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SÍNTESI D’UNA
TRAJECTÒRIA POÈTICA
Joan Brossa (Barcelona, 19 de gener de 1919 – 30

grup realitzà a la Sala Caralt. Durant aquests anys

de desembre de 1998) és considerat un dels

s’inicià amb els primers poemes visuals que

poetes avantguardistes catalans més importants

aleshores anomenava “experimentals” i amb

del segle XX. Nascut al barri barceloní de Sant

l’aparellament d’objectes distants. L’any 1956 creà

Gervasi, la seva trajectòria poètica començà de

la primera instal•lació, a l’aparador d’una sastreria.

forma ocasional quan fou mobilitzat al Front del
Segre durant la Guerra Civil espanyola. En ser ferit

A partir dels anys cinquanta i a causa de la relació

en un ull, tornà a Barcelona on coneixeria Josep

establerta amb el poeta brasiler João Cabral de

Vicenç Foix, Joan Miró i Joan Prats. A partir dels

Melo, la poesia de Joan Brossa donà un tomb

seus consells i de forma autodidacta, començà a

radical vers el compromís social; la publicació del

escriure sonets, proses, odes i teatre de tendència

llibre Em va fer Joan Brossa l’any 1951 és la

neosurrealista. . L’any 1948, Brossa fundà la revista

manifestació més clara d’aquest gir. . L’interès

Dau al Set conjuntament amb Antoni Tàpies,

que tenia el poeta per la societat del seu temps

Joan Ponç, Modest Cuixart, Arnau Puig i Joan-

es manifestà també en odes, sonets i obres de

Josep Tharrats i tres anys més tard participà amb

teatre d’estructura formal més tradicional.

tres poemes experimentals a l’exposició que el
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A la vegada, l’acostament a tendències

En els darrers anys de la seva vida, Brossa va rebre

conceptualistes començà a desenvolupar-se a

premis per a tots els gèneres que havia practicat i

partir de la dècada dels seixanta. Fou a partir de

des de tota mena d’instàncies. Entre d’altres

llavors que experimentaria a fons amb la poesia

destaquen: el Premi Ciutat de Barcelona de 1987;

visual i els poemes objecte, gèneres que mai més

la medalla Picasso de la Unesco de 1988; el Premi

abandonaria. L’any 1960 participà, convidat per

Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat de

Joan Miró, a l’exposició Poètes, peintres,

Catalunya de 1992; o la Medalla d’Or de les Belles

sculpteurs a la Galeria Maeght de París.

Arts del Ministerio de Cultura de 1996. L’any 1999,

Simultàniament inicià les primeres

en ocasió del seu vuitantè aniversari, havia de ser

col•laboracions amb artistes com ara Antoni

nomenat Doctor honoris causa per la Universitat

Tàpies, Joan Miró, Eduardo Chillida, Frederic

Autònoma de Barcelona; ho seria a títol pòstum

Amat, Perejaume, Alfons Borrell,... amb qui

degut a la seva mort inesperada.

realitzaria diferents llibres d’artista.
A nivell internacional, cal remarcar la presència
En l’àmbit de la poesia visual, el poeta fou

del poeta a l’Art’20 de Basilea (1989) i a les

reconegut a partir dels anys setanta com es posa

biennals de São Paulo (1994) i de Venècia (1997).

de manifest amb les nombroses exposicions

També són destacables les exposicions

col•lectives que realitzà tant a Catalunya com a

individuals organitzades a Munic (1988), Nova

l’estranger. Aquest fet, unit a la publicació de

York (1989), Ceret-Cotlliure (1990), Houston (1990),

Poesia Rasa (1970) i dels sis volums de Poesia

Londres (1992), Marsella (1993), Malmö (1993), París

escènica (1973-1983), va fer que s’anés imposant

(1995), Kassel (1998) o Mèxic i Monterrey (1998).

com una de les figures cabdals de la literatura

Després de la seva mort, és destacable la gran

catalana contemporània alhora que comencés a

antològica realitzada a la Fundació Joan Miró de

ser reconegut internacionalment per la seva obra

Barcelona (2001). Des del 2005 i fins a l’actualitat,

més visual. Progressivament, l’obra de Joan Brossa

altres exposicions antològiques han recorregut

seria requerida arreu. D’ençà, però, de la seva

diverses ciutats de Xile, Brasil, Argentina, Portugal,

primera antològica a la Fundació Joan Miró de

Àustria, Txèquia, Suècia, França, Alemanya i

Barcelona l’any 1986, la realització d’exposicions

Polònia.

esdevingueren una constant. Entre elles caldria
destacar la del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid de 1991 que li atorgaria
gran renom a nivell internacional. Una altra fita
important en la seva carrera artística fou
l’exposició Joan Brossa, entre les coses i la lectura
realitzada al Palau de la Virreina de Barcelona
l’any 1994. Aquí, el poeta omplí tot el palau
d’instal•lacions inèdites i demostrà així la seva
capacitat de transformar la realitat i de
sorprendre l’espectador.
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UN POETA POLIÈDRIC

Joan Brossa es considerava, per damunt de tot,

Senzill, honest i suficientment inquiet per

un poeta. De tota manera, es va desmarcar de la

expressar sense embut allò que pensava, el poeta

vessant més convencional d’aquesta figura, fent

es va mantenir fidel al seus ideals al llarg de la

poesia a partir de diferents gèneres: poesia

seva vida. Treballava prioritàriament a llapis

literària, poesia escènica, poesia visual, poesia

posteriorment repassat amb bolígraf sobre retalls

objectual, poesia urbana,... Brossa considerava

de diari o paper reciclat. Allò determinant en la

que totes les arts acomplien una mateixa fi i, per

seva obra és la idea, resultat del xoc paradoxal de

això, era absurd establir qualsevol divisió o

conceptes llunyans que acaben donant una visió

frontera. La seva eloqüència i habilitat per

del món sarcàstica i contundent però sense

aprendre a partir de l’experiència va fer que la

perdre mai de vista l’humor. Tot seguit, fem un

seva poesia abracés nombroses disciplines i

repàs a les diverses facetes poètiques de Brossa.

múltiples formes sense necessitat de grans
mitjans.
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POESIA ESCRITA
Joan Brossa començà la seva carrera escrivint
imatges hipnagògiques sorgides a partir de
visions de l’inconscient. Més tard, els consells de
Josep Vicenç Foix el portaren a encaixar aquestes
imatges en l’estructura del sonet. Aquesta forma,
iniciada l’any 1941, serà una de les estrofes
tradicionals més practicades pel poeta,
juntament amb l’oda sàfica i la sextina. De la
producció de formes tradicionals, els llibres més
emblemàtics són Fogall de sonets (1943-1948),
Romancets del Dragolí (1948), El pedestal són les
sabates (1955), Els ulls de l’òliba (1974), Sextines 76
(1976) i Furgó de Cua (1989-1991).

LA CASA ENCANTADA

boirina sense dents aclapara la imatge.
Avesats a la fosca, maniquins de la por
moblen un somni escàs de cresta i paisatge
Entreu si us plau, lector. Passada la foscor,
la mitja lluna imanta el crani d’un prestatge.
I bruixes de fanals, i clics d’interruptor.
A l’esquelet dels llavis, l’esquellot del llenguatge.
Arreu, cues d’estrella i audaços contrallums;
Damunt vostre, exemplars de lluna primitiva
-gaudiu-hi el blanc i el negre d’un perfum que
oblidàreu.
Xecs de xerric-xerracs, carpetes dels costums
Obertes als estímuls...Ja anem a la deriva;
Tornem a l’aire lliure i oblideu-vos que entràreu.
"La bola i l’escarabat", 1941-1943
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Focs, teranyina endins, al llarg del corredor,
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A partir dels anys cinquanta, a causa de la

Finalment, cal afegir que Joan Brossa també

influència de João Cabral de Melo com hem

practicà la prosa, tant en textos de ficció com U

comentat anteriorment, la creació literària de

no és ningú (1950), el recull de Proses de Carnaval

Joan Brossa esdevingué més compromesa

(1949) o Carnaval escampat o la invasió desfeta

socialment. Poemes civils (1960), Els entra-i-surts

(1949) com en textos circumstancials

del poeta. Roda de llibres (1969-1975) i Passat

(presentacions d’exposicions, pròlegs de llibres,

Festes (1993-1995) són alguns exemples d’aquesta

textos per a espectacles,...) o d’opinió.

producció més propera a la realitat quotidiana.

Especialment representatius d’aquest darrer
vessant són els reculls Vivàrium (1972) i Anafil
(1987).

UN HOME ESTERNUDA
Amb tot, la producció literària brossiana ofereix
Un home esternuda.

un ampli ventall de continguts que van des del

Passa un cotxe.

poema curt de caràcter lúdic, breu i sorprenent,

Un botiguer tira la porta de ferro avall.

fins al poema llarg que conté una continguda i

Passa una dona amb una garrafa plena d’aigua.

emotiva reflexió sobre la vida i la mort, plena de

Me’n vaig a dormir.

digressions i serenitat.

Això és tot.
"Em va fer Joan Brossa", 1950

radoN oinotnA :fargòtoF .4991 ,anierriV al ed ualaP led óicisopxe'l a assorB naoJ

BREU BIOGRAFIA D’UN POETA POLIÈDRIC

FUNDACIÓ JOAN BROSSA

POESIA ESCÈNICA
La producció teatral de Joan Brossa s’inicià l’any
1944. Les seves primeres obres són molt
experimentals; es tracta de peces d’un sol acte,
summament breus. Un exemple molt clar
d’aquesta tendència és la paradigmàtica Sordmut (1947), que consisteix únicament en una
pujada i baixada de teló.
A partir de 1950 i fins l’any 1962, les seves obres
esdevingueren temàtiques, més compromeses
amb la realitat i seguint la forma tradicional de
Representació de "Quiriquibú" a l’Aliança del Poble Nou, 1976. Fotògraf: Miralda

tres actes. Cortina de muralles (1951), Or i sal (1959)
i Calç i rajoles (1963), en són alguns exemples.
Durant els anys seixanta, Brossa intensifica la
producció d’obres teatrals amb accionsespectacle (autèntics precedents dels happenings
i les performances) i gèneres parateatrals com
són els monòlegs de transformació, els ballets, els
stripteases o els concerts. Aquí és habitual la
col•laboració amb Josep Maria Mestres Quadreny
i Carlos Santos com així ho demostren la Suite
bufa (1966) o Concert irregular (1968).
Dins d’aquest terreny de la poesia escènica, una
altra vessant conreada per part de Joan Brossa
fou el guió cinematogràfic. En tenim una bona
mostra amb Gart i Foc al càntir de 1948, tot i que
potser les més conegudes són No compteu amb
els dits, Nocturn 29, Umbracle o Cua de cuc, les
quals van ser realitzades en col•laboració amb
Pere Portabella durant els anys seixanta i setanta.
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POESIA VISUAL
Les referències a la visualitat han estat una

D’aquesta manera, la visualitat també començà a

constant en la poesia brossiana; potser per això el

expandir-se a altres terrenys. A partir dels

poeta s’introduí ràpidament al món de la plàstica.

vuitanta, Joan Brossa realitzà poemes corporis

Des de l’any 1941, Brossa va realitzar poemes

amb la finalitat d’introduir la seva poesia en

experimentals de tipus cal•ligramàtic i molt aviat

espais urbans, tot permetent la seva integració

va fer el seu primer objecte a partir de la unió de

amb la societat. A Barcelona majoritàriament

dos elements distants. La producció dels objectes

però també a altres indrets de Catalunya, a

brossians i dels poemes visuals més coneguts

Mallorca, a Andorra o, fins i tot, a Frankfurt i a

s’intensifica a partir de les Suites de poesia visual

L’Havana l’obra urbana del poeta ha passat a

a finals dels cinquantes i durant els anys seixanta

integrar-se amb el paisatge.

on ja practicava la perspicaç denúncia
sociopolítica, la reflexió sobre el significat de les

Així mateix, la disparitat d’interessos del poeta i

paraules o el joc i la transformació, que

els seus amplis contactes el portaren a la

predominen a l’obra dels anys setanta. Poc a poc,

confecció de cartells, àmbit en què Joan Brossa

el material creatiu deixa de ser tan sols la paraula

s’ha convertit en un referent indiscutible.

i prenen importància les lletres i altres elements
de gran interès per al poeta com són el
Carnaval, la figura de Fregoli, els jocs de mans,...

BREU BIOGRAFIA D’UN POETA POLIÈDRIC

FUNDACIÓ JOAN BROSSA

CONTACTE

Judith Barnés
Fundació Joan Brossa
jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
Tel.: 93 458 99 94
www.fundaciojoanbrossa.cat
Plaça dels Àngels, 8. 1a planta
(Centre d'Estudis i
Documentació del MACBA)
08001, Barcelona
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