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de Barcelona, al
carrer de Consell
de Cent, i agredeix
al crit de «sociates
de merda» dos
treballadors
del partit.
21 Septiembre, 2017
RICARD CUGAT

b bombardejar la Generat. Després el Govern català
diputat Tarradellas inclòs–
er empresonat al vaixell Uruy i condemnat a anys de preer sort eren altres temps.
finals dels 60, en ple franme, tots els dirigents clanins d’ERC que vaig conèial Club d’Amics de la Unesco
s d’Heribert Barrera fins a
ra Gasulla i Jaume Casaas, expresident de La Falç–
en que Companys es va equiar al rebel·lar-se contra el Gon de la República. No sé què
en avui. Però llavors la històes va acabar així: el general
et, a qui Companys es va renva ser afusellat per Franco a
gos el 1937; Companys va ser
ngut a França per la Gestapo
usellat per Franco el 1940, i
andro Lerroux, el Rajoy de
ors, només va poder tornar
exili argentí el 1947. H
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Entitats
de la societat
civil condemnen
la «repressió»
L’advocacia
catalana censura els
registres «arbitraris
i intimidatoris»
EL PERIÓDICO
BARCELONA

U

n gest gens habitual va
aconseguir ahir la batuda policial contra alts càrrecs de la Generalitat pel
referèndum unilateral de l’1-O: posar d’acord els sindicats i una gran
majoria de col·legis professionals i
col·lectius socials. Una vintena es
van unir per rebutjar la «deriva autoritària i repressiva de l’Estat» i defensar «els drets de vot i expressió»
dels catalans. Encara que no va firmar aquesta nota, el Consell de l’Advocacia Catalana va condemnar
uns registres al seu parer «indiscriminats i arbitraris» tant en dependències de la Generalitat com en domicilis particulars i despatxos d’advocats.
Aquest consell, que agrupa els
degans dels 14 col·legis d’advocats
catalans, va sostenir que les entrades i registres van vulnerar «de manera flagrant» la llei d’enjudiciament criminal pel que fa al dret
de defensa, i que l’accés de la Guàrdia Civil a despatxos d’advocats viola el secret professional. Davant
d’aquests fets, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va oferir assistència als detinguts «a fi de garantir
la tutela judicial efectiva».
UGT i CCOO van qualificar de
«desproporcionades» les actuacions contra el referèndum unilateral i van avisar que aquest camí «porta a l’enfrontament polític
i social indesitjable». Els sindicats

es van sumar a les mobilitzacions
convocades per Òmnium Cultural i
l’ANC. El Tercer Sector va mostrar el
seu suport a les institucions catalanes davant la «vulneració dels drets
i de les llibertats fonamentals».
També el món de la cultura va respondre amb duresa contra l’Estat.
El Gremi de Llibreters de Catalunya,
l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana, l’Ateneu Barcelonès, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya i l’Orfeó Català, entre altres entitats, van manifestar el seu rebuig a l’acció policial.
La Conferència Episcopal Tarraconense, que reuneix els bisbes catalans, va demanar «respecte als drets
i les institucions», i va advocar per la
«no confrontació». H

El Barça rebutja
l’operació policial
i reivindica el
dret a decidir
33 El FC Barcelona va emetre un

comunicat a favor de la democràcia i el dret a votar després de les
detencions d’alts càrrecs de la
Generalitat i les mobilitzacions
posteriors al carrer.
33 «Davant els fet que han tingut

lloc els últims dies, especialment
avui, en relació amb la situació
política que viu Catalunya, el FC
Barcelona, fidel al seu compromís històric amb la defensa del
país, de la democràcia, de la llibertat d’expressió i el dret a decidir, condemna qualsevol acció
que pugui impedir l’exercici ple
d’aquests drets».
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El món cultural
tampoc té por

M

entre un grup intel·lectuals suposadament d’esquerres van presentar diumenge un manifest contra l’1-O, molts d’altres van ser els primers a sortir
al carrer ahir al matí per denunciar el que segons Miquel
Adam és “un cop d’estat intolerable”. L’editor d’Ara Llibres i
una bona colla d’altres editors, escriptors i responsables
d’institucions culturals van manifestar-se davant el departament de la Vicepresidència i d’Economia per defensar la
democràcia i la llibertat d’expressió. “El món de la cultura
té un paper molt important en aquests moments perquè
pot fer prendre consciència a la gent de la gravetat del que
passa”, argumentava Josep Cots, editor d’Edicions 1984.
“Estan traspassant una línia vermella que pensàvem que
no podien traspassar i per això avui som aquí: és una qüestió de defensar els drets bàsics, independentment de si estàs a favor o no de la independència”, opinava Aniol Rafel,
de Periscopi. En la mateixa línia, Eugènia Broggi, de L’Altra
Editorial, sostenia: “Hem arribat a un punt que l’Estat espanyol vulnera els drets bàsics i la llibertat d’expressió, i això és indignant”. I va afegir-hi amb lucidesa: “Cada vegada
sembla menys viable el referèndum i alhora més viable
perquè la força al carrer és més gran i la gent indecisa
s’acabarà pronunciant”. “No tinc por: això és l’únic que podem cridar ara”, afirmava Manuel Forcano, director de l’Ins-

Miquel Adam, Aniol Rafel, Ricard Planas, Laura Huerga,
Eugènia Broggi i Joan Carles Girbés, ahir al matí ■ V.G.

titut Ramon Llull. “Com a institució cultural estem al costat
de les institucions catalanes i estic disposat a arribar allà
on m’exigeixi el càrrec i més, i si la Guàrdia Civil ha de venir
al Llull a escorcollar, que vinguin i ens detinguin, ara ja ens
ho podem esperar tot”.
De la seva banda, un
Entitats com el
grup d’escriptors està preparant un manifest en favor
Primavera Sound i
el CCCB rebutgen la de l’1-O que té més de 500
entre les quals
repressió espanyola adhesions,
les de Jaume Cabré i IsabelClara Simó, i dilluns està
previst que es presenti a Barcelona la declaració Decidim
cultura, en favor també del referèndum i perquè la cultura
“sigui el nervi i la sang de la república”. Dit això, ahir a la
tarda els comunicats d’indignació procedents de diverses
entitats culturals d’arreu del país no tenien aturador: el
Macba, el CCCB, l’Ateneu Barcelonès, el Gremi de Llibreters, l’AADPC, l’Associació Orfeó Català, la Fundació Miró,
el FAD, l’Acció Cultural del País Valencià, Cultura Popular de
Barcelona, la Fundació Tàpies i el Festival Primavera Sound
–un dels esdeveniments musicals amb més projecció internacional del país–, que condemnava “tota acció que impedeixi el lliure i ple exercici d’aquests drets democràtics”.
“Instem a l’expressió serena, cívica i pacífica de totes les
persones que se sentin agredides, que avui som tots i totes”, hi afegia.
—————————————————————————————————

—————————————————————————————————
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TOP CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Unatria de la
millor mtisica clAssica de la setmana

’r’EOBC
a la Merc~
LaSimfbnicadeBarcelona
i Nacionalde Catalunya
Lornaa actuar
dinsles Festesdela Merc~,
enu n concertgratuYt,oberta tothom,que
dirigir~ el titular dela formaci6,
el japon~s
Kazushi
Ono.El repertori
I’integrenobresdeBerlioz,Grieg,Rossini
i Bizetentred’altres.
-> Pla(~aMajorde NouBarris. M: Llucmajor. Ds. 23.21h. Gratis.

’I’ Novena
deBeethoven
rOrquestraSimfbnicadelVall~sobrela sevanovatemporada
arabun
plat fort, la Simfoniacoral deBeethoven.Aquest
concertcomptar~
arabla participaci6del CordeCambra
deGranollersi el CotLieder
Camera,
a m~sd’unquartetdesolistes vocals.
--) Palau
dela Mdsica
Catalana.
M:Urquinaona.
Ds.23.18.30
h. 18-68
~.

’I’ MotetsdesdeWeimar
Doscors dejovesprotagonitzen
aquestaproposta.El Cot Jovede
I’Orfe6CaLal~
i el CordeCambra
dela Hochschule
f~r MusikFranzLiszt
deWeimar.
El concertformapart d’unnoucicle, queprenel noradeLa
casade/scants,cornJoanMaragall
va definir el Palau
-->Palaude la M~sicaCatalana. M: Urquinaona.Dc. 27.18h. 15 (;.
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Una cita imprescindible del calendari musical

Un festival de jazz i molt més
El cicle barceloní ofereix 117 concerts en més de vint espais diferents
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Q

uan falta d’un any
per
celebrar
l’edició número
cinquanta, el Festival Internacional de Jazz de
Barcelona escalfa
motors de manera multidisciplinària i amb un total de 115 concerts que s’estendran des del pròxim 17 d’octubre fins al 19 de desembre.
El festival es va presentar ahir
oficialment, va revelar els últims
noms i es van apartar d’una programació molt àmplia en actuacions i, sobretot, amb molts fronts
temàtics oberts. En aquest sentit,
Tito Ramoneda, president de la
promotora The Project, l’empre-

Una selecció
entre un centenar
Ambrose Akinmusire. Possiblement el trompetista més abrasiu des de Miles Davis, Akinmusire torna amb el seu Rift in
Decorum: Live at Village Vanguard sota el braç (20/X)
Kenny Washington & Ignasi
Terraza Trio. Fa tres anys el
pianista barceloní va descobrir
la veu de Kenny Washington,
extraordinari cantant multiestilístic (29/X)
Tony Visconti & Woody Woodmansey. Visconti, productor i
músic de David Bowie de llarg
recorregut, i Woodmansey
(dels mítics Spiders from
Mars) recorden el mestre
(3/XI)
The Corea/Gadd Band. El gloriós Chick Corea colidera el
sextet multinacional amb el
bateria Steve Gadd (9/XI)
Chucho Valdés-Gonzalo Rubalcaba. Els dos pianistes cubans
uneixen habilitats per a un
repertori amb material inèdit,
Monk o cubanitats diverses
(19/XI)
STEVE THORNE / GETTY

sa organitzadora del cicle musical, assegurava ahir: “Ens trobem davant d’un dels millors programes del festival, superactual i
per degustar sense límits (...) Animo el públic que sigui curiós i
s’arrisqui descobrint propostes
emergents, que visqui experiències musicals diferents en petits
espais singulars i que s’animi a
viure les activitats complementàries”.
Amb un pressupost entorn

Enèsima recreació
Chick Corea –aquí en un
concert del passat– és un
assidu visitant del festival i
aquest any tornarà amb una
nova proposta amb Steve Gadd

d’un milió d’euros –similar al de
la passada edició– i amb un total
de 400 músics que ocuparan 21
espais i locals diferents, el festival
oferirà un cartell amb una primera línia d’indiscutibles primeres
espases, començant per la pianista i cantant canadenca Diana
Krall, fidel a la cita i que oferirà el
concert inaugural el 17 d’octubre
a l’auditori del Fòrum, en què
presentarà el seu recent àlbum
Turn up the quiet. Al seu costat, la
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llista és àmplia, i inclou Avishai
Cohen, el pianista Chick Corea,
que s’ha aliat al bateria Steve
Gadd (el de la primera versió de
la llegendària banda Return to
Forever) per coliderar una exquisida formació multinacional; el
també pianista cubà i padrí del
festival Chucho Valdés, que en
aquesta ocasió ha unit forces i
sensibilitats amb el seu paisà i
també teclista Gonzalo Rubalcaba –junts han confeccionat un ric

repertori amb temes inèdits i revisitacions de tonades cubanes i
peces jazzístiques de Thelonious
Monk, entre d’altres–; el trompetista Ambrose Akinmusire, comparat per la seva intensitat amb
Miles Davis; l’incendiari trombonista Trombone Shorty, que vindrà amb els seus imprescindibles
Orleans Avenue; el llegendari i
incombustible saxofonista Maceo Parker; la fascinant Hiromi;
el retorn dels Bad Plus, encara

CULTURA
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merda d’estat estan deixant.
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El comunicat que ha publicat el
Partido Popular del Pinós demanant censurar el meu concert:
facebook.com/permalink.php?...

A cua
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agreg

@ceskfreixas

@Rea
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Trompeta
de nivell
El trompetista
Ambrose
Akinmusire
presentarà els
nous temes
amb el seu
quartet

PIERRICK GUIDOU / FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

Cinc vegades
Mezquida
El pianista
menorquí
Marco Mezquida presentarà
cinc propostes
artístiques
molt diferents

FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

Julia al piano
La polifacètica i
sovint insòlita
artista nordamericana Julia
Holter oferirà
un concert tota
sola amb el
gran piano

ÀLEX GARCIA

Homenatge
a Bowie
Tony Visconti
(amb corbata)
i Woody
Woodmansey
(amb gorra)
recordaran
David Bowie

FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

amb Ethan Iverson en aquesta última gira europea abans de ser reemplaçat per Orrin Evans; també
hi seran The Waterboys, l’extraordinari baixista català Carles
Benavent, que aquest cop ve en
format trio i amb l’afegit de l’harmonicista Antonio Serrano en un
concert de record a Paco de Lucía, Jaco Pastorius i Toots Thielemans, o la monumental Barbara
Hendricks, que després del seu
pas pel Teatre-Auditori de Sant

ESTRELLES DE TOTA MENA

El cartell inclou també Diana
Krall, Avishai Cohen, Chick
Corea i Carles Benavent
OFERTA EXTRAMUSICAL

L’oferta de classes magistrals
com la del festival és una cosa
excepcional en aquests cicles
P.8

Cugat l’any passat ara tornarà al
Palau de la Música amb un programa similar, és a dir, The road
to freedom, una proposta de blues, gòspel i espirituals negres recordant la lluita contra la segregació racial.
Com també va dir el director
artístic del festival, Joan Anton
Cararach, dins de la proposta
“pantagruèlica” que és el festival,
també es podrà assistir a la presentació o al retorn a Barcelona
de “futures primeres espases”
com ara Daymé Arocena, Chris
Dave, Cory Henry o Shai Maestro. El cicle, com ja és habitual
des de fa bastantes edicions, continua la seva obertura imparable
a altres estils musicals, com ara el
folk rock dels escocesos The Waterboys, els ritmes globals de la
intransferible vocalista mexicana
Lila Downs, de l’argentí d’Alaska
Kevin Johansen o de la suggestiva cantant brasilera Céu. De latituds més properes, les propostes
d’Andrea Motis amb el quartet de
Joan Chamorro i un repertori
brasiler, el formidable i finalment
addictiu rock de León Benavente,
l’última genialitat d’Agustí Fernández o el neosoul, funk, i r’n’b
de The Excitements, que seran
dues nits a l’Apolo.
Capítol a part per al pianista
menorquí Marco Mezquida, que
protagonitzarà un minicicle de
cinc concerts molt diferents,
mentre que la implantació del cicle De Cajón! (antigament un festival amb vida independent) es
consolida definitivament dins de
la programació general amb
imatge pròpia i un cartell francament enlluernador: Antonio Carmona, Estrella Morente, Duquende, José Mercé, Niño Josele,
el Sextet de Tomatito, Chicuelo
amb Marco Mezquida i la molt
notable cantant Rocío Márquez.
L’oferta extramusical també ha
crescut, començant pel tradicional prolegomen gastronomicomusical Jazz & food, que després
del seu excel·lent funcionament
al parc Central del Poblenou s’establirà el 30 de setembre al Moll
de la Fusta, amb entrada gratuïta
i oferta de gairebé dotze hores. I
juntament amb això, l’exposició
Jazz images, amb fotografies històriques de Jean-Pierre Leloir
que acolliran la Fnac de l’Illa i
després el Triangle, el paquet de
15 classes magistrals al Conservatori del Liceu que s’han convertit
en un must del cicle i que, segons
Cararach, és únic al món.
El director artístic del VollDamm Festival de Jazz de Barcelona també va posar èmfasi en altres claus de la proposta musical,
com ara els concerts de Spirit
1919 a l’hotel Palace (tant al terrat
com al bar-cocteleria del soterrani), els sopars-pica-pica Classical
Swing, al Cotton House, l’exquisit sopar-concert al Casino de
Barcelona, aquest any amb la
cantant China Moses, la molt assentada Monvínic Experience,
dedicada als vins de Jerez amb el
guitarrista Chicuelo com a convidat, i les dues sèries de concerts al
Harlem Jazz Club.
15% DESCOMPTE EN ALGUNS
CONCERTS AL CLUB VANGUARDIA
entradasdevanguardia.com

Julià Guillamo

Escen
matri

D

e sobte amb e
perquè la Cris
de color madu
s’aixeca una m
i s’hi amaga el kleenex.
–Però què fas?
No li havia vist mai aqu
feia sempre.
–M’ho ha dit l’Anna, qu
L’Annaéslanostraneb
–L’Anna es guarda els
pregunto rient.
Em diu que sí. Al prin
entre la cuixa i la cadira,
pels passadissos de l’Inst
brant mocadors”, li deia j
darrer que li havia caigut
en tingut un gos que es d
perdonava un tovalló de
terra. També li agradava
neixia la paraula queso. A
el truc dels sostens, s’h
amb aquella gasiveria de
fen el que no han d’agafar
perquè tu no els agafis a e
Com que tenim una est
teràpia parlem una mica
meva tenia molt de pit i
faixa de color carn que li
de l’engonal fins a les es
més forta a la cintura. Sem
entre la faixa vella i la fai
estavadonada,eraperale
mana: quan venia algú a v
un volt, a la plaça, perquè

Quan un paio se
es ficava la mà di
per l’escot, i anav
l’agulla de cap: ca

regatera s’introduïa a la fa
un enuig si duus roba sen
des diners, bitllets de cen
que en aquell moment no
gava i tornava a plegar p
ma allargada. La meva àv
duia faixa. Però l’àvia de
ginar dins dels sostens fin
seva mare, que era baixet
els homes li fotessin mà
tornaapassarperagranp
vamrebrealgunaesquitx
dels seixanta i setanta, ab
da), hi portava, molt ben p
Quan un paio se li refrega
tament per l’escot, anava
feia baixar fins a on li sem
El gest de la Cris m’ha
no existeix de canelons e
vells, aspirines, bates est
Pravia (la meva àvia), i m
heim, revistes dels viatge
postisses (la meva mare)
qual ens sentíem tan con
feia falta ben desat i sem
Entrem al gimnàs, la Cris
elfalliscarperlaregatera
nica, amb qui ens hem fet
presa divertida. Nosaltr
riure.
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RESERVAARA

’Blank’
Despr¢s de l’~xit de WhiteRabbitRedRabbit,
torna a BarcelonaBlank,un altre joc teatral
de l’autor irani~ NassimSoleimanpour.19
interprets s’enfrontaran a una obra sense haverne llegit abansel text, sense cap assaig, cap
director i que haurande completararab l’ajuda
del pfiblic. Gaudeixd’aquesta obra originali
genu~naa meitat de preu ambel nostre 2xl.
-) SalaMuntaner.
M: Universitat.De120
de setembre
a115d’octubre.A partir de 24

DeCaj6n!

’Paradise’

EstrellaMorente
actuar~ a Barcelona
ambmotiu del
festival DeCaj6n!
Gaudeix d’una de
les veus femenines
imprescindibles del
panoramaactual!

Tres hist6ries
que passen en
unahabitaci6 del
prostl~ul ’Paradise’.
Noupersonatges que
estroben enbusca del
seu paradis perdut.
-) Teatre
Poliorama.
M:Universitat.
DeI’ll
d’octubre
al 5denovembre.
Apartirde9(L

-~ Palaudela Mtisica.
M: Urquinaona.
31 d’octubre.
A partirde20E.

Festa
finald’estiu
Cellers Tortes ha
preparat una festa
perqu~ t’acomiadis
de l’estiu de la millor
manerapossible:
gaudint, descobrint
i tastant la qualitat i
singularitat dels seus
vins escumosos!
-) Alberti Noya.Dv.29de
setembre.
A partir de 40
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XAVIER CERVANTES

01

BARCELONA

“És impressionant l’actualitat de
Brossa”, diu Pedro G. Romero, comissari juntament amb Teresa
Grandas de l’exposició Poesia Brossa, que es pot visitar al Macba fins al
25 de febrer. Ahir mateix, mentre
milers de persones es concentraven
a la seu de la conselleria d’Economia
contra els escorcolls de la Guàrdia
Civil, començava a córrer una crida
a la vaga general. Alhora, les xarxes
socials difonien un poema de Joan
Brossa: “La gent no s’adona del poder que té: amb una vaga general
d’una setmana / n’hi hauria prou
per a ensorrar l’economia, paralitzar l’Estat i demostrar que les lleis
que imposen no són necessàries”.
La mateixa Fundació Joan Brossa
en va fer la piulada. “Brossa no fa diferències entre l’acció política i l’acció poètica, és un mag i un combatent”, recorda Romero. Aquesta
memòria es va recuperar ahir també a la cruïlla de la Gran Via amb
passeig de Gràcia, on algú va enganxar un cartell amb el lema “Votem
per ser lliures” al monument al llibre que Brossa va fer per al Gremi de
Llibreters de Vell de Catalunya.
Aquestes dues accions podrien
afegir-se a la mostra del Macba, l’exposició més completa que s’ha fet
sobre Joan Brossa (Barcelona, 19191998): 800 obres i tot de material
documental, incloses fotografies,
pel·lícules i llibres. De fet, les dues
accions són especialment coherents
amb algunes peces exposades que
també ens parlen del present immediat, com ara el recorregut antiturístic per Barcelona que va fer el
1979 i que va fotografiar Colita. “Hi
inclou el Liceu, el Palau de la Música i el Tibidabo, però també la botiga El Ingenio i la gossera municipal,
on hi havia un cartell que avisava
que tots els animals que hi entraven
podien ser sacrificats”, explica Romero, que diu que Brossa era un
“cronista del present d’una manera pornogràfica”.
Crític, radical i referent

“És el poeta més significatiu pel que
fa a la relació entre la cultura
d’avantguarda i la cultura popular”,
assegura el president de la Fundació Joan Brossa, Vicenç Altaió, que
no dubta a situar-lo com “un dels artistes poetes més radicals del període que va des de finals de la Guerra
Civil fins a començaments de l’actual segle, i un referent crític per a les
noves generacions”. Segons Altaió,
Poesia Brossa és “una exposició
enormement poètica”, “una exposició de renovació” i “una entrada a
una nova generació”. D’aquesta manera lliga Altaió “la colla dels brossians clàssics de Pere Portabella,
Carles Santos i Josep Maria Mestres Quadreny” amb els joves que
descobreixen la potència d’un “poeta de combat”.
A tot això vol fer justícia Poesia
Brossa, una mostra que dona conti-

01. El passadís d’accés a
l’exposició Poesia Brossa al
Macba. PERE VIRGILI
02. Tinter abocat (1969).
TONY COLL / COL·LECCIÓ MACBA. FONS JOAN BROSSA.
DIPÒSIT FUNDACIÓ JOAN BROSSA

03. [Un poema visual], de
Poemes (1960) de la sèrie
Suites. MACBA / FONS JOAN BROSSA.
DIPÒSIT FUNDACIÓ JOAN BROSSA

Joan Brossa,
“un mag i
un combatent”
El Macba acull la macroexposició ‘Poesia Brossa’,
que fa justícia a un “artista poeta radical”
02

nuïtat i amplia exposicions anteriors com les de la Fundació Miró del
1986 i el 2001, la del Reina Sofia del
1991 i la de la Virreina del 1994. Les
amplia per la magnitud expositiva,
perquè els comissaris han treballat
intensament amb un fons de gairebé 50.000 ítems, però també perquè
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Romero i Grandas hi aporten “una
nova lectura”, sobretot en el paper
del grup d’avantguarda Dau al Set en
l’obra brossiana. “Sovint es considera que Dau al Set va ser un accelerador de la veu de Brossa, però nosaltres ho interpretem com un retardador”, assegura Romero. La seva tesi
és que “el gir social i la consciència
de la veu dels treballadors” ja era al
primer Brossa i que el trànsit surrealista és una mena d’impàs abans
que, com diu Romero, “el materialisme coincideixi amb el gir social”.
L’exposició del Macba proposa
un recorregut que comença sent
cronològic i que a poc a poc s’endinsa en “el disc dur” de Brossa per explicar els mecanismes artístics d’“un
poeta incòmode que amb el temps
esdevé un clàssic acceptat”, segons
la descripció de Grandas. “Va fer un
treball extensíssim ple de vasos comunicants”, diu Romero. Aquest
treball el despleguen en cinc àmbits.
El primer, Sí, em va fer Joan Brossa,
és especialment significatiu perquè
recull els seus primers escrits, inclòs
Inflitració, el que va publicar durant
la Guerra Civil al butlletí de la 30 Divisió mentre era al front. És el Brossa milicià, que, segons Romero, no
era aliè a “les imatges de la modernitat”, i en el qual ja hi eren “els elements que el definirien”, com ara la
màgia, l’humor, l’avantguarda i la
cultura popular, la poesia de la Generació del 27 i l’humor gràfic de re-
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vistes com La Codorniz, Segundo de Chomón i Ramón
Gómez de la Serna. En
aquest àmbit també es recull la influència de Miró,
“una figura cabdal” en l’univers brossià, com recorda
Grandes, i la posterior etapa
a Dau al Set i les seves col·laboracions amb Joan Ponç i
Antoni Tàpies. En una sala
hi penja Cavallers presents,
segons Romero una de less
pintures “més lletges” de Tà-pies, però que inclou un po-ema de Brossa.
03

“Un servei de comunicació””

El segon àmbit, Joc d’imatges, téé ell
propòsit d’entrar en “el cervell de
Brossa per explorar la seva gramàtica”. És aquí, en la selecció de les
Suites (1959-1969) i els Poemes habitables (1970), on es detecta “la rima
entre la imatge i la poesia”. “La poesia visual no és ni dibuix ni pintura,
sinó un servei de comunicació”, deia Brossa. I en aquesta comunicació
hi participaven diversos llenguatges
com els que mostra l’àmbit Altres itineraris. La plenitud de Brossa desborda les sales del Macba i demana
més d’una visita a una exposició
aclaparadora on la veu del poeta, dita, escrita i convertida en objecte,
il·lumina els conflictes socials que
han escrit la història del franquisme,
la Transició i el règim del 78.

P.11

La part final té dos àmbits: Una
recapitulació visual i Constel·lacions
Brossa. La primera rememora les
exposicions a les galeries Mosel &
Tschechow de Munic, Joan Prats de
Barcelona i La Máquina Española
de Madrid dels anys 1988 i 1989. I la
segona fa dialogar Brossa amb Marcel Mariën, Ian Hamilton Finlay i
Nicanor Parra. “Això el situa en altres contextos poètics”, diu Romero, que troba connexions entre la
pràctica brossiana i el surrealisme
de Mariën, la poesia concreta de
Finlay i l’antipoesia de Parra. Així
acaba una exposició que després de
passar pel Macba viatjarà a Vitòria
i a unes quantes ciutats de l’Amèrica Llatina.e
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Revisitem quatre poemes corporis de Joan Brossa
m6so menysamagatsa diferents punts de la ciutat
que ens parlen de les obsessions i passions del
polifac~tic artista barceloni
Per Eug~nia Sendra
Fotografies Irene Fernandez

’RELLOTGE
IL.LUSORI’
(1985)

’FAUNE’
(2004)

Eltemps,
unmiratge

Culturaen
paper

Despr6sdel poema
transitable
d’Horta(p~g.19), a Brossa
plourien m6senc~rrecsper
a I’espai p0blic, els poemes
corporis que entomava
comun
repteperexplorarles possibilitats
expressives
de la poesia
experimental.Ell, queera amantde
I’il.lusionismei la prestidigitaci6,
es va treuredel barret una
pe£asorprenent
per al hall del
Poliorama.
ARellotgeil.lusori,
I’espectadorendevina
I’hora
gr&ciesa unjocdeIlumi I’efecte
del mirall parabSlic,unrecursque
I’artista podriahaverapr~sdenen
tot visitantel laboratorideffsica
Alsina. Brossaanavam6senll~
i oferia unavisi6 irSnicasobrela
manerade mesurarel temps.Un
rellotgeinvertit, fet ambbales,en
el qualles busques
giren ensentit
antihorari,pot marcar-nos
el ritme
de vida? Podeu
provard’entendre
I’enginy~)ptic o delectar-vos
mirant
el fantasmadel temps.
~Teatre
Poliorama.
Rambla,
115
(Raval).
M:Liceu.
Elrellotge
estb
il.luminat
enleshores
defunci6
delteatre.

JoanBrossaera poeta, peN)
tamb6artista plastic, i va
conrearla serigrafia, el gravat
i el Ilibre d’artista. Tamb6
faria
cartells, sobretota partir dels
anys 70, en qu~de nou aboca
unimaginaridetipografies,
objectesi trobadessingulars.
Hi t6 unIloc especialla cultura
popularque"ens allibera i ens
torna a I’origen de la nostra
intensitat", glossavael poeta
enunIlibre dedicatal folklorista
Joan Amades.Pensemen
els titelles queemprava
per
ales intervencionsteatrals
primerenques,
en les visites
al taller d’EI Ingenio,la seva
inclinaci6pel Carnaval
i els
personatgesde somnide
I’(~pocaambDaual Set. Enshi
fa pensarel mon~)lit del poema
Faune
(el dibuix no era seu,
per~Brossava rec6rrer sovint
a la figura m~tica)queemergeix
entrela maluraverdaa I’interior
d’illa deI’Eixample.
-~Placeta
Joan
Brossa.
Rossell6,191
(Eixample
Esquerre).
M:Diagonal.

Compra
entradesi reservataula a timeout.cat
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’ELLLAGOST’
I ’POEMAVISUAL
PERA
UNA
FA(~ANA’
(1993)

Caosnecessari
Latipografia va ser unadeles eines
creativesdeBrossa,quefeia notar
el seu esperitjuganertransformant
les Iletres deI’alfabet-la ifeta serp,
la o comun perfil deHitchcock,la
u i la sevaombraques6ndosi la
erra subversiva-o alterant-neel
ritme dins dels sintagmes.
Aixr va
sorgir la decoraci(~
dela fa(~ana
del
Col.legi d’Aparelladors
i Arquitectes
T~cnicsde Barcelona.Brossa,
en col.laboraci5 ambJosepPla
Narbona,va
acolorir i reendreCar
la
cinquantena
de Iletres del nomde
la instituci(~i les vadisposartal com
es fa ambleslinotrpies, tot evocant
les forcesdeI’ordre i el caos("deia
queI’ordre noporta enlloc, que
el caos, les Iletres amuntegades
i barrejades,~sel quedonava
sentit a tot plegat",reviuendesdel
Col.legi). Enunapropostaambcert
airesurrealista,vafer fer el I lagost
d’acer de tres tonesquecoronael
conjunti saludaa la Diagonal.
--)Col.legi
d’Aparelladors
i Arq
uitectes
T~cnics
de
Barcelona.
Bon
Pastor,
5 (Sarrib-Sant
Gervasi).
M:Hospital
Clinic.

’POEMAVISUALTRANSITABLE
ENTRESTEMPS’
(1983-84)

Lletrai punts
Enels seuscal.ligrames,Brossahi
va endinyar
barrets, va capgirari va
descompondre
la primeraIletra de
I’alfabet. I quanva ser el moment
de traslladarla poesiaa I’entorn
urb~,I’alfa-queper ell erala
porta d’entrada al coneixementva tornara ser I’escollida. Joan
Brossava definir I’obra feta
ambmotiude la inauguraci5del
Vel~)dromd’Horta I’any 1984
comun "poemavisual transitable
en tres temps:naixement,cam[
-ambpausesi entonacions-i
destrucci(Y’.Avuila Iletra de
pal sec de 16 metresd’altura
resisteix imponentenvoltada
d’oliveres, i entre les sevespotes,
colonitzadesper olives negres,
intui’m unssignesde puntuaci6
quedescansen
sobre la gespa.
Juganers,
convidena I’acci5 i
condueixen,en Ifnia ascendent,
fins a unesrunes."La vida
dels ~ssers(~s sotmesaa una
evoluci(~ degradantqueacabaen
destrucci(Y’,escriuriael poetaa la
mem~)ria
del projecte.
-) Jardins
deMari~
Cafiardo.
Vel~)drom
d’Horta
(Horta-Guinard6).
M:Montbau.
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ENTREVISTA

"La poesia
de Brossa
radicali
essencial"
TERESAGRANDAS
I Pedro G.
Romeros’han capbussat al fons
de Joan Brossa, cedit en dip6sit al
MACBA
l’any 2011, i treuen a la
llum m6s de 1.S00 materials per
revisar la traiect6ria d’un creador
que des de la poesia va explorar
moltes disciplines. Parlem amb
els comissaris de Poesia Brossa.
Com
us heuenfrontata I’obra de
JoanBrossa?
TeresaGrandas
No en somuns
academicsi aixb permetia no
estar cenyits a convencions,
podiempartir de zero. E1m~uxim
condicionant 6s el fons amb
60.000 documents; hem necessitat
un temps per con6ixer, reflexionar
i establir novesrelacions entre els
materials.
PedroG. RomeroA
Brossa se li
apliquen mores taxonomies, perb
l’exposici6 advocaper lallibertat i
la forqa, per veure qu6quedade la
seva manerade fer.., gaireb6cornsi
elpoeta encara fos viu.

on hi ha la poesia de Brossa
resumida. L’acompanyemde
Nocompteuarabels dits, el film
que van fer arab Pete Portabella,
que ens serveix per evocar
els entrecreuaments que es
produeixenen tota l’obra de
l’artista. Veusun poemai despr6s
el sents en una veu en offi despr6s
acaba sent obiecte.
Alhoraestabliuconnexi6
ambaltres
poetes
pelsqualsla Ilengua
6sun
territorideconflicte.
RG.R.
A l’espai de les
constel.lacions relacionem
Brossa amb Nicanor Parra, Ian
HamiltonFinlay i Marcel Mari6n.
Representen una nova manera
d’escriure, elbilingtiisme del qual
parlava Parra, el momenten qu~
les imatgesi els objectes entren
en joc. Pensant en Brossa, aquesta
prhctica seva fora deltext 6s el que
t’obligaa rellegir-lo.
I hi harastresd’actualitatenla
sevapoesia?
RG.R.Per mi 6s un poeta del
present, i la sevapoesia 6s radical
i essencial. Nonom6sper treballs
comEmva f er Joan Brossa(1950)
i els Poemes
civils (1960),sin6
tamb6per l’itinerari antituristic
realitzat l’octubre de179, amb
paradesa llocs inbdits de la ciutat
comla gossera municipal, el
Liceu i E11ngenio. Tamb6destaca
la intervenci6 de Brossa alClub
Price, en qub elpoeta sembla
advocar per una policia catalana.

L’exposici6tamb6desvelael
primerBrossa.
T. G. Vaanara la guerra,feia
dibuixosper a peribdics i un dels
El t[tol dela mostra
Iliga amb
primerstextos el va publicar al
el let queBrossasempre
es va
diari de la 30a Divisi6. Revisem
reivindicarcoma poeta.
els artistes que el van marcar,
T. G.Enell tot 6s poesia,i fins i
com Mir6, Segundo de Chom6n,
tot abraqal’antipoesia. Passa
Cabral de Meloi Bon, ambles
de llarg delsurrealisme i faun
seves conferbncies mudes,fins a
gir socialfins a apropar-sea la
arribar ales col.laboracions amb
11engua menestraliintrodueix
Joan Pongi la resta de membresde
expressionscol.loquials ala poesia, Daual Set.
allunyant-lade l’alta cultura. En
un momentdeterminat segueixles EIs poemes
objectei la Iletra a
en s6n protagonistes.
convencions,i fa les sextines, i en
d’altres les trenca i obrela poesia
T. G. Recordemles exposicions a
atots els terrenys, de la m~giaal
Munic,Madridia la Joan Prats i
cabaret o l’striptease. Brossaent6n voliemque la lletra a aparegu6s
elllenguatgedes de l’oralitat, per
aixi, entrel’espaii l’objecte.
aixb en tot el seu treball hi ha un
P. G. R. Despr6strobemuna unitat
punt de performativitat i acci6.
tipogr~fica que s’expandeixper
tot l’espai: els escarabatsde la
Destacael desplegament
que
instal.laci6 d’El planetade la virtut
heufet dels Poemes
habitables, i l’insecte de 18 dejuliol... S6ncom
publicatsa partir dels70.
unaplagadins la instituci6, i aixb a
T. G. Proposemun recorregut
Brossali agradaria.
quasi cinematogrt~fic per aquests -~ MACBA.
M:Universitat.
llibres, ques6n exquisits i 6s
Finsa125defebrer.10(:.
Comoraentrades i reserva taula a timeout.cat
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La herencia de Pujol

Jordi Pujol.

Estamos ante un buen libro de tema
político. Claro y conciso, su lectura es
ágil y estimulante. Cuenta la historia
de Convergencia Democrática

B. RAMON

El pujolismo tuvo su punto de
ignición un día de mayo de 1960
en el Palau de la Música, una de
las maravillas del modernismo
catalán

Historia
POR ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO

He aquí un buen libro de tema político.
Claro y conciso, su lectura es ágil y estimulante. Cuenta la historia de Convergencia Democrática de principio a fin y la
gestación de su sucesor, el Partit Demócrata Europeu Catalá. Prolijo en hechos,
fechas y datos, describe el pujolismo y los
avatares de la corriente principal del nacionalismo catalán en el último medio siglo. Su manejo resultará muy útil al lector
que quiera tener una comprensión básica de los términos en los que se plantea a
día de hoy la cuestión catalana. Hay, además, dos razones específicas que confieren un interés particular al libro. Una reside en que el autor, profesor universitario, fue dirigente socialista catalán y diputado en el Congreso en los años de éxtasis del patriarca de Convergencia. En España no es frecuente la inclinación a conocer en profundidad a los adversarios
políticos. Otra es que Joan Marcet ofrece
una respuesta convincente a la
pregunta que ronda la cabeza
de todos los españoles, sobremanera la de los que
no son catalanes, de
por qué los nacionalistas convergentes, que eran
autonomistas, se han
hecho
inde-

JOAN MARCET
Auge y declive de la derecha
nacionalista (Del Palau al PDeCAT)

 LIBROS DE LA CATARATA, 142 PÁGINAS,

14,50 €

pendentistas.
Por una de esas ironías de la historia, el
pujolismo tuvo su punto de ignición un día
de mayo de  en el Palau de la Música,
una de las maravillas del modernismo
catalán. Allí se celebraba un homenaje a
Joan Maragall con presencia de ministros
de Franco, cuando un grupo de treintañeros lanzó unas octavillas que contenían mensajes contra el dictador y quiso entonar El cant de la senyera, a modo de himno catalanista. Jordi Pujol, que era el redactor del panfleto, no estaba presente,
pero fue detenido también, torturado y juzgado en consejo de guerra como instigador de la protesta. Tras cumplir tres de los
siete años a los que fue condenado, aban-

donó la cárcel convertido en la gran promesa para liderar el
catalanismo.
En , un
centenar
de nacionalistas
reunidos
en Monserrat fundaron Convergencia, el
partido que
sería durante
décadas la piedra
angular de la política catalana. Pujol
forjó un liderazgo mesiánico y pragmático a la
vez, por encima de las tendencias que siempre hubo enfrentadas en su seno. Se opuso a que
el partido tuviera ministros en los gobiernos de España y rechazó en varias
ocasiones la denominación de partido
nacional catalán, y de esta manera fue eliminando rivales y obstáculos hasta que su
figura se hizo indiscutible. La empresa política de Pujol se resume en la expresión fer
país. Recorriendo a pie cada pueblo, se erigió en símbolo de la Cataluña profunda, no
así del área metropolitana de Barcelona,
donde su liderazgo encontró una fuerte
oposición.
Pujol disfrutó de un enorme éxito. Gobernó Cataluña durante más de dos décadas, con mayorías holgadas, aunque no
absolutas, ejerció un control cuasiabsoluto sobre las instituciones de la comuni-
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dad autónoma y pudo intervenir decisivamente en las coyunturas difíciles de la
política española. En los años noventa, en
la cumbre de su poder, Convergencia tenía decenas de miles de afiliados y en ausencia de un competidor fuerte dominaba a sus anchas el campo nacionalista.
Pero no tardaría en sufrir los duros reveses que enfilarían a él y a su partido hacia
su final. Primero sufrieron un retroceso
electoral grave, a consecuencia del cual se
vieron apartados del gobierno por un tripartito del que formaba parte el nacionalismo de izquierdas, y luego vinieron los
escándalos de una corrupción a gran escala que había tenido su epicentro precisamente en las oficinas del Palau. El autor del libro sostiene que el cambio en la
política catalana empezó al verse Convergencia fuera del ejecutivo de la Generalitat y que el nacionalismo moderado
tomó su rumbo actual cuando el tripartito se confirmó en el gobierno en su segunda legislatura, iniciada en . A la
hora de explicar la inflación del independentismo, Joan Marcet no resta importancia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, ni a la campaña torpe e inoportuna del PP, pero destaca la pérdida del poder, la dura competencia planteada por ERC, el relevo generacional en la cúpula del partido a manos
de los líderes independentistas de las juventudes de Convergencia vinculados a
Oriol Pujol, y la utilización del gobierno
de
España
como chivo
expiatorio
frente a la
crisis por

Artur
Mas, un
dirigente
tecnócrata, nacido en el pujolismo, que
por el camino no dudó en tomar “la senda del populismo”.
El PDeCAT aspira como su antecesor a
encarnar el nacionalismo catalán en toda
su magnitud, pero la política catalana es
en la actualidad un
gran mosaico y una
incógnita. Joan Marcet ayuda a descifrarla, haciendo uso
de su buen criterio.
La organización, la
sencillez y la transparencia, entre otros
muchos méritos,
hacen de este breve
textoun libro modélico de divulgación
política.

