MISCEL

LANIA

loTel

Joan Brossa
per Onol ForL

l

BROSSA
+ CDEF

+ GHUK
+ LMNPQI
+ UwlXYZ
POES]A

a mort Joan Brossa, el poeta heterodox, iconoclasta, provocador,
rebel, el m€s gran poeta avantguardista que mai no ha tingut Cata-

lunya; el gran creador de I a poesia visual. dels poemes oblecre. el
gran innovador no nom€s del llengua tge poetic, sino rambe d€l Llenguarge dels
artisres grafics i de la dramarUrgia. fenamorar de Wagner i de la magia; aquell
home que deia que la mAgia era I'inic lloc on les persones inrel.ligenrs es deixav€n enganyar. El fundador del Dau al Ser, conjumament amb ponq, Tdpies,
Cuixart, Tharrars i Puig; aquell movimenr arristic imprescindible per a com
prendre el naixem€nt de les avantguardes catalanes i espanyoles ara

fi cinquanta

anys.

El poera que va beure en les arrels obreres, republicanes i catalanistes d,a_
bans de la nostra guerra civil i que ens va servir de ponr entre aquella tradicid
polirica, sociai i cultural i el ressorgiment del renaixement cultural, ciyic i na_
cional de Catalunya malgrat la duresa politica, cuhural i social de la dictadura
cruel del General Franco
lnlegrc i conseqrtenr, sempre poatic perd mai figura, sempre intel.ligent perd
mai diyi, sempre preclar perd mai prohom. La personificacio del miitr ari no
convencional que s'ha fet a Caralunya i a Europa.
Ara, despr6s d'anys de marginacions i de silencis <ll rampoc no demanava
nl pedestals ni elogis-, quan vivia en un moment de reconeixement i d'Cxit. ha
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Brossa ha mort lusl despres d haler establert amb Mollet una unculacro que

la nostra clutal l. e5_
la sera per sempre, una rrncle que unlra rndestnablement
pecralment. la nost ra pnmera lnsltlucro. amb la creacl6 poclrca brossrana
No ha esrat La prrmera regada que Brossa ha col laborat amb Mollcl Amb
motru de lOhmprada Cuhural ens va assessorar pcr a lesJornades dc Magla que
varemcelebrarelsan)s9l r92. l per a aquelles;ornades ens va crear un Poema
vrsual com a base per al seu cartell dc propaganda. mes tard, r'arem usar un
poema seu per a la postal de les lestes nadalenqucs I d An) Nou
Els contactes per a la darrera col laboracr6 de Brossa amb Mollct van tntctar_
Es lractala de proposar-h que ens dones rdr'es pcr a
se el passat mes de

lunl

la gran lagana de ledt[tcr rnstrtucronal del nou a]untament
Leleccrri dc Brossa per al mural va ser presa en constderacto de les seles caracterisllques personals, artisltqucs r socrals Senzrll, pro[und, po|facalrc. [.r-
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mament compromas amb el seu pais i amb les idees de lliberrar i de p_rogr6s,
home d'exquisida humilirat, arrisra universal, €xigenr i critic. per aqu"it". .ir,gularitats va ser I'artista escoliit per a crear amb ia seva imaginacid iconoclasra
un mural, una imatge que rcpresent€s Ia nostra ciutat com a pobie senzill, tr€_
ballador, modern, perd arrelat j orgullds rant de la seva llarga hisrdria de poble
pagds com de la seva reaiirar aclual de ciurar indusrriali de serveis, plena de plu_
ralitat cultural, de convivdncia ci\rica i de confianca en un futur millor.
Calia un artista que davant les grans mesures del mural que es proposava
375m2, en una iagana exterior- fes possible que la grandiositat no ens por_
tes nr a la magnrlicencla nt I la grandiloqiencta: tol el contrari r alra aconsegurr
un artista que omplis d'art senzill i, ensems, profund aquell espai privilegiat de
ia ciutat. Brossa era el creador idoni.
Quan amb I'alcaldessa, Montserrat Titra, varem visitar per primera vegada
I'estudi de casa seva al Guinard6 de Barcelona
-un estudi iniretblemenidesordenat, segons el criteri usual, perd no pas al cdteri del poeta; un €studi on
es va produir l'accident que ha acabat amb la seva vida no confievem pas
massa que ens acceples l'encarlec_ Pensavem que un artista de la seva carego_
ria havia d'estar molt enfeinat -com aixi era- i que pofser no consideraria airb
prioritat dedicar el seu esforg creatiu a una perira ciutar del Vallds. Tot i aixd,
li ho virem explicar amb tot I'entusiasme que sentiem, doncs aconseguir_ho
.raiem- representaria assolir un honor histdric i una gran fita cultural per al
nostre poble.
Ben pocs dies despr€s ens trucava per a dir-nos que ja tenia la idea. Virrem
passar, doncs, de no saber si ens acceptaria I'encarrec a concertar repidament
una entrevista p€r a veure el fruit de la seva creativiut. Haig de dir que la pri_
mera impressi6 va ser dura, xocant, desorientadora, com Lantes obres de Bros
sa; ens costava de veure acluella immensa A inclinada sobre un murai que sem
pre haviem visr buir en els pldnols i que, de cop i voha, Brossa ens l'omplia amb

histdria, amb color i amb rot un s€guir d'al.legories a I'entorn d.aqu;sta pri

mera lletra de I abecedari, tan usada en la poesia de Brossa. Ens l.omplia, ier_
tament, de poesia seguint aqu€lla acci6 tan brossiana i tan culturalment revo_
lucionaria d'escampar la poesia -les seves lletres- per tot arreu.
A partir d'aquell moment va venir ror el Lreball de realirzaci6 de la idea. d'a_
daptacid a les possibilirars consrruclives de l.edifici, de plasmacid €n docurnenrs
que haurien de fer possible tenir un original de l.a(ista i uns documenls tac
nics. Brossa ens donava el seu vist i plau definiriu el 14 de desembre. de nou
en el seu estudi, desordenat, a peu dret, amb ben poc espai per a obrir plinols,
per a ensenyar documenrs anrics -les foros de la portada de I'esglesia gbrica,
el document segeliar d€ nomenamenr deis cdrrecs municipals de -1771:, pq a
prendre notes dels seus suggeriments sobre la lorma
-ha de ser una A com cal.
ens deia- les mides, el volum i el color de la A
de sang coagulada, ens
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7S

{oTet

Mrs.:FL LANIa

"

digud I'artista. Un estudi que, malSrat aquesles condicions fisiques' Btossa sempre sabia omplir d'escalfor humana, de contacte, d humanitat; sabia com fer-ho
per tal que, si ell volia i amb nosaltres va voler-, no el sentissis estrany sin6
tot el contrari, a casa d'un vell i estimat conegut
tJn estudi on el vinl-i-nou d'ocrubre em dedicava un llibre -el carileg d'una
exposici6 seva que actualment se celebra a Monterrey (Mdxic)- amb un a[ect r6s text q,-r" acabau, amb I'expressi6 SEMPRE i la seva signatura capgirada nper
que aixl shr hauran de fixaro em va dir.

Mai no ens va passar pe) cap que el seu darrer acte oficial, que la darrera signatura d'una obra seva, es faria a Ia sala de plens del nostre ajuntamentjust una
sermana abans de l'accidenr que l'ha allunyat per sempre de tots nosalrres- Efec(Foto 1)'
rivament, el vint-i-i de desembre a la una del migdia, en un acle senzlll
alecLuds perd solemne, la Corporaci6 municipal rebia el poeta a la sala de plens
on, despi€s de signar en el llibre d'honor i serli lliurada la reproducci6 de la
font modernista de la plaga de Prat de la Riba, ens siEnava l'original del que
haura de ser una obra d'an histdrica, I'immens mural de 375 m2 que Presidira
el nou ajuntament i que, a Partir d'ara mateix, sera un nou simbol de la nostra
ciutat; un simbol que, de la m?l creativa de Brossa uneix, mitjanQant la A, la modernitat del nou ajuntament amb la histdria representada per un moll de l'escr'tt
civil de la porrada de l'esglesia de 1498. i les onades d'un segell municipal de
1771.
Brossa ens signava i lliurava un mural amb la presdncia distingida de la A
tan eslimada per Brossa, aquella A primera lletra de I'abecedari, porta d'entrada a la cultura; aqueila A dAjuntament, primera institucid de la ciulat; aquella A de I'afecte que va dir que senria per la nostra ciutat; aquella A que tan estimava Brossa perqua, deia, era el simbol mds hum,l,<sembla un cos amb les
dues cameso, ens comentava concloent les explicacions que lots voliem sobre

el seu mural i que ell insistia en que no calien, que era una obra oberla corn
totes les seves i que les significacions podien ser toles aquelles que nosahres
volgu€ssim.
Ara, amb Brossa mort, darrera ha quedat -perb sempre present- aquell esrudi desordenat, ple de papers, de llibres i de poemes on, ben acollits per Brossa, pogu€rem parlar d'art, establir acords, discutir i resoldre problernes Darrera ha quedat -perd sempre presenl- aquell dinar inoblidable, el 21 de desembre, amb ell i amb Miguel Marcos, el seu marxant, semPre atent a totes les
seves necessitals d'home Sran;un dinar farcit del millor alirnent, els comentaris
sobre l'arL i els afiisles, sobre mdgia, sobre poesia; i, sobretot, allb meravellds:
escoltar Brossa rccilant -dient, deia ell- poemes de Federico Garcia Lorca, [enF
nos entendre millor qu€ ningti la passi6 del poeta andalils, I excel ldncia de les
seves frases inimitables, Ia profundilat social dels seus textos i del seu compor-

umeirr, la seva plena vigincia.
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Darrera, tambe, dissortadament, tristament han quedat tot un munl de possibilitas que s'obrien amb Brossa i per a Brossa ara, quan despr€s d'anys de mar-

ginacions i silencis, podia donar-nos i donar-se, i fer-nos viure plegats I'inesgotable plaer de la creacid artistica intel.ligent i revolucionaria d'un home que
mai no va deixar de ser fidel a les seves conviccions m€s profundes.
I si tot comenea per acabar
tot acobq per aomen7ar de nou
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l. Algunes parts d'aquest texr provenen de I'article aBrossa, de Mollet
M. Tura i O. Foa, publi( at a ]a Tnbuna Vallesana (7 -j -1999) .
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2. xNoctunulia" A Pepa, Joan Brossa.
3. acamin@ t, caninant, anibo frls a

lhoitz'r,

Joan Brossa.
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