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BRÓDA-SSÀDA, DÀBROSSADÀ, DADÀ-DABROSSÀ-DADÀ, BRÓDABRÓDA-DASSADÀ

SSÀSSASSA-BRÓBRO-DÀDÀDÀ, ETC, ETC…

ES POT SER DADÀ SENSE QUE NINGÚ HO SÀPIGA?

TOTHOM POT SABER QUI ÉS DADÀ, MENYS EL PROPI DADÀ?

PERQUÈ NO SÓN DADÀ ELS QUE ES PENSEN QUE HO SÓN?

TU ETS DADÀ?

DADÀ, ÉS O NO ÉS DADÀ?

DADÀ PER A TOTS?

DADÀ O DÀDÀDÀ?

BROSSA-DADÀ O BROSSA-DÀDÀDÀ?

COM SERIA UN CARGOL DADÀ?

QUIN VA SER EL PRIMER DIA DADÀ?

DADÀ-DADAISME

DADAISME-DADAISTE

DADAISTE-DADALLOT

DADALLOT-DADALLERA

DADALLERA-DADALÀNDIA

DADALÀNDIA-DADAMÓNS

DADAMÓNS-DADALÒNIA

DADALÒNIA-BROSSA

BROSSA-“OMBRADIU”

ÉS DADALÒNIA PLIU PLAU?

SI

ÉS DADALÒNIA PLAU PLIU?

NO

AIXÒ HO DIU, BROSSALOBROSSOTDEBROSSAT

“RINGO-RANGO”.

CANVIAR DE REGISTRE EN AQUEST MOMENT, ÉS UN ARROSSEGAMENT EQUIVOCAT I

DADAÍSTICAMENT IMPERCEPTIBLE, PODEM ALTERAR L'ORDRE DE LES PARAULES O

FINS I TOT COMPARAR-LES AL PEU DE LA LLETRA.

EL DISCURS CORRECTE QUE T'OBLIGA A UN PROGRAMA, DES-MEDEIX LES COSES,

FINS I TOT, LA BONA CAL·LIGRAFIA QUE QUAN VOL, SE FA SONAR.

DE RAÓ NO EN FALTA I AIXÍ FA TRONTOLLAR TOTES LES VERTICALS QUE L'ACUSEN DE

CONTEMPLAR EL SEU PROPI SOROLL.

DE CADA DOS PARAULES, M'OBLIDO D'UNA I EN PENSO UNA ALTRA QUE NO TÉ

FONAMENT NI SIGNIFICÀNCIA.

NO SOU AQUÍ I EM FA POR DESDINYÀ EL CALABROT FENT LA POLTROLLA I AIXÍ FINS A

TOT ALLÒ QUE FALATEJA.

FIXEU LA LLAVATÒIRA QUE NOMENA EL FUTUR DISCORDANT I NO BUSQUEM ELS

RENGLONS QUE DIUEN LO QUE SABEM.

ESTIC SONANT I FENT VEURE TOT LO QUE S'ARRAMBA AMB APLICACIÓ I LLETURIA.

“CARANÀ” ÉS UNA PARAULA ESCRITA AL PIT D'UN MANIQUÍ.

ADÉU MESTRE.

Brossa / Miró

De pintura
CARLES SANTOS

PEREJAUME
“Cortina fosca (...) Es descorre la
cortina. Fons verd (...) Cau a pri-
mer terme una decoració grisenca
on hi ha pintat un arbrissó a
l'esquerra (...) S'aixeca la decora-
ció. Fons vermell” (Tarda min-
vant). “S'obre la cortina verda.
Fons pintat” (Arlequí no dansa).
“Fons vermell (...) Baixa a primer
terme un teló verd (...) S'aixeca el
teló. Fons negre” (Diana). “Ombra.
Tènue evocació de la llum. Aclari-
ment gradual. Equilibri entre
l'ombra i la llum. Noves recerques.
L'escena resta sota la imfluència
d'una il·luminació amb combina-
cions alegres calmoses i tristes. La
llum fa de l'escenari un foc llumi-
nós. Cortina de colors a primer ter-
me. Teló” (Els joves ocells). “Des de
la foscor total es veu gradualment
l'escena. Fons groc” (Roba i ossos).
“El teló abaixat. S'encén la bateria”
(Riu avall). “Cortina vermella (...)
Es descorre la cortina vermella (...)
Es corre una cortina blanca (...) Es
descore la cortina. Fons gris (...)
Baixa un teló blau (...) S'aixeca el
teló blau (...) Baixa un carrer (...)
Teló” (El ganxo). “S'encén la bate-
ria en vermell” (El dia del profeta).
“Fons groc llis” (El sol amb cara).
“S'obre la cortina. Decoració llam-
pant de revista. Pausa indefinida, a
gust del director d'escena. Quan el
públic comença a impacientar-se
baixa a poc a poc el teló” (El temps
escènic). “S'obre la cortina. Teló
blanc (...) Pausa. S'aixeca el teló
blanc. Cortina vermella. Pausa (...)
Cau el teló blanc. Teló” (M.M).
“L'escenari, buit. Entren els tra-
moistes i munten la decoració: una
sala blanca” (Personatges). “Fons
blau (...) Es descorre la cortina bla-
va. Fons vermell (...) S'obre la cor-
tina vermella. Fons negre (...) Te-
ló” (Beabà). “Teló blanc amb rat-
lles negres verticals. Pausa. Baixa
un teló amb ratlles negres horit-
zontals. Pausa. S'aixeca” (Sonet de
teatre).

Sempre que hem llegit aquestes
acotacions tan característiques en
la poesia escènica de Joan Brossa
ens ha semblat endevinar-hi una
successió pictòrica de capes, de
plans, com si assistíssim a la repre-
sentació teatral d'una pintura ines-
perada, gegantina, extraordinària,
confegida amb cortines de colors,
telons, pauses i jocs de llum.

Segurament el fet, tan anòmal,
d'una producció teatral que s'ha
donat a conèixer, en gran part, lle-
gida abans que no pas representa-
da, i, sovint llegida completa, pre-
disposa a concebre el teatre de
Brossa com una mena d'obra segui-
da que abasta els sis volums on és

editada: una obra d'obres (tres-cen-
tes vint-i-tres), atapeïda de perso-
natges, d'espais, de veus. Alesho-
res, per al lector que veu descabde-
llar-se el text, aquestes transicions
d'espais i colors actuen a manera
de capes successives capaces
d'aglutinar, d'escartejar, de relligar
i de moure, tot el conjunt.

L'escenari, especialment l'esce-
nari a la italiana, ha estat sempre
considerat una gran pintura expo-
sada davant d'un públic assegut, i
així sol remarcar-ho, en la majoria
de teatres, una ostentosa motllura
daurada que n'emmarca tot el volt.
L'acció coreogràfica pròpia dels te-
lons i les cortines que Brossa plan-
teja en el seu teatre no faria més
que evidenciar aquest component
pictòric genuí de qualsevol quadre
escènic. Tanmateix, aquest recurs,
tal com Brossa l'administra, trans-
cedeix precisament la ficció de pin-
tura amb vistes a destriar el rere-
teatre dels fets i les imatges, amb
vistes a afranquir la matèria dramà-
tica de fons. Els colors apareixen,
aleshores, com una paleta primigè-
nia, com una vida que tinguessin,
com si haguéssim accedit a un fons
formador, conformador, transfor-
mador de la realitat.

Xavier Fàbregas, en el seu prò-
leg de 1973 a la Poesia escènica, i en
un apartat que dedica precisament
a l'Escriptura pictòrica, assenyala
com “per a Brossa els colors poden
formar contrastos suggestius en
ells mateixos, o poden esdevenir
determinatius d'un estat d'ànim, o
poden, en fi, servir de clau a l'expo-
sició d'una idea”. El tercer acte
d'El sabater constitueix, en aquest
sentit, un exemple rotund a l'hora
d'expressar, amb un joc de corti-
nes de colors, el desenllaç de tota
una obra i, paral·.lelament, la ma-
teixa idea d'acabament, de crepus-
cle, de mort, i, encara, l'escenifica-
ció essencial d'una pintura gairebé
suprematista: “Teló vermell. Pau-
sa. Baixa un teló gris. Pausa. Baixa
un teló negre. Pausa. Cortina”.

Segurament no hi ha, en tota
l'obra de Brossa, una posició més
privilegiada per parlar de simula-
cre i de metamorfosi que la que
ens ofereixen aquestes transicions
del seu teatre, en què l'espai esde-
vé un personatge més, que es ves-
teix, que es transvesteix i es trans-
forma. Tampoc enlloc no és tan vi-
sible l'esllavissament que fa Brossa
del mateix ofici de poeta cap a la
visualitat, cap a l'objectualitat o
cap a la dramatúrgia.

És precisament per aquesta
fluència tan lliure del sentit que
hem titulat l'article: De pintura. Pe-
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rò també perquè no hi ha una reso-
nància més profunda amb aquest
univers brossià que la que es des-
prèn d'una sèrie de fulls preparato-
ris que, de ben segur, Brossa no co-
neixia directament i que avui es
conserven a la Fundació Joan Mi-
ró de Barcelona. Es tracta d'un con-
junt considerable d'idees escèni-
ques escrites i dibuixades per Joan
Miró des de l'any 1927 fins el 1981,
que en l'exposició Miró en escena
van ser reunides amb el nom d'El
gran projecte. Deixats permanent-
ment en esbós, vius encara, espar-
sos, plens de notes i correccions i
amb constants canvis de llengua,
els papers d'aquest Miró drama-
turg plantegen una fusió de tècni-
ques plàstiques, gèneres teatrals i
referències literàries –especial-
ment de J.V. Foix i Alfred Jarry–
amb un esforç màgic, irònic i trans-
gressor per a desintel·lectualitzar
l'escenari i assolir-hi una punxegu-
da intensitat lírica.

Sense moure'ns de la paleta de
cortines i telons de Brossa, ara som
en els quatre colors que aparien el
món, que és “el joc pregon dels qua-
tre tints” que Foix va idear a partir
de la cèlebre paleta quatricromàti-
ca d'Apel·les. Som doncs –entre
blancs i negres, grocs i vermells–
en els quatre mirós que aparien el
món. Podem gairebé sentir com so-
nen les quatre lletres de la paraula
Miró als quatre vents de la paraula
Foix. També per això, per aquesta
fluència dels autors, hem titulat
l'article: De pintura. I ara apareix
el pintor Joaquim Mir, sobre un
fons del Torrent de Pareis, per lle-
gir-nos Les sirenes de Joan Brossa:
“Cortina verda. Sentim una forta
olor de menta. Pausa. Al centre de
l'escena cau un degotall. Pausa. Tè-
nue fumera a la banda esquerra./
teló lent”. I tot es confirma.

Transcric, a continuació, set
fragments del projecte escènic de
Miró, tots ells datats l'any 1935:
“Projections cinématographiques
sur le décor// danseuses qui chan-
gent de couleur par l'/ éclairage de
reflecteurs (…) Projectar el reflec-
tor als ulls dels espectadors// Va-
ris telons projectats com un film//
que es moguin en totes direccio-
ns,/ sense música, i projectar un/
reflector als espectadors.”(FJM
1071 b). “Que caiguin papers de/
tots els colors sobre l'escena// que
es projectin ombres” (FJM 1073
a). “Rideau blanc// formes suspen-
dus/ au divers endroits du/ pla-
fond// chassis avec toutes/ les
couleurs de la palette/ sur fond
blanc” (FJM 1076 b). “Masques et
pancartes// terminer par/ 1º le ri-
deau I/ 2º le rideau II/ 3º le rideau
de théatre” (FJM 1080 a). “Tots
els colors del teló i decorat// per
evitar una repetició dels colors pri-
maris empleiar/ terres” (FJM
1066 a). “Teló amb fons negre; ho-
mes nusos donaran/ un crit” (FJM
1035)14). Pluja d'estels, amb
l'escena completament buida.// te-
ló teatre” (FJM 1037). |
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