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Joan Brossa, qüestions sobre codi lingüístic

(Comentaris implícits però extemporanis a la celebració 
del centenari del seu naixement)

Arnau Puig*

Introducció atípica:

Una lectura i reconsideració meva, tardana, de l’obra de Joan Brossa i del 

seus llenguatges m’ha fet pensar  que potser caldria considerar la qüestió del 

llenguatge no com un capritx sinó com una necessitat. Hom no parla i escriu 

segons la seva voluntat o atzar – que sembla el més evident – sinó que parla, 

escriu i s’expressa segons accepti el que li proposa la societat en la que viu. Hom 

és, sempre, amo de les seves pròpies decisions – el romanticisme com a gènere 

expressiu ho va presentar i mostrar  ben clarament. De sobte, Bonaventura 

Aribau, que treballa a Madrid vers el segon quart del segle XIX, experimenta 

en la seva intimitat que dins d’ell hi ha quelcom que no és precisament l’entorn 

que el conforma i el delimita com persona social sinó que entre tot plegat – la 

vida sencera inclosa - sorgeix a la seva intimitat un neguit que el fa reflexionar 

pregonament sobre ell mateix i s’adona que ell té, està en possessió d’unes altres 

arrels, que pot escoltar, estar-hi amatent o simplement deixar-les de banda. El 

que li sorgeix de les “entranyes (obvi és una expressió indicativa) és que pensa 

i resa amb una altra llengua, des d’unes altres coordenades que aquelles que 

constitueixen la seva vida social normal. En llemosí sonà lo meu primer vagit /... 

en llemosí al Senyor pregava cada dia, / ... Si quan me trobo sol, parl amb mon 

esperit, / en llemosí li parl, que llengua altra no sent, / e ma boca llavors no sap 

mentir ni ment, / puix surten mes raons del centre de mon pit. Això simplement 

significa que ell és una persona conscient que té moltes més vessants interiors 

i amb possibilitat d’expansió exterior que les que li mostra o atorga la seva 

vessant social, l’única que, pel que sigui, ha pres en consideració i reté en primer 

terme. Amb altres mots és el que reconeix Espronceda a “Canción del pirata”: 

¡Sentenciado estoy a muerte! / Y yo me río; / no me abandone la suerte / y al 

mismo que me condena / colgaré de alguna entena, / quizá en su propio navío.  

Indicant que els altres són la meva, de sort; jo sóc qui els fa ser. O com també 

assenyalava Ausiàs March, encara en terrenys més subtils i pregons i en un altre 

pla mental i sensible: d’amor ne sent més que ne sé.

Aquesta evidència que hom és amo de sí mateix – més que de la cultura en la 

qual sorgeix (que tanmateix és determinant si no actuen les profunditats de la 

individualitat insubstituïble que és cadascú) -, d’aquesta evidència que cadascú 

s’ha de viure ell mateix i no manllevant o arrossegat pels entorns socials ambient, 

Tornar a El contingut de Lecrop



LECROP  11

se n’adonà Hannah Arendt quan, assistint com observadora al procés contra 

Eichmann per criminal assassí i còmplice de l’holocaust, aquell personatge no 

era altra cosa que un pobre home que no entenia que l”imperatiu categòric” 

moral kantià s’emplaça al marge de tot imperatiu legal, de qualsevol indicatiu 

codificat; la legislació no pot ofegar la pròpia consciència. El llenguatge burocràtic 

esterilitza les consciències; no és altra cosa, aquest llenguatge, i el legal que 

se’n segueix, que un seguit de frases fetes, de judicis viciats pels mots que els 

expressen, judicis i idees que hom o s’auto inventa o s’auto imposa. I compte, que 

les derivades van molt més enllà. A vegades els obsessos “viuen sense viure en 

ells” i és aquí on moren. Tot molt precís i perillós. 

Cert, Brossa no va fer tantes disquisicions però sí que va notar d’antuvi de la seva 

tasca que havia de cercar o fer-se un llenguatge propi, que ragés d’ell. Ho va tenir 

sempre en compte i ho va practicar en múltiples facetes objectivades al llarg de tota 

la seva vida. Ho reflexionarem tot seguit.

Joan Brossa, una qüestió de codi lingüístic

Joan Brossa sap que “és” (és un existent), però no sap qui “és” (el que en clàssic 

en diem essència). No debades Ortega y Gaset deia que l’essència, a la persona, 

li dóna l’existència. I la seva essència consistia en la insubstancialitat radical d’una 

aparença constant; el personatge, el símbol que l’especifica és Frègoli. I l’àmbit 

més adient, potser, el del teatre, que configura, només dissenya, silueteja, (recordis 

l’obra de Pirandello “Sis personatges a la recerca d’un autor”).

Una angoixa seva va consistir, potser també, a concretar aquell entra i surt constant 

i convertir la cal·ligrafia o la insubstancialitat (flatus) del mot en quelcom de concret: 

els “poemes visuals”. I, de retruc, les impressions visuals en quelcom de tangible: 

els “poemes objecte” o “objectes poètics”.  
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L’objectivitat expositiva: anímica o psíquica (romanticisme: Espronceda, Becquer) 

i acadèmica (Bernardo López García - oigo patria tu aflicción; Ramón Campoamor 

– prosaisme sense simbolismes ni floriments.

A la formació de Brossa hi ha culturalment tot el que vingui d’abans de la guerra 

civil: “D’ací i d’allà”, hivern 1934; font de tota innovació. Hi ha la “xavacaneria” 

del Paral·lel i els “varietés” al cinema. Per la guerra civil pren consciència de 

la innovació creativa que no pot venir ni del psiquisme, del simbolisme. Per la 

revista de “L’Amic de les Arts”, de Sitges, pot prendre consciència de tot el que 

és innovació i creació: les deus hipnagògiques; que no crec que prengui massa 

en consideració a l’inici, sinó que prefereix el “realisme banal” com un retorn a un 

llenguatge primer i de “rondalla fantasia fantàstica”, que equival a una lectura altra 

de la més brutal realitat: Tres Poemes Purs: 

o “em va fer Joan Brossa”  del que en testimonia: UNES ESPARDENYES  / Unes 

espardenyes valen 15 pessetes, / Unes sabates, 175, /  Travessa un cotxe, amb 

ràdio. /  Una unça de pernil val 3 pessetes,  /  Un paquet de cigarretes, 4’60. Tot 

plegat signes d’egolatria i/o de distanciament respecte del que és comú. 
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Afegiria que hi ha en Brossa una voluntat expressa d’allunyar-se de la realitat 

que ha viscut; de la que viu només l’interessen els mots; potser més que al que 

al·ludeixen als sons amb què es manifesta. Brossa, tot referint-se brutalment a 

la realitat, es posa d’esquena a la realitat mateixa; només percep o veu el que 

és immediat. No m’atreviria a dir si per matar-ne la poesia o només per posar de 

manifest la força del mot.

Dadaisme, cubisme i surrealisme

En aquells anys del primer franquisme l’actitud dadaista hom pot dir que era gairebé 

natural i espontània per tot aquell que se sentia ofegat, oprimit en la seva pròpia 

vivència i respiració mental i sensible. 

Però el cubisme era ja una altra cosa: era un plantejament nou de percepció i de visió 

de la realitat. El que passava era que com que no teníem connexió amb el passat, 

amb els autèntics creadors d’aquella nova contesa sensible i intel·lectual, era factible 

que ens equivoquéssim en la captació, comprensió i desenvolupament d’aquella 

nova possibilitat representativa de la realitat i de possible creació d’un món altre que 

aquell en el qual vivíem. Per influència de la ortega-gassetiana  Deshumanización 

del arte pensàrem d’antuvi que el cubisme només era una qüestió òptica. Per Cirici 

Pellicer s’arribà a creure que el cubisme era la llibertat assolida per l’artista després 

de ser un bon deixeble de l’acadèmia. Per Sebastià Gasch arribàrem a pensar que el 

cubisme era una deformació voluntària del que se’n diu realitat. Només el surrealisme 

ens feia pensar que hi havia una altra llibertat dellà de tot el socialment establert. 

Però aquestes eren, si bé radicals, només qüestions de mètode que la pràctica de 

la creativitat autònoma i independent ens alliçonaria convenientment. Creació és 

projecte i treball.  

Però la vida és una totalitat actuant que s’ha de resoldre responsablement. 

Ep!, si s’arriba a aquest grau de consciència. Altrament els mesells també subsisteixen.

Tanmateix sempre hi ha però la consciència d’un llenguatge “nostre”, de casa, el de 

la terra – que procurarà dominar i del que mai se’n sortirà – i d’un rigor formal amb 

tot el que faci. Seria un acadèmic frustrat en la intenció de voler elaborar un altre 

sistema del dir. Això el portarà als poemes objecte i a la poesia visual: les paraules 

són les coses; només cal saber-les veure o, inversa-ment, captar-les. Les accions 

escèniques en són un bon exemple. Hi ha el que hi ha; és el qui mira que ha de captar 

el que cregui que hi ha. El que hi ha és un suggeriment i el suggeriment és la realitat, 

l’objectivitat. És el que es percep en el seus “objectes poètics” (que el disseny italià 
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va convertir - en un moment donat – el disseny de l’absurd, el disseny inútil, irònic de 

la seva pròpia presència. Tot el que és “socialment real” en realitat és una mofa, una 

falsedat del que hauria de ser)

En aquest sentit s’ha allunyat del surrealisme i només ha romàs el dadaisme, la 

mofa de tot el que és proclamat com realitat. Rigor per conduir a cap part. Compte, 

res a veure amb l’univers de Kafka.

La poesia catalana d’ús  corrent era patriòtica sentimental, d’encanteri davant del 

país, casolana en el sentit burgès i, quan calia, melangiosa.

Però existia “L’Amic de les Arts”, de Sitges, amb autors com Sebastià Gasch, 

J.-V. Foix, Magí Cassanyes, Salvador Dalí, i d’altres, tots ells al corrent de què es 

pogués fer arreu; a més hi havia el grup dels snobs de l’ADLAN i els arquitectes 

racionalistes, ultra Joan Miró i les bafarades de Picasso. 

Noucentisme català; modernisme psicològic; classicisme idealista (la pau espiritual 

de Maragall), surrealisme, realisme màgic, rupturisme dadaista. 

Antonio Machado i el seu realisme sociològic (alfarero, no te preocupe ....; o 

aquesta quarteta impulsiva: El alma que no sueña, /  el enemigo espejo,   / proyecta 

nuestra imagen / con un perfil grotesco). Hi havia, també el  “magicisme simbòlic” 

dels mots (Juan Ramon Jiménez i “Platero y Yo”) 

Tot això implicava la influència de la “generació del 27”, entroncada amb la “Revista 

de Occidente”, amb poetes surrealistes com Lorca o Rafael Alberti i pensadors com 

Ortega y Gasset (amb textos com la “Deshumanización del Arte” o el “Arte al Cubo”, 

de Fernando Vela). L’Editorial publicà el llibre de Franz Rho “El realismo màgico” 

(interès per mostrar l’irreal). Material que ens feia reflexionar.

Al cinema, després de l’expressionisme alemany, Eisenstein ens proposava un 

nou concepte de la narrativa per imatge: la quarta dimensió, la que sorgia de la 

intencionalitat amb què s’havia elaborat la imatge presentativa o representativa  a 

més del fet, la imatge, la impregnació en el temps.

La visió subjectiva – pels motius que siguin – de l’entorn. Qüestió que ens planteja 

l’obra de Joan Brossa. 

Tornar a El contingut de Lecrop
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Adolf Eichmann i Hannah Arendt i l’anul·lació de la personalitat per la professionalitat 

(o absoluta identificació entre professió i persona). Darrerament se n’ha trobat un 

altre, Jan Buyse (alpinista de qualitat quan no era botxí nazi de les Waffen SS 

i eliminava la resistència belga), refugiat i establert a Siurana per la singularitat 

i similitud alpina – que descrigué - de les muntanyes del Montsant.  Això posa 

de relleu sobre quin és el sentit de la “realitat”, dels “fets”. És clar que també 

William Blake només creia en el món dels seus poemes i dels seus gravats si bé, 

tanmateix, exigia a la seva pròpia obra el rigor formal més estricte (après d’un dels 

seus mestres, l’escultor neoclàssic Flaxman). Joan Ponç també, quan s’escindia 

(schizo), creia que el seu món formal era realment l’existent i hi convivia.

Tot això ho podríem sintetitzar dient que ja Ferdinand de Sausure va precisar que 

existien codis “idiotes” – els isolats, que viuen sense contacte social conscient -, 

codis que només són entenedors i entesos pel seu creador i únic usuari. 

La variabilitat del funcionament dels codis:

Joan Maragall 

[realitat, mot i pensament idèntics]:

L’objectivitat de Maragall al “Cant espiritual”: Més enllà veig el cel i les estrelles, /  

encara allí voldria ésser-hi hom: / si heu fet les coses a mos ulls tan belles, / si heu 

fet mos ulls i mos sentits per elles, / per què aclucà’ls cercant un altre com? / Si per 

mi com aquest no n’hi haurà cap!              

(1910/11)

“La cascada de Lutour”

¿Veus, endins la selva obscura /  una tofa de blancura  /  bellugant-se entre els 

avets? / Ella és, que va atansant-se  /  ella és, que ve posant-se  / sos penjolls i 

collarets. ... ¿No la veus que ve, que dansa  /  tota nua, tota blanca,  / tota sola 

entre els avets  ..... Ja és al fons i estira els braços, /  i després obre els ulls verds. 

Brossa, d’antuvi, preferí ser il·lustrat per Joan Ponç perquè els dibuixos d’aquest 

deformaven, desmanegaven, ridiculitzaven ves a saber qui sap què. Més endavant 

passà a col·laborar amb Tàpies, però com il·lustrador independent; en Tàpies, 

destruïa, arruïnava o, més endavant, transmutava els suport de la seva acció. En 

aquest sentit la col·laboració en sentit clàssic esdevenia difícil perquè en Brossa 

seria un poeta d’evidències, però sense transcendència  

Tornar a El contingut de Lecrop
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[realitat, sensació, sentiment, pensament i mot idèntics]:

Verdaguer: 

Raïms i espigues

Lo bon Jesuset  /  se’n puja a la vinya  /  doncs, què em portarà? .... Lo bon Jesuset   

/   va a la coromina,  ..........

Prop de Nazaret  /  lo troba Maria  /  -què em portes, Amor,  / fillet de ma vida? Mon 

amor no té  /  penyora més fina: vós porto el pa i el vi /  de l’Eucaristia.

.....................

Lo que escriguí en la pols, la pols ho esborra,  /  ¡que mai hagués escrit! ¡què só , 

Senyor, què só? Só un gra de sorra  /  del mar del infinit

[pensament, mot, història i realitat coincidents]:

Josep Vicenç Foix:  

Feliç el just que sap oficis nous (A Josep Carbonell)

Feliç avui qui gaudeix dels alous Amb trenta focs, i bat amb propis trills;  El llaurador 

que rastreja els seus bous I el feu pairal amb rialles dels fills

Feliç la selva  espessa  de renous [rebrots] I el mas fornit de forments i de mills  

Feliç el just que sap oficis nous I vigorós, fa justa [combat] entre perills. 

Feliç també el pilot de mirar dur, Mestre dels cels, per a qui el món és u, Tot delejant 

de conquerir el estels. 

Feliç qui amb fills, alous i bous sap dur Més alt que tots el penó dels seus zels  I en 

verb natiu ajusta un rim segur.

Maig 1920               

El difícil encontre

Ets i no ets, i visc del propi engany. Sóc i no sóc, i palpo inútil borra, Miro el florir 

de l’impossible tany  i el nom que et dius damunt la vasta sorra.  Per calls perdut i 

en pregones garites Cerco el farell de les absurdes fites. Com un gegant en terres 

oblidades Clamo combat, i adjuro un contrincant I en mortes fonts enyoro ocells i 

fades O en obra d’hom m’ullprenc del propi encant.

En vall ventós, entre fòssils i nacres, Em multiplico en dòcils simulacres. Qui, de 

tots dos, és carnal? Qui aviva L’altre i no és? On és l’Etern Present? Oh flam encès 

de cap a cap de riba! Oh dolç cremar d’esperit i de ment!

Tornar a El contingut de Lecrop



LECROP  17LECROPROPROP  1  1  17

Tornar a El contingut de Lecrop

En les remors de la nit, per les platges, Adoro el Res en múltiples imatges

Juny 1939 

(Observem en aquest poema de Foix que el poeta escriu Res en majúscula. És que 

el català permet la interpretació de “res” com una “cosa” i “res” com que no hi ha 

“res”, que és buit, disponible, a l’abast de qui se’n possessioni o bé ho ompli. Són 

els humans els que donen sentit a l’objectivitat sensible o mental.)

[el mot recull l’escorrialla de la vida]:

Tanmateix no vull oblidar un poeta, Joaquim Horta, “realista miserabilista” d’aquells 

anys cinquantes a setantes – una mica similar – a la distància, però no a la intenció 

-  a Salvat-Papasseit. 

L’obra d’Horta és d’una duresa prosaica tremenda; res d’erotisme, només la realitat 

quotidiana del viure:

Home amb esperança

Amb ella (una barca) anirem a saludar els pobles, /a l’espatlla un sarró amb eines i 

amb /  llibres, als ulls un esclat d’alegria, / i l’esperança en els homes i en els dies.

1960 

Advertència, núm. 3 

Segon moviment. Vigorós i amb energia:

Oh, gent d’esquerres, escolteu: / Ara és l’hora de pensar en el futur, / Si no, demà, 

no caldrà pensar.

”La finestra de la planta vuitena“ 

1980

................ 

[mot, sensualitat i sensibilitat,  i comèdia dramàtica de la vida]

Federico García Lorca: 

Lamentación de la muerte

Quise llegar adonde  /  llegaron los buenos.  /  ¡Y he llegado, Dios mío! ... /  Pero 

luego,  /  un velón  y una manta   /   en el suelo.

“Poema del cante jondo” 

(1921) 1931

.............

Addenda: Brossa, al poema “Preludi” de “El Saltamartí”, és ben precís sobre el 

sentit intencional de la seva obra: Aquests versos, com / una partitura, no són més  

/  que un conjunt de signes per a / desxifrar. El lector del poema  /  és un executant.                    

Arnau Puig
* filòsof i crític d’art


