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‘Poema visual’ (1969 - 1971), de Joan Brossa
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Joan Brossa llegeix la placa commemorativa d’una obra seva

B R O S S A I L A P O E S I A V I S U A L

Els fragments de l’u
E D U A R D E S C O F F E T

Fa més de dos anys que Joan

Brossa ens va deixar, però

encara està ben viu el seu

esperit. D’això no n’hi havia

dubte. Però no ha estat fins

ara que, amb l’exposició a la

Fundació Miró i les

reedicions, podem fer un

recorregut complet per la

trajectòria de revolta

silenciosa de Brossa

E
l temps ha passat
molt ràpid i des del
desembre del 1998
han passat moltes co-
ses. Brossa ens deixa-

va per sorpresa: i l’oblit no li ha
passat pel damunt. Al contrari,
aquest temps ha demostrat que
Brossa va ser més que un poeta,
més que un creador tancat.
Parlem d’un univers ric, i com-
partit. Segurament hi ha molta
adscripció vàcua, però sens
dubte les iniciatives populars al
voltant del reconeixement de
Brossa s’han anat succeint con-
tinuadament des de la seva
mort. I ara és el moment de
llegir-lo de cap a peus. No de
jutjar-lo, i sí de fer una lectura
de conjunt de tota la seva obra
i situar-lo en la nostra galàxia
terrenal de la literatura.

Brossa és doncs una figura
indiscutible. Ara cal conèixer el
seu abast i el sentit real de la
totalitat del seu treball. El fet
que no entrés amb gaire como-
ditat al món literari i que no fos
artista plàstic ni dramaturg en
el sentit estricte ha fet que ben
pocs crítics hagin arribat a atè-
nyer la complexitat –de plan-
tejament, no formal– de Bros-
sa. A tall d’exemple, a la
Història de la literatura catalana,
en l’apartat dedicat a Brossa hi
diu que ha conreat poesia es-
crita, visual, escènica, fonètica i
cibernètica. Les tres primeres
assignacions no presenten pro-
blemes. L’última s’aguanta pels
pèls. I això de la poesia fonètica
demostra que qui ha escrit això
ni entén del tot Brossa ni sap
què carai és això de la poesia
fonètica. La crítica literària, la
més cega davant l’obra de
Brossa, ha intentat col·locar-lo
de mala manera. A partir d’ara
no hi haurà excuses: les eines
per treure l’entrellat de Brossa
són a l’abast.

Al voltant de Brossa s’han
realitzat des que morí molts
actes i exposicions, però tot just
ara tenim l’oportunitat d’acos-

tar-nos-hi amb més comoditat.
L’exposició Joan Brossa o la revolta
poètica, organitzada per KRTU a
la Fundació Miró, juntament
amb la feina de divulgació de la
Fundació Joan Brossa, i les dar-
reres reedicions van més enllà
d’un homenatge o un acte d’o-
portunisme: obren portes. I
penso que ajudaran no a fer
visible l’obra de Brossa sinó a
donar-ne una visió de conjunt,
clara i coherent.

El 22 de febrer passat obria
les portes a la Fundació Miró
l’exposició Joan Brossa o la revolta
poètica, comissariada per Manu-
el Guerrero. D’una banda, con-
tinua l’exigent treball de recer-
ca que des de sempre ha realit-
zat KRTU en els diversos camps
de la cultura que ha anat tre-
ballant i, de l’altra, és la Fun-
dació Miró el millor espai per
acollir la mostra: l’amistat i l’a-

finitat amb Miró i la vinculació
de Brossa al naixement de la
Fundació. L’exposició trenca
definitivament amb la visió
fragmentària amb què sempre
hem vist l’obra de Brossa i vol
ser una mirada total als diver-
ses vessants del mateix creador.
Podríem dir que l’exposició és
una mena d’assaig d’una obra
completa que encara mai ningú
havia gosat fer. Els mons de la
poesia, de l’art, del teatre, de la

màgia i de la resta de discipli-
nes que Brossa acollí conver-
geixen aquí i és, al capdavall,
un retrat fidel i aclaridor d’una
de les figures de l’avantguarda
catalana més suggerents.

L’exposició, doncs, no és un
simple recull de poemes visuals
i poemes objecte. I el que serà
més interessant, més enllà d’a-
quest aspecte global de Brossa,
són els dos eixos que teixeixen
la mostra: la vida i l’ideari. A
través d’obres, objectes, escrits i

altres testimonis, la Fundació
Miró ofereix una visió exacta de
la trajectòria vital i la seva evo-
lució i del seu pensament en un
recorregut que enfila alhora
tots dos eixos: des dels inicis
lligats a Dau al Set i a una vo-
luntat d’entrar a l’inconscient
primer i de fer una poesia arran
de la realitat, d’objectes quoti-
dians, després, fins als últims
anys, amb els projectes més
ambiciosos, al carrer, i amb una

certa desil·lusió davant dels fets
que li tocaven viure. L’inici el
marca la instal·lació El convidat,
obra crítica i punyent, que evi-
dencia l’aposta per l’obra més
radical del poeta, al costat de la
més festiva i lúdica, que de ve-
gades ha eclipsat el posiciona-
ment crític i ferm davant de la
realitat. I el final és Interior a
l’interior: incapacitat de fugir del
pessimisme davant de l’home i
la realitat.

I entre el cap i la cua són 10
els àmbits cronològics i temà-
tics que repassen aquest procés
continu de Brossa per conèixer
el dedins i el defora, per des-
pullar: Les imatges hipnagògiques.
D’‘Algol’ a ‘Dau al Set’, ‘Em va fer
Joan Brossa’. La revolta poètica, la
revolta social, Jocs de mans. Jocs de
llenguatge, Fregoli o el carnaval. El
teatre i la cultura popular, Poesia
escènica. Accions musicals, Les imat-
ges en moviment. El cinema, ‘Poesia
rasa’. La realitat essencial, ‘U no és
ningú’. L’antiautoritarisme, l’anti-
clericalisme, l’antimilitarisme, ‘Cop
de poma’. Els llibres, la poesia visual
i ‘Sumari astral’. La poesia al carrer,
l’enigma i l’atzar.

Cal destacar també el fet que
l’exposició mostra documents i
peces fins ara mai vistos i que,
gràcies al fons de la Fundació
Joan Brossa, el visitant –l’ull
que com Brossa sotja– pot en-
dinsar-se en l’estudi, en la bi-
blioteca de Brossa. I pel que fa
als seus poemes, dues de les jo-
ies de l’exposició són les Suites
de poesia visual exposades i els Po-
emes habitables. Les Suites de poesia
visual (1959-1969) són fràgils i
suggerents. La dificultat de

mostrar-les és evident: estan fe-
tes per tenir-les entre les mans,
per capgirar-ne els fulls. En po-
dem veure algunes: aquí hi ha
la força poètica, onírica d’un
Brossa que recull, retalla i re-
posa damunt el paper. Els Poe-
mes habitables (1970) ens perme-
ten conèixer més de prop el
procés de treball de Brossa. Hi
ha alguns dels poemes que es-
devindrien cartells ben cone-
guts. Hi ha, per exemple, el co-
negut poema en forma de pis-
tola: les lletres retallades una a
una i el mànec d’una pistola
enganxat a sota. Per primer cop
tenim accés al Brossa més
íntim: el creador que refà els
materials més humils, més
propers. I si a les seves sabates
hi havia forats, als seus poe-
mes no hi ha tinta d’or. Guer-
rero apunta que com Cage
amb 4’33’’, Brossa dreça la seva
veu envers el silenci, sense ro-
tunditat, sense acotacions
exactes.

El catàleg recull aportacions
d’especialistes i amics de Brossa
i és una eina imprescindible
per anar desvelant aquell Bros-
sa que potser fins ara se’ns ha
aparegut massa joganer i massa
simple. Alhora hi ha les claus
per entendre les primeres pas-
ses del poeta. Potser la mostra
insisteix massa en l’aspecte de
revolta –poètica, social–, però
ni forma part de la galeria dels
caps tallats ni és una disfressa
per a un bluf.

La Filmoteca ha volgut dedi-
car un cicle, a partir del 30
d’abril, format per pel·lícules
amb guió de Brossa o molt
preuades per ell.

OBRA INABASTABLE
Sobta que un autor que ha
passat sempre com a minoritari
tingui una obra tan ingent: in-
abastable. Demostra això el ne-
guit, la necessitat de crear: in-
sadollable. I per al públic, una
dificultat més per penetrar en
el seu univers. Es tracta d’un
univers sense jerarquia, on tots
els elements sumen i requerei-
xen una lectura juxtaposada.
Hi ha molt de material inèdit i
moltes de les edicions són ben
difícils de trobar. Parlem d’una
poesia dispersa. Davant d’a-
quest atzucac hi ha, però, una
mica de llum. D’una banda, els
seus dos darrers llibres, publi-
cats pòstumament, i de l’altra
les reedicions recents d’alguns
dels seus llibres.

Brossa va deixar preparada
una antologia dels seus poe-
mes, Memòria encesa, que es va
presentar poc després de la seva
mort. Amb tot, el que havia de
ser un traç aclaridor de la seva
obra va esdevenir un pas més
cap a la desorientació, ja que hi
va afegir poemes inèdits. Les
pistes hi són, però no és un ca-
mí recte. L’altre llibre que va
deixar preparat, Sumari astral,
evidencia, des del títol fins a les
darreres paraules, l’estat de


