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No és un acte de nostàlgia.
És un acte documental en
estat pur. Jaume Maymó,
a qui Joan Brossa qualifi-

cà de “drapaire d’actualitats”, ha reu-
nit en un volum les fotografies que Co-
lita va fer del recorregut per Barcelo-
na que ideà Joan Brossa amb motiu de
la Festa de la Lletra que tingué lloc la
nit del 5 d’octubre del 1979 com a ar-
rencada de la temporada artística
1979-1980.

La Festa de la Lletra va ser un dels
darrers cops de cua del conceptualis-
me a Catalunya, que ocupà els espais
de diverses galeries, sota l’esperit de
la poesia experimental, i comptà amb
la participació de la majoria d’artistes
actius i emergents de Catalunya. Va ser
comissariada per Glòria Moure, amb
l’ajut i l’assessorament de diverses per-

LaBarcelonadeJoanBrossa

Poesia visual i
comunicació. No és
estrany que per celebrar la
Festa de la Lletra l’any 1979
es convidés Joan Brossa a
programar un recorregut
alfabètic per Barcelona.
Ningú podia expressar
millor la vitalitat autònoma
de les paraules i les coses.
Brossa creà un viatge
alternatiu, en el qual el text
o les accions vinculades a
la màgia, la música o
l’estriptis foren els

protagonistes. Brossa havia
eixamplat els límits de la
poesia amb la visualitat: “El
poema visual no és ni
dibuix ni pintura, sinó un
servei a la comunicació”,
deia. Així ampliava el codi
literari de la poesia cap a
una nova dimensió entre el
que és visual i el regne dels
significats.

Reconeixements.
Gairebé trenta anys després
d’aquella Festa de la Lletra,

en què Joan Brossa era “el
desconegut dels coneguts”
dins de cercles culturals
reduïts, la seva imaginació
traspassa ara fronteres, i és
reconeguda arreu com una
de les més brillants
aportacions conceptuals a la
relació entre les paraules i la
realitat. No hi ha dubte que
la poesia visual no necessita
traducció, i això ha facilitat
la difusió i comprensió de
l’obra visual i objectual de
Joan Brossa. Actualment,

l’exposició Joan Brossa. La
realidad y sus metáforas
exhibeix a San Critóbal de
la Laguna, a Tenerife, un
recull de poemes objecte,
instal·lacions, cartells i
audiovisuals. La passió i
respecte que avui desperta
l’aportació de Brossa fora
de les fronteres locals és
una realitat.

Brossa,
transformista.
No ens referim aquí al

transformisme de Fregoli
com a font d’inspiració de
Brossa, sinó a l’impuls que
guiava al poeta a canviar el
seu entorn i així deia “no hi
pot haver una cultura
sense afany de
transformació i llibertat de
creació”. Ell va trencar els
hàbits de la història i el seu
crit de llibertat va retardar
la seva acceptació i els
honors oficials, que sempre
va rebutjar. Ara, finalment,
li ha arribat l’hora.❋
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Joan Brossa a La Laguna
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de Barcelona, que havien estat font
d’inspiració de la seva poesia escènica.

Al final dels 70, recuperar l’esperit
col·lectiu després del franquisme sig-
nificava ocupar el carrer i l’espai públic.
A Barcelona, quedaven encara molts
racons per descobrir, encanteris del
passat, i la ciutat no havia fet encara el
tomb olímpic. En l’itinerari proposat
aquella nit per Brossa s’hi donaven cita
Carles Santos, Albert Vidal, la botiga de
El Ingenio, Pepo Sol, Montse Esther, el
faquir Kirman i no hi podia faltar un es-
triptis de Christa Leem. Però, en reali-
tat, es tractava d’un estriptis conceptu-
al del mateix Joan Brossa, que revela-
va els secrets de la seva imaginaci ó i el
rerefons de la seva labor poètica, ínti-
mament lligada a determinats indrets.

La targeta d’invitació recull aquest
itinerari, que transcorregué pel Liceu,

la Boqueria, El Ingenio, el Far, la gosse-
ra, el Merbeyé dels inicis, les atraccions
del Tibidabo, el Palau de la Música i el
Born, i acabà a l’Estació de França. Les
fotografies posen de manifest l’espon-
taneïtat de l’acte i segueixen puntual-
ment la figura de Brossa que fa de guia
del grup, i el blanc i negre expressa al-
guna cosa més que la nocturnitat: la
textura grassa d’una Barcelona neces-
sitada d’una neteja de cutis.

Aquest llibre recull paradisos ama-
gats com El Ingenio, atraccions inno-
cents com el tren de la bruixa del Tibi-
dabo on distingim perfectament Bros-
sa amb l’artista Fina Miralles, escenes
d’afecte entre Christa Leem i Brossa, un
relat que a través de les imatges expli-
ca també el caràcter performàtic de la
poesia de Brossa i la seva estreta vin-
culació amb el teatre de la vida real.❋

sones, com ara l’artista Joan Rabascall,
molt bregat en la poesia tipogràfica.

Ara aquest volum, titulat Una Barce-
lonadeJoanBrossa,aplega les fotogra-
fies de Colita rescatades de l’oblit i pu-
blica de nou sengles cròniques de Glò-
riaMoure iLluísPermanyera lapremsa
escrita del moment, més una selecció
de textos breus de Joan Brossa adients
al recorregut de les fotografies.

Una font d’inspiració poètica
A Brossa li agradava caminar per la ciu-
tat: sovint era la seva font d’inspiració,
la seva poesia sorgia arran de terra i
per això se l’ha qualificada de poesia
sense pedestal. Els seus itineraris ur-
bans eren llarguíssims, com els
d’aquestanitd’octubredel 1979,enquè
un centenar de persones van seguir
aquest viatge pels escenaris brossians

Una
Barcelona de
Joan Brossa

Jaume Maymó
(editor)
Fotografies de Colita
Editat per la Fundació
Joan Brossa i
l’Ajuntament de
Barcelona, 2008
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Imatges de Brossa al Tibidabo, fotografiat per Colita, apareixen al llibre editat per la Fundació Brossa i l’Ajuntament de Barcelona


	avui.cat
	avui_041008 : sup_a : 18 : Pàgina 18 Parcerises 1a 


