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Brossa el 
polifacètic 
Això era i no era l’any 1980 quan vaig or-

ganitzar a la Universitat de Barcelona 
un cicle dedicat als grans poetes cata-

lans encara vius: Lectures de Poesia Catalana. 
Van desfilar-hi Joan Oliver, Marià Manent, 
Joan Vinyoli, J.V. Foix i Joan Brossa. Salvador 
Espriu va tenir una sessió pròpia, però va ad-
duir problemes de salut (i, possiblement, de 
misantropia) i no va venir: Marina Rossell va 
llegir la tria de poemes que ell havia fet. En ca-
da sessió un expert en l’obra del poeta feia una 
petita conferència, i després el poeta mateix 
llegia o recitava. Tot plegat a l’aula magna de 
la universitat, que es va omplir de gom a gom 
en totes i cadascuna de les ocasions. 

Jo, que era l’amo d’aquesta iniciativa com 
ho vaig ser de moltes altres que van tenir lloc 
durant la meva agitada vida acadèmica –ara ja 
no es fa res de semblant, potser per falta d’em-
prenedors, perquè els professors s’han tornat 
buròcrates, potser per desinterès dels estudi-
ants per tot el que no sigui objecte d’examina-
ció–, vaig escollir parlar de Brossa i, per a sor-
presa dels meus col·legues, vaig dir que Bros-
sa era un fill del Noucentisme català, i no del 
Modernisme, com semblava a causa dels seus 
estirabots i de la seva aparença de rodamon 
–s’explica que una vegada, en dir ell que era 
“poeta”, van entendre “paleta”. 

Encara ho sostindria, perquè el Noucentis-
me català va ser, abans que cap altra cosa, cos-
mopolita, obert, polifacètic, no encarcarat, ju-
ganer dins d’unes formes estudiades, atent a 
les literatures que es feien al continent, enca-
ra que fos amb una mica de retard, com ens ha 
passat sempre per manca d’una sòlida tradi-
ció literària a l’època moderna. Brossa 
m’agradava pel fet que era un gran treballa-
dor i un home que, a més de posseir la vena po-
ètica dels millors, no va parar mai de buscar la 
manera de transvestir-se poèticament per 
sorprendre els lectors i els espectadors del 
seu teatre: diguem que era un avantguardis-
ta molt formal, no decantat cap al sentimen-
talisme maragallià, com va passar-li a Salvat 
Papasseit. El conseller de Cultura d’alesho-
res, Max Cahner, li va dir en acabat l’acte: 
 “¿Ho veieu, Brossa? Ja us ho deia, jo, que éreu 
un noucentista”. I Brossa no va immutar-se. 
Aparentment, sempre estava perplex. 

Després vam anar a sopar a Les Set Portes, 
amb ell, la seva dona i el matrimoni Tàpies. 
Aquests últims, marit i muller, es van despen-
jar contra Espanya, Madrid i els espanyols. 

Brossa va escoltar i va dir, al 
final de la discussió: “A 

mi, mentre em deixin 
treballar bé, m’és 

igual viure en un 
lloc que en un al-
tre”. Vet aquí un 
eslògan ben 
n o u c e n  t i s t a ,  
que també agra-
dava a Jordi Pu-

jol: “La feina ben 
feta”. La resta –ho-

nors, lloances, pre-
mis– ve per escreix, si 

és que mai arriba.!

Des(ordre) i aventura

Un caos aparent 
fet de paperassa, 
pols i balancins 
Joan Brossa tenia un estudi tan 
“desordenadament ordenat” –són 
paraules seves– com el de Josep Pa-
lau i Fabre: un d’aquells escenaris 
que fan les delícies dels periodistes 
una mica mitòmans i dels fotògrafs 
encarregats de deixar-ne constàn-
cia gràfica. Brossa tremolava quan li 
havien de fer fotos a l’estudi, perquè 
deia que els companys de les càme-
res li tocaven els papers escampats 
per terra i després ja no sabia on tro-
bar cada cosa. “Ja em diràs de qui-
na altra manera s’han d’ordenar els 
papers!”, exclamava, assegurant 
que ell tenia controlat mentalment 
aquell espai caòtic on convivien so-
ta la pols mitja dotzena de balancins 
i serralades de paperassa. 

El primer estudi del poeta esta-
va al carrer Alfons XII de Barcelona. 
El 1958 el va traslladar a un àtic del 
carrer Balmes, a la cantonada amb 
Travessera de Gràcia. S’hi arribava 
amb muntacàrregues, i quedava bé 
dir que l’havies trepitjat. Segons va 
escriure el crític literari Joan Josep 
Isern, “si hem de fer cas a tothom 
que diu haver-hi estat, [aquell pis] 
registraria uns índexs de concur-
rència similars als d’un ambulatori 
de la Seguretat Social en època de 
grip virulenta”. Però el famós estu-
di de Balmes no es va esfondrar per 
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un excés de visitants, sinó que es va 
inundar. Aleshores el poeta va ins-
tal·lar el seu cau creatiu al mateix 
edifici del Guinardó on vivia. Parlo 
de la Casa Fullà, un bloc d’habitat-
ges del carrer Gènova dissenyat per 
Lluís Clotet i Òscar Tusquets que té 
vocació de laberint: els pisos se so-
lapen, són tots diferents i trenquen 
amb moltes convencions arquitec-
tòniques. Aquest bloc desordenada-
ment ordenat, que era conegut com 
“l’edifici dels hippies”, va acollir di-
versos noms de la contracultura 
barcelonina dels anys setanta. 

Una obra arriscada 
que s’allunyava de 
l’academicisme  
 
“Potser l’estat en què tinc l’estudi 
–un ordre meu sota una acumulació 
de vivències– expressa la meva ma-
nera de pensar: la transitorietat”, 
explicava Joan Brossa a Agustí Pons 
el 1979, amb motiu del seu seixan-
tè aniversari. “Sempre he conside-
rat la vida com un viatge. Tot és 
transitori i el paisatge va mudant. 
L’home mateix és un trànsit i un fi-
nal, com diu Nietzsche. Hi ha gent 
que dona importància al viatge per 
si sol, i d’altres que tot ho relacionen 
amb el punt d’arribada. Jo soc dels 
primers, perquè ignoro el sentit que 
té tot plegat”. En aquella conversa 
i en un intent de fer balanç, deia: 
“En cada etapa he intentat tocar el 

registre que calia per assolir una 
obra coherent. Ara tornaria a fer el 
mateix, però potser afinaria més la 
promoció de la meva obra, perquè ja 
se sap que la nostra cultura es mou 
al voltant de les patums de torn, que 
s’emporten els talls grossos. Pel risc 
i l’aventura que comporta, la meva 
obra no és «patumable», no encaixa 
en l’academicisme”. 

La poesia és més fàcil 
de trobar en un vàter 
que en un poemari 
 
Joan Brossa sostenia que la poesia 
és a tot arreu, també i sovint en una 
tassa de vàter, i que on costa més 
trobar-la és als llibres de poemes. 
Els seus referents: J.V. Foix, Joan 
Salvat-Papasseit i el Jacint Verda-
guer que cantava la natura (“quan es 
torna beat ja no m’interessa”). “A mi 
Miquel Martí i Pol m’agrada –adme-
tia al diari Avui, en una de les úl-
times entrevistes que va conce-
dir–. Però es va haver de posar 
malalt per ser conegut”. Si li 
demanaves que destaqués al-
gun poeta de generacions pos-
teriors, solia esmentar Enric 
Casasses i Pere Gimferrer. I es 
veia la mar de reflectit en l’am-
bició artística de Perejaume, que 
l’havia anat a veure de molt jove 
–així com ell, anys enrere, havia 
anat a veure Foix– i a qui sempre va 
seguir les passes de ben a prop.!
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Joan Brossa entenia la cultura com un arbre amb moltes branques, 
“però a mesura que et fas vell veus que l’essencial és el tronc”
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