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A l’entorn de Brossa (1)

Petits i grans, savis o
ignorants, sensibles o

insensibles, catalans o de
fora: amb Brossa no hi ha

fronteres ni de raça, ni
d’època. La idea feta poesia.
La poesia de la mirada feta

pintura de l’objecte

El somriure com a complicitat

C
elebrar Joan Brossa
(1919-1998) és una urgèn-
cia constant. Anar a la
Fundació Miró a veure
Joan Brossa o la revolta poè-
tica esdevé ara una ur-

gència perquè l’exposició tancarà el 27
de maig. Val la pena de parar-nos una
mica a l’entorn de l’exposició, ja que
Brossa ha contribuït amb força i cons-
tància a obrir l’art més enllà de l’art.
Així, amb diverses complicitats, ani-
rem, com li hauria agradat a Brossa,
cap a d’“altres formes d’art” amb
mentalitat integradora.

El primer que s’ha de fer per enten-
dre Brossa i la seva aportació a la crea-
ció artística i a la integració de les arts,
les de la paraula, les de la imatge en
moviment, les de la representació del
cos, les de l’objecte i la plasticitat, és
passejar per l’exposició de la Miró. No-
més passejar i mirar. Mirar i llegir el
títol de l’obra, sense cap idea precon-
cebuda, sense lliçons d’història ni d’e-
rudició artística. Així s’explica el títol
d’aquest article i la complicitat que el
somriure provoca pel fet de captar la
idea més enllà de l’objecte introduint
un lligam directe entre l’artista i el pú-
blic. Petits i grans, savis o ignorants,
sensibles o insensibles, catalans o de
fora: amb Brossa no hi ha fronteres ni
de raça, ni d’època. La idea feta poesia.
La poesia de la mirada feta pintura de
l’objecte. Una idea, el concepte, el camí
cap a la realització monumental i l’ob-
sessió per fer-se entendre és una direc-
ció de la creació. A vegades, però, el
camí del creador parteix d’un objecte o
d’una situació que li crida l’atenció, i,
d’altres, de la recerca d’una manera de
materialitzar un resultat que vol pro-
duir. Un somriure de complicitat que
vol provocar.

L’exposició de la Miró vol explicar
que, en el camí obert per Mallarmé,
Duchamp i Breton, paral·lelament amb
altres obres de l’avantguarda de la
postguerra europea, Joan Brossa, des de
Barcelona, ha estat un dels grans reno-
vadors de la poesia, del teatre i de l’art
del segle XX. Un precursor original de la
poesia visual, l’art pobre, l’art concep-
tual i la performance. Brossa és un dels
grans referents de la cultura catalana
d’avantguarda.

L’exposició s’inicia amb El convidat
(1989), una instal·lació en què es mostra
l’esperit de revolta social i política i que
posa de manifest que, a més de la seva
obra més lírica, lúdica i festiva, també
Brossa és el més radical i més crític amb
la nostra societat i amb el nostre temps.

eatre, dansa, cinema, poesia, dibuix,
pintura, escultura de l’objecte; Brossa
és un artista polifacètic, inspirador de
generacions, desmanegat de l’art, ca-
talà per concepte, mironià per vivaci-
tat del traç a la vida, pallasso de l’il·lu-
sionisme, croat de les arts escèniques,
sublimador de l’absurd, infant delicat,
adolescent revoltat, jove madur, adult
infantil. Brossa tanca el cercle de la
vida.

“Si no podia escriure, als moments
d’eufòria seria guerriller, als de passi-
vitat, prestidigitador. Ésser poeta inclou

totes dues coses”. La revolta poètica i la
revolta social que proposa l’obra de
Brossa és indissociable de la transfor-
mació. Una frase del transformista Le-
opoldo Fregoli, que Brossa repetia ha-
bitualment, és la millor síntesi de la
seva poètica: “L’art és vida, i la vida,
transformació”.

El llibre Em va fer Joan Brossa, de Joan
Brossa, marca, el 1950, un punt de re-
ferència en la història de la creació
poeticoartística catalana i potser fins i
tot europea. Va ser publicat el 1951 per
Cobalto amb un pròleg de Cabral de
Melo. Crítica de la retòrica, realisme
fonamentat en la llengua de cada dia.
Amb 31 anys, però s’il·luminava la po-
esia essencial o sintètica, per exemple,
amb el poema titulat Un home esternuda:
“Un home esternuda./ Passa un cotxe./
Un botiguer tira la porta de ferro avall./
Passa una dona amb una garrafa plena
d’aigua./ Me’n vaig a dormir./ Això és
tot”.

Tornem a llegir La guerra, de Brossa:
“Travessa un burgès vestit de capellà./
Travessa un bomber vestit de paleta./ Jo
toco una terra ben humana./ Travessa
un manyà vestit de barber./ Menjo un
tros de pa/ i faig un traguet d’aigua”.

Dos anys després, Brossa, que sempre
cercava de fer el màxim amb el mínim,
escrivia a Eugeni d’Ors: “La poesia ha de
restar més a prop de la sang que de la
tinta”. En aquesta carta, Brossa s’auto-
defineix com un artista que s’ha esca-
pat al carrer, al fang, al costat dels ho-
mes. L’epíleg, d’ell mateix, de l’exposi-

ció podria ser: “Per ser feliç, mortal,
camina sempre i oblida”.

L’estudi de l’obra de Brossa i del for-
midable compendi que ha generat i que
continua generant la seva inspiració en
els creadors actuals s’ha enriquit molt
arran de la celebració de la Miró. Un
simposi internacional l’ha acompanya-
da. S’han descobert nous aspectes i fins
i tot obres inèdites. Així, s’han presen-
tat nous poemes de 1946 i 1947 amb
temes centrats en la natura i en el pas

del dia a la nit; una mena d’exercicis
literaris pendents de revisió i de pun-
tuació.

El Cercle de Lectors ha produït un
document d’una excepcional qualitat
editorial, el guió de Foc al càntir i un ví-
deo per acompanyar-lo, amb notes de
Frederic Amat i les traduccions caste-
llanes de Pere Gimferrer i anglesa de
Sam Abrams. Una poesia de l’enamo-
rament sobtat, com una fogarada. Una

imatgeria del desig. Uns escenaris pro-
pis del poeta. Al mateix temps, Amat ha
exposat els dibuixos que va realitzar per
a aquesta pel·lícula juntament amb fo-
togrames sobre pintats i fotos del ro-
datge. Ell ho ha dit perfectament:
“Brossa entenia el cinema com un
exercici per aprendre a mirar. No s’hi
ha de buscar narrativitat, és cinema de
poeta”. Un homenatge estrenat el 2 de
febrer a la Filmoteca de la Generalitat,
al qual també ha contribuït Carles
Santos component la banda sonora,
completat amb les contribucions cine-
matogràfiques de Brossa integrades a
l’exposició de la Miró.

A Reus s’acaba de tancar Trapezi, la
fira de circ. Esperant l’article de la set-
mana que ve, llegiu les cròniques que
Jordi Jané li ha dedicat. Brossa hi hauria
anat. A Sant Sebastià, en un acte elec-
toral d’Euskal Herritarrok celebrat al
velòdrom d’Anoeta, el mag Txan, que fa
programes de màgia per a nens a Eus-
kal Telebista, convertia per art d’en-
cantament banderes espanyoles en
ikurriñes en les quals feia aparèixer un
colom blanc. A Brossa li hauria agradat.

Brossa era intuïció enfront de la cre-
ació artística i de la vida. Costarà encara
temps d’entendre’l completament. No
sé si, per altra banda, cal aconseguir-ho
a cada pas. N’hi ha prou amb una
comprensió global. Si en el somriure
que us provoquen les seves poesies vi-
suals hi noteu complicitat amb el poe-
ta, amb l’artista, Brossa haurà aconse-
guit un objectiu suficient, per ara.


