rava per aquesta font.

Als Amics de la Font s’hi van
sumar els Amics de Collserola,
entre ells l’incansable resse-
guidor i defensor de les ri-
queses naturals d’aquesta
muntanya Francesc Centellas,
del qual són aquestes clares
paraules: “La nostra resposta
ha de ser contundent. No po-
dem creure en el progrés basat
en el malbaratament de re-
cursos ni en la destrucció de
l’entorn”. Es veu que l’Ajun-
tament de Barcelona (atrapat
per l’empenta de l’Associació,
a la qual deurem, n’estic se-
gur, la recuperació d’aquest
espai per a gaudi de tothom
qui demà vulgui pujar a pas-
sejar-hi plàcidament) ha fugit
d’estudi dient que la font “no
està catalogada” (!!). Això rai,
senyors de l’Ajuntament: si
no està catalogada, catalo-
guin-la, i dediquin-la a Ver-
daguer, com jo li dedico
aquest escrit, que no serà pas
l’únic; perquè també vull
participar a fer conèixer el
genial universalitzador de la
llengua catalana.


