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Jaume Brossa es va exiliar a París el 1897

P R E M I R E C U L L D E R E T R A T L I T E R A R I

Vull dir Jaume Brossa
J A U M E C O P O N S

El narrador Jaume Copons va

guanyar l’últim premi Recull

de retrat literari, Rafel

Cornellà, amb l’article que us

oferim avui sobre Jaume

Brossa (1875 - 1919), escriptor

que va publicar a revistes com

ara ‘L’Avenç’, ‘Catalònia’

i ‘El Poble Català’

L’oblit de
Jaume Brossa
arriba fins
al punt que
es dubta
de la seva
existència.
Així de trist

Els atemptats
anarquistes del
1892 i el 1893
i la repressió
posterior van
comportar
el tancament
de ‘L’Avenç’

E
n Jaume Brossa,
transparent com és,
camina lent i feixuc
pel carrer de l’oblit.
Tant és que a partir

del 1892 els seus articles a la
revista L’Avenç configuressin
la càrrega ideològica del pri-
mer modernisme. Jaume
Brossa camina lent amb pas
insegur i, de lluny, sent una
veu que el reclama. És Eugeni
d’Ors qui el crida. Quan l’any
1910 el defenestrat per ex-
cel·lència atorgava el títol de
“professional de l’espaterra-
ment” a Jaume Brossa, poc
podia pensar que tots dos, per
motius ben diferents, acaba-
rien compartint els mateixos
carrers.

Brossa avança per carrers
estrets, foscos i humits, lluny
de les avingudes dels cente-
naris, de les rambles de les
celebracions i de les places
dels homenatges. Els anys
l’han colgat de temps i de
distància, tant que, fins i tot a
la seva vila –Sant Andreu de
Palomar–, convertida en bar-
ri de Barcelona d’ençà del
1897, mentre Ignasi Iglésias,
company seu de generació i
de més d’una batalla, és ho-
menatjat anualment, ningú
no recorda Brossa, ningú no
el reconeix. A més, un nom
massa comú i el cognom
compartit amb el Brossa poe-
ta han contribuït a fer que el
vell modernista encara sigui
més invisible. És fàcil citar
Jaume Brossa i que algú ad-
verteixi que “vols dir Joan”,
quan en realitat, vols dir el
que dius: Jaume Brossa. És ai-
xí. L’oblit de Jaume Brossa
arriba fins al punt que es
dubta de la seva existència.
Així de trist.

I malgrat l’oblit, malgrat
D’Ors, qualsevol tradició cul-
tural mínimament digna,
qualsevol projecte que passés
per l’elaboració d’una cultura
catalana moderna i nacional
hauria de comptar amb Bros-
sa com a referent. D’una ban-
da, perquè en els seus escrits
Brossa projecta i proclama
aquesta cultura, i de l’altra,
perquè, esporgats dels ele-

ments més circumstancials,
avui els seus articles sembla-
rien acabats d’escriure. Ales-
hores, per què la desmemò-
ria? Per què l’oblit? És cert
que la prosa assagística de
Brossa és abrupta, nerviosa i
arrauxada, fins i tot violenta;
és cert que el seu pensament
progressivament es radicalit-
za; i també és cert que la seva
obra de creació és breu –i en
part perduda–; però, què hi
ha realment darrere del seu
oblit?

L’any 1892 Jaume Brossa
camina ràpid i trepitja fort. El
seu primer article a L’Avenç,
Viure del passat, és pot inter-
pretar perfectament com un
programa que deixa ben fixa-
des les grans línies d’actuació
per a les bases d’un canvi ide-
ològic i cultural; un canvi que
ha de modernitzar el país i
apropar-lo a Europa. Brossa,
contundent, planteja què cal
enderrocar i què cal edificar.
En el primer cas, carrega con-
tra la Renaixença, per eixorca
i insuficient; carrega contra
els lligams culturals i polítics
amb una Espanya endarrerida
i perifèrica respecte a Europa;
carrega contra la burgesia,
mesella i covarda, incapaç de
protagonitzar cap canvi; car-
rega contra el catolicisme re-
trògrad; contra la incapacitat
per a la recepció, assumpció i
creació de nous models cultu-
rals i literaris, contra el siste-
ma d’ensenyament que per-
petua la barbàrie... Quant al
que cal edificar, sobretot cal

destacar el que Brossa anome-
na “un pla de vida col·lectiu”
–el Modernisme–, que ell
concreta en la literatura, en
tant que aquesta és suport i
vehicle d’idees i pensament.
L’article és un pla; és la càrre-
ga ideològica que necessiten
els joves intel·lectuals i artistes
que configuraran el movi-
ment modernista: assumpció
de la reforma ortogràfica, su-
peració de la soi-disant Renai-
xença, creació d’institucions i
centres de cultura pròpia, as-
sumpció dels models artístics
i intel·lectuals europeus capa-
ços d’influir en la vida col·lec-
tiva...

I Brossa no s’aturà. A Viure
del passat el van seguir un bon
nombre d’articles (també de
notes i editorials, algunes
signades només amb una B,
altres sense signar i, encara,
unes quantes signades amb
pseudònims, com Freeman)
en els quals desenvolupa i
concreta tot allò que ja ha
esbossat a l’article progra-
màtic. Passarà de les carre-
gades contra institucions
com l’Ateneu i el Cercle Ar-
tístic de Sant Lluc, o contra
les patums del moment, Fre-
deric Soler i Narcís Oller, a
donar notícia de les Festes
Modernistes de Sitges i a
parlar de Wagner, Maeter-
linck, Ibsen, Hauptmann...
En els primers articles, Bros-
sa tendeix a acceptar qualse-
vol forma d’art i d’ideologia
que promogui la modernit-
zació d’una societat adormi-
da i endarrerida. D’aquí va
que faci aparèixer Maeterlin-
ck al costat d’Ibsen, d’aquí ve
que faci conviure el pensa-
ment anarquista amb l’obra
dels simbolistes francesos i
dels prerafaelites anglesos. El
que importa, per sobre de
tot, és la novetat, la capacitat
d’innovar per capgirar el sis-
tema cultural, estètic i ideo-

lògic. Brossa, però, anirà ar-
raconant el seu eclecticisme i
amb ell tots aquells corrents
i totes aquelles tendències
que, per esteticistes i deca-
dents, al seu parer, no tenen
capacitat per canviar res.

Joan Maragall i Ramon D.
Perés, com tants altres,
van sentir-se commo-
guts per la força d’a-
quella veu jove i així ho
van reflectir en els seus
escrits. Més recentment,
Josep Lluís Marfany es
referia a l’arribada de
Brossa a L’Avenç com una
entrada de cavall sicilià.
Certament, va ser així,
però cal concloure que
la cursa va ser breu. Els
atemptats anarquistes
dels anys 1892 i 1893 i la
repressió posterior, en-
tre moltes altres conse-
qüències, van compor-
tar el tancament de L’A-
venç i la desaparició de
l’escena pública d’a-
quells modernistes que
s’havien significat de
manera més especial
com a defensors d’una
modernitat que passava
per la regeneració soci-
al, sense obviar la influ-
ència del pensament
anarquista o, en ocasi-
ons, el contacte directe i
real amb alguns sectors
de l’anarquisme. Aquest
era el cas de Brossa, tot i
que ell, per desacords de
plantejament i de fons,
ja havia marxat de
L’Avenç abans que la di-
recció decidís tancar
portes.

Entre el 1893 i el
1896, Brossa, desplaçat
de les plataformes de
primera línia, col·labo-
rarà amb una sèrie d’in-
iciatives que l’apropen
al món dels ateneus, als

cenacles anarquistes dels
centres obrers i al teatre d’a-
ficionats. En aquests anys
Brossa col·laborarà en revis-
tes àcrates, com Ciència Social,
i juntament amb Pere Coro-
mines i Ignasi Iglésias fun-
darà la colla del Foc Nou, a
partir de la qual neix el Tea-
tre Independent que estre-
narà Ibsen a Barcelona. En
aquests anys la seva imatge
pública, però, ja ha variat
substancialment. El mateix
Maragall que el 1893 veia en
Brossa “un literat gros i de
molt fondo”, l’any 1900 no té
inconvenient a afirmar que
“ni és home de teatre [...] ni té
la força ideal d’Ibsen”.

Si, les bombes dels primers
noranta indirectament havi-
en precipitat la sortida de
Brossa de L’Avenç, la bomba
del carrer Canvis Nous du-
rant la processó de Corpus
del 1896, també de manera
indirecta, marca el seu allu-
nyament físic: l’exili.

La seva participació activa
en la redacció i distribució
d’unes proclames clandesti-
nes que incitaven les tropes
que s’embarcaven cap a Cuba
a la revolta, en van ser la
causa.


