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Joan brossa,  
la poesia més enllà del paper

Poesia, teatre, circ, màgia, òpera, escul-
tura... Per a Joan Brossa, l’art i la comuni-

cació estètica no tenien gènere ni fronteres. 
Enguany, quan fa deu anys de la seva desapa-

rició, hem volgut recordar el seu inconformisme 
creatiu i la seva, indiscutible, genialitat.
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el nou surrea-
lisme (1943-1950)

Joan Brossa participa, amb 
només 17 anys, a la Guerra 

Civil. Allà, s’aficiona a l’escrip-
tura. I el 1941, quan torna a 

Barcelona, coneix el poeta J.V. 
Foix, que l’influeix profunda-

ment. És l’època que coneix, 
també, a Joan Prats i Joan 

Miró, i que s’interessa cada 
cop més per les lectures de 

Freud. Per expressar les idees 
que li vénen del subconscient, 

comença a fer poemes visuals 
amb imatges que anomena 

“hipnagògiques”.

L’any 1948, crea la revista Dau 
al set amb artistes com Antoni 

Tàpies, Joan Ponç, Joan-Josep 
Tharrats i Modest Cuixart, entre 

d’altres. És llavors quan, a part 
d’escriure versos i proses breus, 

s’interessa pel teatre, que defi-
neix com a “poesia escènica”. 

Els diàlegs dels personatges, que 
semblen absurds i sense trans-

cendència, li serveixen per seguir 
investigant en temes com l’amor, 

el pas del temps o la mort.

el compromís polític 
(1950-1960)

Separar l’obra de Brossa en eta-
pes clarament marcades, potser, 

és un error. Però és cert que, 
sense deixar d’escriure sonets 

o sainets, els anys cinquanta és 
l’època on s’aguditza el seu com-

promís polític, l’interès per la 
quotidianitat i la defensa de la pà-

tria, coaccionada pel franquisme. 
Passa de parlar del subconscient 

a obsessionar-se per la realitat 
més propera i asfixiant.

És el contacte amb el poeta bra-
siler Joao Cabral de Melo allò que 

li fa engegar un camí estètic que 
poc té a veure amb el que feien 

altres poetes del moment, immer-
sos en el postsimbolisme. Joan 

Brossa no està de moda, és molt 
desconegut encara, però aquesta 

denúncia de la realitat política més 

fosca fa que utilitzi cada 
vegada més l’oda sàfica, 
que abans havien utilitzat 
Verdaguer o Guimerà. Són 
d’aquests anys obres com El 
pedestal són les sabates o Els 
entrebancs de l’univers.

La recerca de l’es-
sència (1960-1975)
Cada vegada més, el poeta 
s’adona del poder represen-
tatiu de les lletres. Veu en el 
blanc del paper més protago-
nisme i comença una recerca 
cap a la síntesi més radical. 
Troba les essències en la poe-
sia visual que, poc després, sí  
el farà famós.

Són anys d’experimentació. Cal 
investigar nous llenguatges i  
col·labora, habitualment, amb 
artistes plàstics. Recull aquest 
pensament, on reconeix la po-
esia visual com una excel·lent 
forma d’expressió contemporà-
nia, a La poesia en present,  als 
Jocs Florals de 1985. Sense dei-
xar d’utilitzar la mètrica tradici-
onal en alguns dels seus textos, 
treballa més el poema objecte.

el brossa públic 
(1975-1998)
Joan Brossa és conegut, sobretot, 
a partir dels anys vuitanta. I ho 
és, encara que ha escrit més de 

tres-centes obres de teatre i més 
de vuitanta textos literaris, per la 
seva obra plàstica i com el mestre 
modern de la poesia visual. 

Arran de l’”Exposició antològica 
de poesia visual i poemes objec-
te” a la Fundació Miró, el 1986, 
Brossa es converteix en un home 
públic amb un ritme de treball 
frenètic. Els ajuntaments, i diver-
sos arquitectes, li comencen a fer 

encàrrecs i, per això, és fàcil tro-
bar obres seves als carrers de Ca-
talunya i països estrangers, com 
Alemanya o Cuba.

Albert Lladó, albert@edicat.cat
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Si vols saber més de la figura, i de l’obra, de Joan Brossa, 
pots consultar els següents webs:

Fundació Brossa
Fundació creada, el 1999, per difondre l’obra del poeta.
www.fundaciojoanbrossa.cat

Espai Brossa
Petit teatre de Barcelona, dirigit per Hermann Bonín 
i el mag Hausson. www.espaibrossa.com

Alguns versos...
Subratlla la raó qui no la té, 
la pols ressona damunt l’estructura, 
i mar i terra mostren la juntura 
girada per la sang i pel diner. 
El qui exerceix el poder, no cal fer 
embuts, s’omple el barret de confitura, 
es torna defensor de la cultura 
i en tot ans primeríssim que primer. 
Estrofa, crida, deixa’t d’ors i emblemes! 
El pensament traspua aquests poemes 
i obre les ales al vast horitzó. 
Guanya amb els seus ocells tots els dilemes 
i escampa la certesa que res no 
ens cal sinó la Revolució.

(“Revolució Construïda” 
d’Antologia de poemes de revolta, 1979) 
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A Salvador Allende 


