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‘Aprendre amb Joan Brossa’ ens ofereix una visió didàctica de l’obra del poeta

Ensenyar tot fent màgia
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D
eia Brossa que no
existeixen els
avantguardistes,
que només hi ha
“retardats al seu

temps”. Que ell era una perso-
na que vivia a la seva època, i
n’hi havia que vivien en èpo-
ques passades. I així ens ho va
demostrar, amb una dèria per
experimentar a cada nou vers, a
cada nova idea, però sense dei-
xar de ser un home com tants.
El seu tarannà amè es va veure
reflectit en la poesia que va es-
criure. Home d’ironies i d’a-
nècdotes, l’austeritat en els seus
dies de cada dia el feien pro-
jectar la imatge de ser un dels
nostres, un home del poble. Sem-
pre proper, mai encorbatat, es
malfiava dels banquers i s’a-
passionava pel cinema i per les
arts plàstiques. Algunes tardes,
des d’una butaca de la Filmo-
teca, feia goig veure tan allu-
nyada de l’esnobisme d’apara-
dor la senzillesa de la bona li-
teratura.

Com ell mateix reconeixia,
sempre atret pel que és popu-
lar, en els seus poemes s’hi
amaguen referents de la Com-
media dell’Arte, estirabots lè-
xics, jocs de mans i de paraules,
titelles i formes del music-hall. El
demiürg de tot això sempre va
ser una inesgotable inventiva. I
és que la imaginació no és un
do, sinó una conquesta. Pocs
han jugat tant amb el llen-

guatge i s’han mostrat tan bri-
llants com ell en algunes de les
seves conquestes visuals.

El Joan Brossa poeta va bar-
rejar amb mestria moltes disci-
plines. Hi ha qui el cataloga de
dispers, com si això fos un de-
mèrit. En la seva obra queda
clar que no, que la dispersió és
fruit d’una inquieta força poè-
tica que havia de manifestar-se
de les maneres més diverses. I,
en la major part dels casos,

amb encert i imaginació. So-
nets, sextines, guions per al ci-
nema, obres de teatre, poemes
visuals, poemes objecte i tantes
altres coses. I totes amb la in-
tenció d’oferir-nos l’essència de
la veu poètica que anava do-
nant forma a un món ben
particular. El reconeixement
tardà que va tenir el va pre-
servar de caure en el circ de
l’elit, i això encara li dóna una
mica més de credibilitat i de

vàlua com a poeta forjat a si
mateix i amb propostes inde-
pendents, gairebé úniques,
dins l’escenari català. Com el
llibre que ens ocupa.

UN LLIBRE MAGNÍFIC
Aprendre amb Joan Brossa és un
llibre magnífic, i cal dir-ho ben
alt. Didàctic i pedagògic, se’ns
presenta com una antologia de
poemes que expliquen coses,
coses sobre el mateix Brossa.

Però encara més important,
també sobre la vida, la societat
que ens envolta, la llengua i la
Poesia, escrita així, en majús-
cules.

La selecció ha anat a càrrec
de la seva companya, Pepa Llo-
pis, que amb Glòria Bordons i
una bona colla de col·labora-
dors han aixecat un llibre ple
de la saviesa de la vida, aquella
que sempre troba recompensa
en les coses ben fetes. Consta de
nou apartats classificats per te-
mes, tres dels quals van lligats a
la que va ser la feina de Brossa:
La poesia, La llengua i L’alfabet.
D’altres, lligats a l’entorn: El
compromís social i La reflexió. I fi-
nalment, algunes de les seves
passions: L’art, El cinema, L’amor i
L’humor.

Com ens agradaria que lli-
bres com aquest es reproduïs-
sin amb més alegria. De lectura
agradable, apte per a tots els
públics, entretingut i, el més
important, contenidor d’espais
de lliure reflexió sobre les co-
ses que ens envolten i que ens
preocupen. Fet a la manera
dels seus poemes.

Deia Brossa que “les coses
importants s’aprenen però no
s’ensenyen”. De totes maneres,
estem agraïts de tenir un llibre
com aquest, una clau del jardí
de la Reina que tan servei pot
fer als menuts que volen
aprendre i als grans que no ens
cansem que ens ensenyin.
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R
obert Creeley (Arlin-
gton, Massachusetts,
1926) ha estat i és un
escriptor influent en
la literatura nord-a-

mericana dels darrers cin-
quanta anys, un activista im-
portant en favor de la conti-
nuïtat de les avantguardes
–com a editor i com a assa-
gista– i, sobretot, l’autor d’u-
na seixantena de llibres de
poemes, entre poemaris i an-
tologies, que han convertit la
seva presència en un referent
ineludible per a les generaci-
ons posteriors.

A Escrit a Mallorca: poemes i
relats s’hi apleguen tots els
textos que Creeley va produir
durant la seva estada a l’illa
–a Bunyola primer, i més en-
davant a la Bonanova– del
1953 al 1954. Són textos pri-

merencs, amb un marcat
component autobiogràfic,
d’un autor que encara havia
de donar el millor de si ma-
teix, però no per això deixen
de ser significatius i interes-
sants per comprendre la seva
personalitat literària: en
ells, segons paraules de
Kevin Power, que ha tan-
cat aquesta antologia amb
un breu estudi crític, Cre-
eley “cerca els ritmes que
el defineixen com a home
i els que defineixen la
particularitat de la seva
veu”. Creeley, doncs, en-
cara s’està cercant a ell
mateix.

I quins són els ritmes de
Creeley? En primer lloc, en
ell hi ha el mestratge
d’autors com ara Ezra
Pound, William Carlos
Williams i Louis Zukofsky:
els modernists nord-ameri-
cans de primera i segona
generació. En segon lloc,
hi ha l’estímul de Charles
Olson, el rector del Black
Mountain College –una
vertadera meca de les
avantguardes de postguer-
ra, per on es passejaren

John Cage, Mark Rothko i
Allen Ginsberg, entre molts
altres–, i també el creador
d’una poètica, la recollida a
l’assaget Projective Verse, que
constitueix un dels pocs in-
tents coherents i rigorosos de

renovar el que Pound anome-
nava el “vers libre”. En contrast
amb la mètrica perfectament
calculada de poetes com ara
T.S. Eliot i Wallace Stevens,
Olson proposava un vers lliure
més espontani, lligat a l’im-
puls expressiu, el gest i la res-
piració. Olson proposa i Cree-
ley disposa: el seu ritme és tan

genuí com el seu alè, amb
algun deute –com en sordi-
na– al fraseig sincopat dels
genis de l’era del bebop:
Thelonius Monk, Dizzy Gi-
llespie, Charlie Parker.
Gràcies a Olson, també,
Creeley es va convertir
més endavant en l’editor
de The Black Mountain Revi-
ew, la principal plataforma
intel·lectual i literària del
College. Avui dia exerceix
a la Universitat Estatal de
Nova York a Buffalo, cen-
tre d’operacions d’alguns
poetes vinculats al grup de
Language –Charles Bers-
tein, Susan Howe– que
han donat continuïtat al
vers projectiu d’Olson.

En aquests poemes i en
aquests relats, Creeley ret
homenatge als seus mes-
tres: dedica un poema a
Williams i cita l’estàndard
jazzístic The Night Has A

Thousand Eyes, no sabem en
quina versió; opta en molts
casos per un estil fragmentari,
el·líptic, amb un ritme oral
però sovint desnaturalitzat,
violent. Hi notem la presència
del paisatge mallorquí vist des
de l’òptica de l’outsider, i la
ventilació d’alguns fantasmes
personals –la mort del pare i,
sobretot, el trencament del
matrimoni– que d’alguna
manera també eren presents a
la seva única novel·la, L’illa
(inspirada però no escrita a
Mallorca), que en català ja ha-
via traduït Dolors Udina (i és
una llàstima que en aquest cas
l’excel·lent feina de traducció
d’Udina, balearitzada per al-
gun corrector anònim, no
consti als crèdits de la manera
adequada).

UN PUNT DE PARTIDA
Aquest llibre, doncs, és tan
sols un punt de partida, una
ocasió feliç –gràcies a la cir-
cumstància que l’autor va
viure i escriure uns anys a
Mallorca– per endinsar-nos
en l’univers personal de Ro-
bert Creeley, més enllà de la
publicació, anterior a casa
nostra, de la novel·la L’illa.
Com a contrast, i sense negar
els punts de contacte, és inte-
ressant d’acostar-se al Creeley
madur i donar un cop d’ull als
poemes de Vida y muerte, pu-
blicats recentment a Madrid
per Árdora Ediciones.

Un poema obscè

La noia del biquini, la meva
dona, la dama... seu a
les pedres, ajupida
darrere d’un obstacle irregular.

Calamares, canalones...
la filla del pescador.
A la nit un moviment esmorteït
a l’arena

i suaument amb la marea baixa
per les roques
d’esma, ondulant
ella torna.

Un dels poemes que
Robert Creeley va escriure

durant la seva estada a
Mallorca el 1953.


