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Cine anys de tre-
baii han calgut per
editar 'La piedra
obierto' (Coiaxia
Gutenberg)r i'an-
tologio biiingiie
mes extensa i

compieta de Tobro
poeticQ de Joan
Brossa (Barceio-
nor I9i9-i998).

Poeta autodidacte i
sense formacio

universitaria. A1

llarg de la seva vi-
da mai no va dei-

xar d'aprendre. i des del pri
mer moment va decidir que la
seva vida estaria mtegrament
dedicada a fer de poeta", co-
mentava Manuel Guerrero,
autor de la seleccio dels textos
i del proleg del llibre. L'es-
criptor i critic, amic de Brossa,
va comissariar el 2001 una

exposicio sobre el poeta a la
Fundacio Joan Miro i ara s'ha
fet carrec d'una seleccio cro-

nologica dels textos mes re-
presentatius del'autor, alguns
d'ells inedits.

"Brossa sempre ha estat ben
rebut a Espanya, on aviat va
tenir relacio amb el grup El
paso", recorda Guerrero. No
obstant, la seva obra poetica
no es prou coneguda pel lec
tor castella i, tot i que ja s'ha-
vien traduit alguns dels sens
llibres, com Me hizo Joan Brossa
i Poemas dviles, "Brossa era
molt conscient de la magni-
tud de la seva obra, poc tra-
du'ida. Per aixo veia necessaria
Una antologia com aquesta,
que dones a coneixer tota la
seva obra", apunta Guerrero,
que recorda que el mateix po
eta va publicar una breu an
tologia a Ediciones Libertari-
as, amb traduccio d'Andres

Sanchez Robayna.
Brossa es un autor de dificil

traduccio pels seus joes de
paraules, per la recuperacio
de la parla menestral i perque
utilitzava metriques molt di-
verses. fis per aixo que han
calgut diferents traductors,
com, entre d'altres, Alfonso
Ale^e' Heitzmann! Victoria

poeta Joan Brossa en ei sou caotic estudi

Pradilla, Carlos Vitale i Fere
Gimferrer, tambe autor d'un
text liminar sobre el poeta.
A I'escassa traduccio dels

poemes de Brossa s'hi afegeix
Una contradiccio que marca la
seva produccio literaria. "Pel
gran public, Brossa no va ser

tan conegut com a poeta que

com a artista visual. Molta

gent el veia com un artista
quan ell es considerava un
poeta i afirmava que el seu
treball visual era ima evolucio

de la seva obra literaria", co-
menta Guerrero. De fet, el

▼

Freud, Nietzsche, Andre
Breton 11'anarquisme
>• La portada de La piedra ahierta esta iHustrada amb una
m^cara amb les lletres de I'alfabet, simbol d'una obra que "no
te limits perque tota paraula i objecte tenen infinites lectures".
"El que es profund. com diria Nietzsche, estima la mascara",
assenyala Guerrero, per a qui el poeta va rebre una profunda
influencia de Freud i Nietzsche als anys 30 i 40. Enemic de la
tradicio poetica que deixava de banda la vida, Brossa buscava
la comunicacio a la seva poesia i la inspiracio al subconscient.
A1 text inicial del Uibre, Gimferrer parla d'lm Brossa que "sera
sempre I'avantguardista m« radic^ de la pem'nsula Iberica, i
fins i tot el que dura rigorosament a la practica el que Andr^
Breton va anomenar «el principi, tan legitim, del rebuig al
treball»". "Brossa era un anarquista absolut, perque no donava
cap valor als diners i considerava que la vida estava mes
relacionada amb la llibertat. el coneixement i I'amistat",
reflexiona Guerrero. £s "la lucida reflexid de com el lienguatge
verbal es transforma en lienguatge casual".
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mateix Brossa explicava el
1968: "Veure pintura i escoltar
musica m'estimula mes que
no pas llegir; per tant les me-
ves influencies venen d'uns

terrenys propers al literari".

Influencies en Brossa
Amant del cinema -era vi

sitant assidu de la Filmoteca a

Barcelona i va col-Iaborar amb

el cineasta_Pere Portabella- i
de les arts esceniques en la
seva mes ^plia expressio,
Brossa va comptar, no obstant,
amb algimes influencies lite-
raries decisives a la seva poe
tica: Garcia Lorca, Jacint Ver-
daguer, Angel Guimera, Ma-
llarme i Rimbaud. Cabdal va

ser la trobada amb J.V. Foix de
qui va acceptar la recomana-
cio de trebailar formes poeti-
ques tradicionals, especial-
ment el sonet i posteriorment
la sextina. El coneixement del

poeta brasiler Joao Cabral de
Melo, consol del Brasil a Bar

celona, el va fer deixar enrere
el neosurrealisme inicial per
abra^ar un realisme critic que
mostra en llibres com U no w

ningii.
P^^'lelament, "buscrant la

^ qiiaitk diihehsio pi^a",'

Brossa va arribar al teatre, un
camp que trobava "farcit de
literatura i mancat de verita

ble imaginacid creadora".
Ifl piedra abierta recull aigu-

nes mostres de la seva obra

teatral, que no va veure re-
presentada fins anys despres, i
tambe un dels guions dne-
matogr^cs que va escriure el
1948. L'antoiogia tambe dedi-
ca algunes pagines a I'aspecte
mes conegut de Brossa, el vi
sual, la seva obra objectual,
que va iniciar arran de les se-
ves coHaboracions amb Mird i

Tapies, als anys 60. "Sempre
va ser un gran admirador de
Mird i de la seva capadtat
d'abstraccid i de sintesi lin-

guistica". L'evoludd constant
el va conduir a "la simplifica-
cid maxima, arriba a I'estruc-

tura minima, al signe minim".
L'exponent prindpal d'a-

questa tendencia es la poesia
basada en les lletres com a

elements poetics, com les lle
tres POEMA. convertides en
pistola o Imant, que mostxa
una B RCELON amb les as

imantades. Aquesta evoludd
el va dur fins al poema objec
te, una de les seyes aportad-
'bns ̂ tistiques m^ vaTorades.


