
Les darreres publicacions poktiques de Joan Brossa per Gloria Bordons I - 

L'any 1970, Poesia Rasa deixava estupe- 
facte a més d'un intellectual del nostre país 
per la diversitat i quantitat dels seus textos. 
Es pot dir que fins aleshores J. Brossa era 
un desconegut dins del m6n de les nostres 
lletres, ja que, de fet, les seves publicacions es 
podien comptar perfectament amb els dits. 
Perb allo que apareixia en aquell volum no era 
més que una petita mostra de la ingent pro- 
ducció brossiana. Aixb ens ho ha demostrat 
una quantitat de Ubres, prblegs, exposicions, 
etc., a més dels dos prirners volums de la 
seva poesia eschica dels sis darrers anys. 
Aquestes publicacions han estat d'allb més 
disperses, des del llibre de butxaca editat 
per Edicions 62 fins al pbster o el poema 
dissenyat sobre un vestit.' 

1. Dono a continuació l'inventari cronolbgic, 
al més complet possible, de les publicacions de 
Brossa d'aquests sis darrers anys (1970-76) en tres 
dels terrenys practicats per ell: prosa, teatre i 
cine. La relació de les obres poktiques la vaig 
donant a mesura que les comento. dnicament 
consignaré aqui la relació de les exposicions de 
poesia visual, de les quals no parlo en l'arti- 
cle, ja que el seu contingut 6s el mateix que 
el de15 liibres de poesia visual o pbsters, i una 
única traducció. 

Prosa: Vivdrium, Barcelona, Edicions 62, «Ca- 
ra i creur, 1971; El sot del vent, text per a un 
llibre de litografies de Tapies, Caries a Tere- 
sa, suprimit per Maeght, 1972 (febrer); A trenc 
d'alba, prbleg a Foc cec de P. Gie r re r ,  Bar- 
celona, Edicions 62, L'Escorpi, 1972 (maig); L'es- 
tirp de la terra, prbleg a Aigües d'enlloc de R. 
Piyol, Barcelona, Edicions 62, L'Escorpi, 1972 
(abril); Contra l'ordre excessiu, presentacid a 
l'exposici6 de Robert Lluirós, 1972 (desembre); 
Brancatge amb niu, prbleg a La fi del fil de X. 
Bm de Sala, Barcelona, Llibres del Mall, 1972 
(desembre); Juny, presentació a l'exposició de 
Jaume Xifra, 1973 (marc); Valer i voler de Mor- 
gan, presentad d'un Uibre de fotografies de 
Morgan, 1973 (abrü); Els vestits escrits d'Amor 
Pla, 1973 (maig), presentació a l'exposició de 
vestits amb poemes escrits $Amor Pla; Presen- 
tacid per a una exposició d'Antbnia Rosanas, 
veina de Joan Brossa, 1973 (setembre); L'hivern 
a la capa o el califat del foc, text per al ca- 
taleg presentad6 del abre  de J. V. Foix, 97 No- 
tes sobre ficcions poncianes, amb dibuixos de 
Joan Ponc, 1974 (octubre); He tractat ... presen- 
tacid del llibre Opus zero de Vfctor Obiols, 1974 
(novembre); En el retorn de Tapies, presenta- 
cib de la primera exposicid de Thpies a la Ga; 
leria Maeght de Barcelona (text rebutjat per 
la galeria), 1974 (desembre); L'art i la ciencia, 
text per a l'article aIllusionismex de la Gran 
Enciclopedia Catalana, 1975 (gener); I les mo- 
des passeiz, presentació del pintor naif Jaime 
León, 1976 (marq); Fragment, prbleg per al nii- 
mero 10 de aTarota dedicat a Mestres Quadreny, 
1976 (16 marc); L'espiral, text per a l'exposició 

La poetica de Joan Brossa. Vers I'essencialitat 1 
Si una cosa ha distingit sempre Brossa ha 

estat no encasellar-se mai en una única mane- 
ra de fer poesia. Ha practicat les formes més 
tradicionals: el sonet, l'oda, i al mateix temps 
ha portat la ruptura del llenguatge fins l'últim 
punt: I'objecte. Veritablement es pot dir que 
Brossa és un autentic investigador en poesia. 
Per a ell la poesia 6s la mateha realitat tan- 
cada dins d'un poema: «El poema és un 
enquadrarnent de la realitat. Cal resumir, sim- 
plificar, per obtenu una més gran intensitat.» 

Ja que aquesta realitat és múltiple i variada, 
Brossa intentara de reflectir totes les seves 
vessants a través de diferents maneres de fer 
poesia. Aiif, la realitat interior de l'home, 
el seu subconscient ens sera reflectit per so- 
nets surrealistes, mentre la realitat de cada dia 
ho sera mitjancant la poesia concreta o visual, 
o el pur objecte. 

A Poesia Rasa ocupava un iloc molt impor- 
tant el subconsuent del poeta i les conse- 
güents associacions d'imatges que se'n deriva- 

de Benet Rosell, 1976 (abril); Presentacid de 
l'exposició del pintor WiFredo Lam, 1976 (agost). 

L'autor penca publicar totes aquestes proses 
en un futur segon volum de Vivhrium, que por- 
tar& el nom dlAnafil. 

Teatre: Calq i rajoles, Barcelona, Edicions 
62, aEl galliner~, 1971; Ahmosis I ,  Amenofis IV, 
Tutenkamon, «Estudios Escénicos~, número 16, 
1972; Sord-mut, loc. cit.; El gran Fracaroli, loc. 
cit.; Poesia escbnica, volum 1, Barcelona, Edi- 
cions 62, aClassics catalans segle xxa, 1974 (de- 
sembre); El cistell de roba uTarota núm. 7, 1974 
(abril); Trfptic, uEls margesa, núm. 4. 1975 (maig); 
Poesia escbnica, volum 11, Edicions 62, ~Clhsics 
catalans segle xxa, 1975 (desembre); Accions mu- 
sical~, Llibres del Mall, Barcelona, 1975 (de- 
sembre); estrena de Quiriquibú a L'Aliaw del 
Poble Nou 1975; Museo Mird, ~Literradura:. pu- 
blicació de Sánchez Robayna, 1975 (abril-maig). 

Guions de cinema: Umbracle, interpretat per 
Cristopher Lee, dirigit per Pere Portabella, 1970. 

Exposicions: Exposició de poesia visual a 
Lleida i a Mallorca, 1971; exposició de poemes 
objecte a aplhstica catalana contemporhniaa. Bar- 
celona, 1971; exposició de poesia experimental a 
Nuremberg i Belgrad (couectiva), 1971; exposi- 
ci6 internacional a Burgos de poesia visual, 1972; 
exposicid de poesia visual a Mataró, 1972; expo- 
sició de poesia experimental a Calella i a Giro- 
na, 1973; exposició d'un pbster poema a la gale- 
ria Dau al Set, 1974; exposicid de poesia visual 
a la galeria aEls quatre gatsr de Ciutat de Ma- 
llorca, 1976; exposició d'objectes (coliectiva) a 
la Fundació Miró, Barcelona 1976. 

Traduccions: Les ungles del guant. Ronda de 
Rimbaud, Llibres del Mali, Barcelona 1974. 

2. J. COCA, Joan Brossa o el pedestal sdn les 
sabates, Barcelona, ed. Pbrtic, 1971, p. 133. 



ven. De tota manera, ja t d e m  allí els primers 
indicis de poesia conaeta: Em va fer, Cant, 
Festa, Poemes de Parfs, El poeta presenta 
quinze pantomimes.. . Que pretenia Brossa 
amb aquest tipus de poesia anomenada per 
alguns antipoesia, per la seva proximitat a la 
prosa? 

Senzillament, reflectir la realitat tal com 6s 
en ella mateixa. El poeta es converteix així 
en un observador de tot el que passa davant 
els seus ulls i ho transcriu de la manera més 
fidel possible: «Un home esternuda. / Passa 
un cotxe. / Un botiguer tira la porta de ferro 
avall. / Passa una dona amb una garrafa plena 
d'aigua. / Me'n vaig a dormir. / Aivb 6s tot.» 

Especial interes li mereixen els objectes, 
ja que aquests s6n part fonamental de la vida 
quotidiana. Vivim en una societat industrial 
on l'objecte artificial esta molt per sobre del 
natural i s'ha convertit en l'intermediari entre 
el m6n i l'home. Aíeshores, si l'home vol 
coneixer el m6n i a si mateix necessita, en 
primer Iloc, coneixer l'objecte. Per aixb diu 
Brossa: «Tot el procés ha estat de reeixir a 
saber mirar, reeixir en l'empresa de penetrar 
les coses.»' Brossa vol arribar a l'essbaa de 
l'objecte. Per aixb té poemes que només s6n 
definicions de dicáonari i que sorprenen tant 
el lector. Aquestes etiquetes xoquen amb la 
nostra imaginaci6 i ens fan adonar d'unes 
qualitats que normalment se solen donar per 
enteses, o bé serveixen per assenyalar la dife- 
íencia que hi ha entre l'objecte en eil mateix 
i el mot que el designa, que és purament un 
signe abstracte. Aquesta distancia entre el sig- 
nificat i el significant li fara donar el pas 
de la poesia conceptual a la visual. Molts dels 
seus poemes visuals volen representar grgfi- 
cament l'objecte, partint de les mateixes Ile- 
tres: del significant, a fi d'identificar-lo o 
contraposar-lo amb el significat, de manera 
que puguem copsar l'essencia de I'objecte. 

Finalment, el pas següent és ja el mateix 
objecte. Estem cansats d'estar voltats d'ob- 
jectes que moltes vegades no sabem ni per- 
que serveixen. El fet de destacar-ne unes 
qualitats o posar-los en un context diferent 
al seu habitual sorprh l'espectdor i el porta 
cap a aquesta essenda tan recercada per 
Brossa: «Tinc gana i set d'ess&n~es.»~ P d  
hem de tenir en compte que, malgrat comen- 
car uns camins abans que altres, Brossa els 
yactica tots, podría di, d'una manera par$- 
ela, utilitzant l'un o l'altre, segons les clr- 

cumsthcies. 
Per aíxb p o d a  observar una gran varietat 

en la produdó poetica d'aquests últims sis 
anys, que només en una petita part pertany 

3. J. BROSSA, Poesia Rasa, Barcelona, Ariel, 
col. aCinc d'Oros~, 1970, p. 169. 

4 .  COCA. op. Cit., p. 32. 
5. BROSSA, op. cit., p. 521. 

(és a dir, fou escrita) en els mateixos anys 
en que fou publicada. 

1. Composicions tradicionals: sonets 

Les composicions tradicionals utilitzades per 
Brossa al ilarg de tota la seva producaó han 
estat gairebé exclusivament dues: el sonet 
i l'oda. Llibres de sonets s6n molts dels pu- 
blicats des de l'any 70: Mercurial i Viltinetqa 
(1952) (díns Cdntir de cintics, 1972); La porta 
(19541, Coresforc (1955) (el títol primitiu era 
LB lluita) i Quatre sonets (1958-59) integrant 
el volurn de La barba del cranc: Dotze sonets 
a Victoria (1957) a Cappare: tres sonets més, 
&ts: un, publicat en el catiiieg de I'exposi- 
ci6 de poesia visual de Brossa a la galería 
«Els quatre gats» de Mallorca, Yahe, corn 
a encap~alament del libre Poemes visuals i 
un tercer, que serveix d'introducció a La ca- 
baleta, libre fet en cohboraci6 amb Moi& 
Villeiia; dos, dins Des d'un got d'aigua fins 
al petroli " i quatre a Model de Fruita (també 
inclbs a Cappare). 

A més, cal anotar aquí el llibre Malviatge, 
que havia de so* pubíicat a Edicions 62 
l'any 72 i que fou, tot sencer, rebutjat per 
la censura, de la qual cosa d6na notícia, alhora 
que en publica alguns fragments, la revista 
«Index» de Londres. Fou una &tima,. ja 
que, a part de ser un íiibre d'intenci6 polít~ca, 
I'autor porta el sonet fins a les últjmes conse- 
qühcies, fent versos de quatre, tres, dos i una 
sülaba, compostos d'una paraula per vers, re- 
lacionades h a  amb l'altra per pura assoáa- 
u6  fonetica, és a dir, cap mena de guia lbgica 
presideix la aia dels mots. Només la necessitat 
de la rima: 

«Alpina ujou 
Betum Cuc 
Ferrum Pou 
Cortina.. .» Duc ... w (p. 34 del manusait) 

a) Mercurial i Viltinenca 

TambC Mercurial i Viltinenca fan una ex- 
perimentaaó fonnal: la de la distorsió de la 

6. J. BROSSA, Cbt i r  de cdntics, Barcelona, 
Edicions 62, L'Escorpi, 1972 (abril). En el text 
cito per CC. 

7. J. BROSSA, La barba del cranc, Barcelo- 
na, Edicions 62. L'Escorpi, 1974. En el text cito 
per BC. 

8. J. BROSSA, Cappare, Barcelona, Proa, aOssa 
Menorm, 77, 1973. Cito per CP. 

9. J. BROSSA, Poemes visuals, Barcelona, Edi- 
cions 62, aL'Escorpi~, 1975. Tant un sonet w m  
l'altre s6n de l'any 70 i formen com una especie 
de pohtica o justificació de la poesia visual. 

10. J. BROSSA, Des &un got d'aigua fins al 
petroli, edici6 clandestina, 1971. Cito per DG. 
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frase. No es tracta ja d'un hiperbaton, sinó 
de quelcom rnés rebuscat. L'ordre dels ele- 
ments de la frase és capgirat fins al punt de 
convertir-se en un veritable joc d'endevinació 
per al lector trobar el nexe lbgic que retorni 
la frase al seu estat normal: «Menta, i ésser 
el meu, verda, tresor, reina, procura.» (CC, 
p. 43); «Surt, cara, perdo, creu, sort, la tira- 
da.» (CC, p. 61). 

Evidentment, aquesta és una manera més 
de fer participar el lector en el poema, esta- 
blint una comunicació poeta-lector, que per 
a Brossa sempre ha estat molt important, la 
qual cosa explica la gran quantitat de par&- 
tesis que trobem en tota la seva obra i que 
representen una mena de compliutat entre 
el lector i i'autor: «( ...) que s'ensenya / (De- 
lejo per collir aquest brot de menta / sota 
I'estalactita que em desgrenya) / Que és la 
mort? (...)S (CC, p. 36). Al mateix temps, els 
mots queden com isolats dins la frase i, per 
tant, el lector fixa més i'atenció sobre ells 
i la seva kssencia: «Cam de. 1 aquests pobres 
ocells. Minuta.% (CC, p. 64). 

En altres ocasions, les frases s'escurcen fins 
a tenir un sol mor. Aleshores la situació ens 
6s explicada d'una manera ripida, esquemi- 
tica, sintetitzant la frase al m&: uAquest. 
El mar profund. Roques. La plana. / Dia 
Uarg. El futur sumint-se al riu.» (CC, p. 53). 

Per comunicar-nos, no ens fa falta tota la 
paila del llenguatge. Només el gra: els con- 
ceptes. 1 per la seva jwtaposició desordenada, 
el poeta podri donar millor la sensació de rapi- 
desa de les coses d'aquest món, la qual cosa 
coincideix amb els postulats de Marinetti, 
que intentava copsar el moviment de la mate- 
ria pels conceptes en ells mateixos i les inter- 
jeccions, mentre abolia la sintaxi completa- 
ment: " «Ale que és vida. Dins ella. 1 om- 
plerta. / Núvol, áragó, cobreix, sona. Cloc. 
Clac.» (CC, p. 58). 

També les aUiteracions són constants en 
aquests dos Ubres: «El full. Ella no. Mulla.» 
(CC, p. 54), «ungla damunt una h a »  (CC, 
p. 30), reproduint així el soroll de la ma- 
thia. 

Quant a la temitica, segueix la d'Odes del 
ve11 amor. Són sonets d'amor, plens de forg, 
en els quals el poeta s'identifica amb la natura, 
té poder cbsmic, és múltiple: «I jo, jo, jo, 
jo, jo, jo, jo. Som set.» (CC, p. 52), i s'aferra 
a la terra, volent-ne expulsar les injustícies 
que no deixen viure amb plenitud la vida: 
uLa calma. Honor. És tenyida. La injúria. // 
Qui hauri passat? Ni rastre. Paf! Vulgar. / 
1 comenca a posar-se negre. Mur hi ha. / Les 
mans de tots, en silenci la mar. / Paf! ~3s  més 

11. aManate di parole essenziali senza alcun 
ordine convenzionale. Unica preocupazione del 
narratore rendere tutte le vibrazwni del suo ion. 
Luziano DE M[ARIA, Per conoscere Marinetti e il el 
futurismo, Verona, Mondadori, 1973, p. 103. 

lliure en i'aire la planúria. // Fa d'alib seu 
el que vol cadascú. / Governa el món la mar 
desembocada. / Argent blavós, la nit flotant, 
i tu.» (CC, p. 68). De fet, tots els poemes són 
una explosió d'amor i natura barrejats, que 
arrelen el poeta i la seva estimada a la terra 
i a la vida amb una gran forca. 

b)  Dotze sonets a Victoria 

El llenguatge de Dotze sonets a Victoria 
no és ja distorsionat. Contrkiament, és molt 
planer. Nogensmenys, la temitica és semblant. 
Són sonets dedicats a l'estimada i i'amor in- 
flama el poeta, el fa diví, identifica els amants 
amb Ia natura i fa possible la unitat dels 
contraris: «Jo canto en tu el sentit / d'un 
vast paisatge: canto sol i Uuna / terres i 
aigües, el dia i la nit.» (CP, p. 45), o «El 
meu amor mou constellaaons, / La seva 
llei profundament governa, / Té invisibles 
arrels enlli del temps, / Restitueix la tema 
al seu principi, / No coneix pas els oposats 
extrems, / I no hi ha fruita que no hi parti- 
cipi.» (CP, p. 50). 

Formalment, cal destacar el sonet cinqui, 
que com el seu tito1 indica no és més que una 
«metamorfosi» de l'anterior. La primera es- 
trofa és igual en els dos sonets amb la variació 
només de tres mots: «hora» per *&a», umol- 
tes» per «tristes» i «sol» per ucor». 1 a les 
altres estrofes el poeta ens &u el mateix que 
a l'altre sonet, perb amb unes imatges rnés 
planeres. 

El sonet vuiti, «Festa», porta tarnbé un 
títol indicatiu del seu contingut, ja que, .de 
fet, tot eU és una festa, un joc, per veure q m s  
mots poden rimar amb la parada triada: 
«Avui només escric deliri / 1 després la parau- 
la amant, / Perque aquest vers rimi amb bri- 
llant, / 1 el primer amb l'adjectiu assiri.» 
(CP, p. 52). 

C) La barba del cranc 

La barba del cranc compren dos Ubres: La 
porta i Coresforg, a més de quatre sonets 2- 
llats. Els dos llibres tenen una gran unitat. 
Coincideixen tots dos en una forma no gaire 
complicada, alliteracions abundants, ímatges 
provocades per associacions i manca de pun- 
tuació en moltes ocasions, perb sobretot aec  
que aquests dos Ubres tenen importancia per 
la temitica. Tots dos són com una mena de 
pregunta sobre el destí huma, la seva essencia 
i el perque de la seva existencia a la terra. 
El poeta es busca a si mateix: u1 em busco 
a mi mateix en una cova.» (BC, p. 17), i en 
e1 seu camí s'identifica amb la natura: «Si 
aquest arbre parlava, l'entendria.» (BC, p. 15) 
esdevenint totalment cbsmic: u1 sento arrels 
endins foc i refús.~ (BC, p. 19), «( ...) En una 

Gtbria Bordons 



gerra / corn de fulla de pell, tinc l'ocei.» 
(BC, p. 44) fins al punt de convertir-se ell 
mateix en déu creador: «Oh sí fer (de no 
res) crear perqub (BC, p. 46), ja que Déu 
no és més que un invent dels homes: «Que 
els homes han fet Déu, i no a l'invers.~ (BC, 
p. 41). - 

Al mateix temps, hi ha una unitat total 
a la natura, de manera que els elements natu- 
rals i artificials bescanvien les seves qualitats: 
u(. . .) La lluna projecta / un globus de ais- 
t d  entre els estels (...) 1 aquests cels / Tenen 
l'anell sota l'aigua (...)» (BC, p. 50). De ma- 
nera que tot és relatiu: «La veritat neix, la 
veritat passa.» (BC, p. 18). Davant d'aixb, 
el poeta s'aferra a la terra i a la vida d'una 
manera bmtal: «Illurninada nit, vell cd, fui- 
gura! / A c d  un ram d'arrel profunda; no / 
tanquis mai la infinita curvatura.» (BC, p. 24). 
Perb passant al n ivd  de la terra, el poeta 
s'adona que a l'home li manca la llibertat. 
1 aleshores els Uibres es converteixen, per un 
costat, en una denúncia de la repressió, i, 
per un altre, en una exaltació constant a la 
llibertat: «La llibertat és absoluta», (BC, p. 55) 
ulliures, enmig de llibertat, demana / totes les 
coses (...)» (BC, p. 39), «I vull la llibertat 
de tots» (BC, p. 48); denuncia la hipocresia 
de SEsglésia: «La terra sucumbeix sota I'en- 
veja / De la blavosa m& de l'infinit: / Cris- 
tianísme adult tot ho falseja.» (BC, p. 23); 
la dominació del país: «( ...) Potada / de bota 
castellana engruna els blats.~ (poema «De la 
muralla en$», suprimit per la censura); l'es- 
clavitud de l'home: «S'han servit al iímit de 
I'esclau, / Li han llancat al rost la gavardina, / 
al seu palmeli obert s'enfosa el clau.» (BC, 
p. 61); l'aliangi del poder amb l'Església: 
ucomediant de Crist no per atzar» («Contra 
l'amorn, boema també suprimit per la censura); 
perb el poeta confia que un dia canvi? tot 
i per f i  regni la Ilibertat: «Pero en posar-ii 
el peu damunt un diá / La fera aiiargari la 
xarpa i no / podd fer res el domador (...)» 
(BC, p. 59). Els Uibres tenen una continultat 
que va pujant de to, fins arribar a la Iluita 
final: «La llum de tots els focs tota ens em- 
peny / a la lluita per l'home contra els mites.» 
(BC, p. 62). 

Quatre sonets esta dins la línia dels llibres 
que acabem de comentar, amb unes imatges 
potser més complicades, per una major alli- 
beració de l'inconscient, i amb una especial 
mena6 de la prbpia feina de fer poesia: u(. . . ) 
i tanco els d s  damunt el fuü / perdut enmig 
d'un míser munt de prosa, / i no sé corn sor- 
tir-me de l'embuil.» (BC, p. 66). 

d) Sonets que parlen del llenguatge 
Els dos píimers sonets aatats, que abans 

hem citat, s6n corn una mena de justificació 
de la poesia visual. La «Ghbia del llenguatge~ 
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ens presenta la relativitat de les imatges: «La 
imatge és el real o bé ens confon?~, en un 
intent, no ja d'imitar el m6n, sinó de trans- 
formar-lo; pero: u( ...) En l'intent / arrenco 
la disfressa del Uenguatge. / Deslliura els 
mots, paisatge de la ment! / Xarxa concep 
tuai, bon vent, oratge // i mar per córner.* 

1 de la rnateixa manera el sonet dedicat 
a Manuel Sacristán, que es troba, corn ja 
hem dit, al cataleg de l'exposició de poesia 
visual de Brossa a la galeria uEls quatre gats» 
de Mallorca, ens mostra un Brossa cansat de 
l'esquema del sonet, i que vol deslliurar-se 
dels mots: ui a la claror madura del poema, / 
de nou m'acomiado del sonet / i aventuter, 
me'n vaig per la paret. // Al mig del mar 
penso plantar un avet, / penso avanpr pels 
mots sense cap gerra, / i mots enlla trobar 
una nova tema.» Aquest desliiurar-se dels 
mots, tant en un cas corn en l'altre, no és més 
que el pas vers la poesia visual. 

El sonet presentació de La cabaleta pertany 
a Els ulls de I'oliva i és corn una mena de 
tracat perfecte de ratiies en la ment, quelcom 
molt preás i pensat: «Clou els ulls i imagina't 
una rada / que tingui quatre pams, horit- 
zontal.» 

També hem de fer constar aquí el poema 
inclos en la felicitació de Nadal de la Llibre- 
ria Dalla, de l'any 1972, que 6 també un 
sonet. Porta el nom d'uIntranscefldhcian, 
(pertany al llibre Uurnenerada, encara in'edit) 
i té corn a tema la m& absoluta desmitifi- 
cació de Déu, exalpnt, en canvi, l'home per 
sobre de tot. La sorpresa d'un christmar que 
conté una declaració d'ateisme, per felicitar 
les festes de Nadal, provoca moltes sulfura- 
cions, especialment per part de l'element ede- 
siastic, que estigué a punt de perseguir el 
poeta, corn si fóssim als temps de la Inqui- 
sició. 

Malgrat no haver estat pubiicats encara, do- 
naré notícia aquí d'uns sonets, de clar sentit 
politic i patribtic: el primer, dedicat a Lluís 
Companys, és la base de la llarga oda que 
després el poeta dedicara al president; un 
altre 6s fet en honor de Salvador Puig Antich, 
tot jugant amb la simbologia del seu nom; 
el tercer va ser escrit el dia de la mort de 
Franco i el quart és dedicat al rei. Espeual- 
ment violent és el del general Franco, on es 
lamenta de la mort tranquilla que va tenit 
després de tants anys de repressió criminal, 
per, malgrat tot, després celebrar-h~!~ 

2. Odes 

L'any 1951, Brossa uüitza per primera ve- 
gada l'oda safica, adaptada al c a a  per Costa 

12. .Gloria del bunyol, 1 ha mort el dicta- 
dor mbs ve11 d'Europa. / Una abrapda, amor, 
i alcem la c0pa.a 



i Llobera, en el Ebre El clavel1 i el martell, 
per després fer, el mateix any, dos iiibres uni- 
taris amb aquesta estrofa: Odes rurals i Odes 
del veU amor. La forma consisteúr en tres 
versos decasíllabs i un de tetrasíllab amb els 
decasíllabs accentuats a la quarta, sisena o oc- 
tava i desena sillabes. Malgrat tot, en- tres 
ocasions, les Odes del ve11 amor presenten 
versos alexandrins. 

a) Odes del vell amor. La tedúca  és la 
mateixa que veiem en els iiibres de sonets del 
mateix volum: amor profund, presencia cons- 
tant d'una natura &mica, recerca de l'esshn- 
cia del poeta i de l'estimada, adoració per 
aquesta fins al punt de convertir-la en deessa.. . 
De fet, les tretze odes són com una mena d'bis- 
tbria d'amor, un amor absolutament cbsmic, 
que fa retrobar i'ess&núa de cadascú: «Un 
home i una dona. S'asseuen vora un arbre, / 
A l'origen dels dies, plantat damunt i'estc 
pa. / Sabrh que jo sóc l'home. Sabras que 
ets tu la dona / En joc la nostra e s s h u a . ~  
(CC, p. 24). 

El vocabuiarí emprat pertany quasi tot al 
món m a l ,  en el qual es fa més evident la 
natura: arbres, ramats, pluja, bou, primavera, 
líampec, pedra, aigua, blat, vespre, cavd, 
muntanyes, mar, onada.. . 

A vegades les imatges es repeteixen i el 
dtol d'una composició pasa a la següent 
(Forn i fanal, p. 13). El poeta vol parlar del 
seu amor amb mots primitius: *tAmb la m& 
dreta i la m& esquerra a I'alba, / Remugo mots 
per vies obshüdes / Tot obrint entre foc 
portals immensos, / Reflex d'uns altres. // 
L'oli dels d s  perfuma a qui t'esguarda, / 
Xopo d'amor la teva única ima e, / 1 la pa- B raula, viva a flor de iiavis, / s primitiva., 
(CC, p. 15). 1 així la compara a les coses rnés 
antigues: una piramide, una estiltua grega, 
per acabar en els darrers poemes amb l'exal- 
taaó mtal que dóna l'acte d'amor: #Germina, 
fructifica, habita meravelles / en fusi6 absa 
luta!, (CC, p. 26). 

b) Oda a Xinnacs. Per ara, n'han estat pu- 
blicats només uns fragments, incorporats a 
I'edició de luxe feta amb dues litografies 
de Tapies (s'espera que en sortira aviat una 
edició popular a catrec dels Amics de Xiri- 
nacs). Es escrita en estrofes alcaiques, de la 
mateixa manera que Poda a Yacid i rElegiu 
a Xile. Aquest tipus d'estrofa ja havia estat 
utilitzada pcr Brossa en un p a r d  de poemes 
d'Els enftebancs de l'ernivers, a CEau de co- 
Iunznes de Vint-i-una odes i a Elegía d%lvanc 
i escampalJ. Es tracta d t n a  forma adaptada al 
catala p a  Costa i Llobera també, i consta 
de dos versos decasíbbs, un enneasfkíab dac- 
tílic i un decasfkíab safic, acabats els dos pri- 
mas  en m esdrúixol i eki darrers en mot pla. 
És una forma que exigeix molta &mica, per 
tant, pe& i'efecte aconseguit amb aquestes 

estrofes és d'una gran foqa, com molt bé 
explicava el seu creador en el prbleg a les 
Horacianes: #Les estrofes alcaiques me sem- 
blen la d o r  adquisiuó que presenta aquest 
llibre (. . .) Els dos primers versos de l'estrofa 
aIcaica semblen aletejar prenent la volada; i el 
tercer avanca rapidíssh; i el final, ja m& 
reposat, té l'aire de planar a les altures { . . .)* l3 

1 per aquesta forca donada, sobretot, per la 
sonoritat dels mots esdrúixols dels dos pfi- 
mers versos, utiíitza Brossa aquesta estrofa, 
preferentment per a les composicions políú- 
ques i patribtiques. 

Brossa comen6 a interessar-se per la per- 
sona de Xirinacs arran de la carta d'aquest 
dirigida al general Franco. La gosadia i tos- 
sudesa del capella, que aleshores estava en 
plena vaga de fam, el portaren a dedicar-li 
aquesta oda, tota ella plena d'atacs a un r t g h  
basat en l'alianca del poder amb els diners 
i 1'Església i que permet tota mena d'injus- 
tícies: #Toca la terra una presó histbrica, / 
els llops udolen i fan pofitica, / rebroten els 
tirans, i i'espina / obre vies roents de dins 
a fora. // Trasteja amb vides tanta jactancia / 
rodant les boles de la cobdfcia / el dtac banca- 
ri para botigues: / al cap biitgesas, a la cm 
artistes., " 

Exalta la persona del aroc tretzut 
d'acció no violenta» i es soiidaritza amb les 
seves teories: uA l'escola, al temple i a la 
fhbrica, / 411s- tota mena de liuita és 
valida / per i'objeaiu comú: l'amtilstia. 1 
Companys, amb fets, diguem NO al feixis- 
me,,= perquh és capdavanter de la l.übertat 
i la veritat: *Perdones els castetls i et &u 
Gracies / la Llibertat. Les mxs predites 1 
al fons del calabós van a complir-se ( . . . ) J En 
les disbauxes de Babilbnía / hi és impiicada la 
teva Esgíésia; / pero no tastes cap dels beu- 
ratges. / En tu la Veritat ja té muralIa!l~ 

C] Oda a M d .  TmM alcaica, foil p w  
blicada, juntament amb YO& u Compqsr ,  
en una edició de luxe amb litografía de TA- 
pies, l'any passat, peto I'ediaó fou tan pri- 
vada que només es compongd de setze errrm- 
plars, tanta era la por dek editors. h b l a  
que ara el g m  del Centre de Zeaura de 
Reus n'esta preparant l ' e M  dias Ia slepa 
revista. 

C o d a  té Wit-i-una estrofes i amb gran 4- 
tació ens explica les grans cirninishcies po- 
lítiques de h vida de Maciií, pero sobretot 
el que rnés interessa assenyalar a en Brossa 
6s que d b  se n y a d  per tem: qltatapinyades 
gronxen les mbmies; 1 & elstiners escupen 
injúries / i ens interdiuen mstwms i parla: 1 

13. COSTA I Uuma, H o ~ s ,  Bibiioteca 
~Illes d'Om, Mallorca, 1938, p. 12. 

14. J. B~i>ssa, Oda a X i r h c s .  U1etS edi- 
ci6 dels dmics de X i h s ,  1956. p. l, 

15. J. Bmsn, op. cit., p. 2. 



les quatre barres pengen del capvespre* i que 
cal que torni aquella Ebertat comenpda. 
El final és d'exaltació del president i del país, 
amb un aire, conseqüentrnent, patriotic, in- 
confusible: «Tema que se'n vagin a la pífia / 
els feixistes. Bon cop de falc! Fem que les 
repliques s'arborin amb les notes / dels sega- 
dors, defensors de I'ensenya. // Alt fanaler 
de la nostra historia / brilla a 1'Estatut la 
teva rúbrica / Primer President de Catalunya, 
/ la llibertat del món et té per hoste.» 

d) Oda a Companys. Aquesta segutix mis 
fidelment la seva vida, especialment en la 
relació de la seva mort: u( ...) i tot té la sor- 
tida en aquel1 crim, / un dels més vils, dels 
nazis, i del franquisme~, per després conver- 
tir-se en un dialeg poeta-president, per sobre 
del temps, en el qual Brossa 6s el portaveu 
dels desigs del president: aRompeu d'una 
vegada les amarres.» Ataca un cop més la re- 
pressi6 feixieta i I'alianp dels burgesos amb 
ella, per acabar amb la mateixa exaltació que 
vhiem en i'oda dedicada a Macia: <Defensor 
de la terra, segador / de cadenes, la llei sera 
complerta, / Bon cop de falq! Visca la Nació 
/ catalana! Ara és hora d'estar alerta», tot 
£inalitzant amb un curiós joc de personalitats 
entre el president Companys i el conselíer 
Rafael Casanova, de gran importancia histb- 
rica també en l'afany per conservar la nacio- 
nalitat catalana: uDivers et dreces en un sol 
líorer I i simbol d'una liuita sempre nova: / 
ets Rafad Companys, el conseller / i el Pre- 
sident, En Lluís Casanova.# 

Les trentadues estrofes de les quals esta 
composta Yoda no s6n alcaiques, en aquest 
cas, sin6 quartetes formades pet versos deca- 
~ í l a b s . ~  

La d a d 6  de les formes clElssiques amb el 
~atriotisme i la qüestió política és evident, 
potser perqui? aquests temes requereinen una 
ciaredat i un llenguatge que la poesia visual 
no podria oferir-ii. Així, també el seu darrer 
Ubre &sic: Sexfines 76 té unes clares in- . 
tenúons poiítiques, fins al punt que el darres 
poema del Uibre és dedicat al president Tarra- 
dellas. 

39, i l'especial menci6 d'havere celebrat el 
primer acte oficial del nou r e  a í'ambaíxa- 
da espanyola: aEls de la junta han dat la 
notícia / que, la primera visita pública, / i'han 
feta a l'ambaixada espanyola / per celebrar-hi 
el Día del  caudillo.^, Tota ella és una denún- 
cia cruel dels trhgics fets de Xüe: uA quatre 
vents mima la República; / damunt i'abisme 
llampurna &emula / I'angúnia del poble; ja 
roden / els venjadors del mal de casa en 
casa», per acabar amb un crit de iluita i espe- 
ran- de tots els pobles oprimits: uBen pre- 
sents sota un rbssec d'escoria, / perduts entre 
moscam i ímmundícies, / poble de Xile, E- 
guem-nos ara, / en una hi ta  amb fites d'es- 
peranp.» " 

f )  Vers lliure. També ja des de molt aviat 
(els anys de uDau al set,, 1948) Brossa uti- 
litza I'oda en vers completament Uure: Oda 
a Louis Armstrong, a Joe Louis, a Duke EUing- 
ton ... Generalment, aquests tipus d'odes com- 
prenen versos molt líargs, que no s'estronquen 
fúis que la frase ja s'ha acabat: no presenten 
cap mena de rima ni d'ordenació de síHabes. 
Dins d'aquest grup podem iacloure els lliires 
Des d'un got d'aigua fins al pefroli, llibre 
editat clandestinament després deLs fets de 
Montserrat (1971) i Model de m t a  (1957). 
inclbs al Ebre Cappare. Des d'm got d'szigua 
fins al petroli (1950) c o m p h  poema ami- 
pletament Uutes. Algms & de mm dhbes, 
altres de set, altres de qnatx, dtm de setze 
o disset. Com hem dit h, h pauta 6 
la frase. El sistema u d i ~  &S mate% que 
a la poesía conaeta: cadEa fin v i d ,  ,m vas, 
pero la frase aqui a% Uzogg~. Ea Wria 
ens recorda una d m  ~&mwo~*&ca, a r ~ m  
en el cas d'aquest pomad m dhjebñns se- 
rien dos, ja que ks +&oies 4& daes: 

uHi ha rnmumats qm pqpmmn &. 
E l s ~ e s e s G ~ r n ~ W a .  

Una roca fa d i t .  ., 
La bola e s ~ w g a ~ m ~  

Enlla m r g ~  m% serdades. 
El vkcge no té aq mena de barana. 

L'aigua fisca damunt una penya (...)*'" 

e) Elegia a Xile. És escrita també en es- 
ttofes alcaiques; en el Ebre homenatge a 
Neruda, Xile al cor, només apareixen uns frag- 
ments, no continuats, de manera que es perd 



La relació entre les frases és donada, moltes 
vegades, per pura associació inconscient, de 
manera que molts versos són aparentment 
desconnectats entre &S, i poden resultar ab- 
surds per al lector: «A les valls sonen esque- 
lles. / Amagat al cos la premsa porta un 
fonbgraf / que imita el plor. / Engalaneu 
la mascara de les millors figures. / Cobrim 
el cap de la vaca amb barraques de canya.» 
(DG, p. 19). 

Quant a temhtica, és un llibre bastant com- 
promes. Reflecteix la realitat de cada dia, es- 
pecialment la del món rural: El ferrer Assuixi, 
Paraula de  casament a Galldeferrer, El gran 
foc, Notes de  roca, El morrió, i corn que 
aquesta realitat compren també la repressió, 
fa una denúncia d'aquesta constatació: «Els 
grassos s'omplen dels prims, / els soldats 
espatllen portes: / l'opressió quotidiana.~ 
(DG, p. 15), ~ (Cer t s  homes porten la cara 
desfigurada amb tires de tafeti: / la boca, 
tancada amb una tira de tafeti; / tires de 
tafeti engomat del que usem per a les feri- 
des)» (DG, p. 28). Es refereix per diverses 
vegades a la guerra que destrossi el país: «La 
guerra va costar un milió de morts / i ni les 
formigues aprofiten el barber / a Espanya.» 
(DG, p. 40). 1 la ribia acumulada el port; 
a l'insult de la persona que tipifica el poder: 
«negre guarnit de punys, tens el camí / papau 
que alces el braq a la tribuna.» (DG, p. 18). 
1 aixb, inevitablement, el porta a la revolta: 
«Ens el passem de l'un a l'altre el senyal.» 
(DG, p. 5), «Comenta el gran ball de les 
bniiues! / No 6s hora de solitud la que arriba 
des dels seg1es.p (DG, p. 37), «No us atureu 
valents, darnunt les botes i les coses. / Menys- 
preeu els sagrats sentiments, / el foc, el forn, 
el corn! (. ..) Llenceu el crani! Arrossegueu 
la creu.p (DG, p. 40). Alguns poemes es re- 
fereixen a personatges histbrics, bé atacant- 
los (Torras i Bages), bé criticant-los per la 
falta d'humanitat (Verdaguer), bé ex&ant la 
seva lluita (M. Hernhndez) ... Entre els trenta- 
quatre poemes del llibre tenim dos sonets que 
es contraposen, ja que un és de denúncia: El 
papau (DG, p. 18) i l'altre d'esperanca, dedi- 
cat a Salvat-Papasseit, que serveix per tancar 
el llibre. Aiuo acaba de fer més palesa la seva 
unítat corn a lIibre denúncia-revolta, dins la 
mateixa línia de Malviatge, el llibre rebutjat. 

Model de  fruita és també un llibre escrit 
en versos Uures, a excepció de quatre sonets 
(CP, p. 30, 37, 38 i 39), una lira (CP, p. 26) 
i un sextet aiirat (CP, p. 33). El tema és amo- 
rós, pero el llenguatge ja no és pie d'imatges 
cbsrniques corn les que veiem a Odes del ve11 
amor, sin6 planer i directe. 1 així confessa el 
poeta els seus propbsits: «No vull fer des- 
cripcions inimitables / ni encaixar estrofes 

19. Com £ara després en el sonet Contra I'a- 
mor de Coresforc del qual hem citat un vers 

amb seguretat / Vuii polir / polir la meva 
emoció.» (CP, p. 14). Així les comparacions 
desplegades al poema Victoria són fetes en un 
llenguatge senzill, perb ric en imaginació: 
«Avia dels lliris / Pescadora del cristall / 
Tintorera de les flors / Himne de la vida / 
Raig de lluna / Cantinera / Victoria / Tu.» 
(CP, p. 18). Imaginació contraposada a les 
paraules tallants d'ella: «Tu ho saps dir amb 
mots molt bonics / Va fer Jo només et sé 
dir que t'estimo.» (CP, p. 22). Aquests mots 
corrents i normals tornen a apareixer a Coral, 
poema dividit en dues parts: a la primera, 
aEpisodi», l'estimada parla normalment; a la 
segona, «Cor», el poeta construeix una imatge 
sobre cada paraula d'eiia. 

Una composició porta el títol d'Oda i el 
poeta mateix hi rememora les velles odes 
i torna a cantar l'amor amb la mateixa forp. 
Hem de remarcar que la puntuació és quasi 
inexistent en aquest llibre, cosa que corrobora 
la senzillesa que el presideix tot. Alguns poe- 
mes estan ja dins la k i a  concreta o realista. 
Així, Estudiada festa, poema amb dues parts, 
una amb les preguntes d'ell, i l'altra amb les 
respostes d'ella; Pastoral també amb dues 
parts contraposades; Abecé, on desmitifica 
les religions per a imposar corn a deessa la 
seva amor; i Festa major, o enumeració de 
prernis. 

El darrer poema amb el significatiu títol 
de L'última sirena no és més que una fe d'er- 
rates d'imatges que han sortit en el llibre: 
«Ens LIiguen branques de verdes flors i roges 
fulles, / ha d'ésser escrit i recitat: / L'ala de 
les sirenes et va cobrint de planes.» (CP, 
p. 40). Cada imatge és desdoblada en una altra 
completament diferent, perb que té el mateix 
significat ver al Doeta, ja que pretén evocar el 
mateix. El poeta juga, per tant, amb el llen- 
guatge, tot burlant-se de la seva relativitat 
i de la seva poca representativitat. 

Perb les formes tradicionals no acaben aquí. 
Els darrers mesos, Brossa ha penetrat en una 
altra forma: la sextina, i n'ha tret el maxim 
partit possible (sextines amb lletres, números, 
representant un joc de cartes, conceptual.. . ) 
fins a fer-ne un llibre: Sextines 76, que aviat 
sera impres pels Llibres del Maii. 

3. Poesia concreta o conceptual 

Les publicacions dins d'aquest camp han 
estat inferiors a d'altres, corn el de oesia 
tradicional o visual, suposo que pel fet $estar- 
se preparant l'edició de Poemes de seny i 
cabell, segona part de Poesia Rasa, que inclou- 
rh la major part dels llibres de Brossa dins 
d'aquesta h i a .  

De fet, dos han estat els Ubres complets 
publicats: Vint-i-set poemes (1956), dins C a p  

Gldria Bordons 



pare, i Maneres (1959)m que comprb un guatge i especialment la falta d'identificació 
parell de poemes (Nocturn i 0 s )  que ja eren significat/significant que continuament es pro- 
a Poemes Civils. A més, també pertanyen a dueix en el terreny del Ilenguatge. Per aúro 
aquest tipus de poesia el poema de Cartipis ens sobten els poemes en els quals són els 
(en collaboració amb Moises Viílelia) (1974) matekos mots, iiur entitat grifica, els que ens 
i Poems from the catalan, dos volums fets donen una idea aproximada del que realment 
en coHaboració amb en Tapies?' Perb s'ha de signifiquen. Així, aquest botó caigut: 
tenir en compte que en aquest tipus de iíibre 
el poeta quasi sempre procura triar poemes «Botó Trau 
que pertanyin a d'altres liibres, és a &, que Botó Trau 
ja han estat escrits i que el poeta espera pu- Trau 
blicar en un lloc o Botó Trau.» 
privilegi d'una mino 

o els peixos de diverses mides, que no són 
a) Poems from the catalan. En aquest més que la mateixa paraula apeix». 

Ubre tenim poemes tan característics corn el Conseqüencia d'aquesta relativitat és que 
Mot entre un mar de lletres, de tipus visual, una cosa, per més senzilla que sigui, pot ser 
on, entre una mar de lletres, trobem el mot dita de mil maneres diferents. Aixf, un poema 
«Catalunya,, de tal manera que el poema es de dues M e s  pot ser modificat en quasi 
converteix en una afirmació patribtica. tots els seus mots i continuar dient el mateix: 

També trobem una descripció perfecta, de 
tipus conceptual, del que és un taüt a Varnpir, «Sembla corn si cada obra hagués estat 
i a Entreacte el poema es converteix en un perfilada tan curosament que no cal& 
pur espectacle, essent actors subjectes, verbs fer cap esmena un cop c o m e x q d a . ~ ~  
i altres elements del llenguatge. La sorpresa O un espectador de futbol no introduit en la 
acaba de produir-se quan iiegirn que el poema materia ens pot descriure un partit de la se- 
és fet en homenatge a Pompeu Fabra: «Els güent manera: «Que significa tot aquest des- 
mots corren a canviar-se / de vestit. Baúren vari? / Enrenou, corregudes, salts, crits, em- 
els telons i les bambolines / vénen de nou pentes, / chegues, topades, cops de peu a la 
damunt els bastidors. / Els subjectes, els canyella, / travetes i caigudes només pel 
verbs i els adverbis, / ja vestits d'altra ma- propbsit limitat / de fer passar una bola esfe- 
nera, tomen / a escena. Resta un grup / d'ad- rica de goma / entre tres pals que aguanten 
jectius mirant pel / forat del teló. El poema una xarxa!» o un gos explicara una situació 
següent ara comenpra.» Realment no és una més o menys així: «Olor-gossa-gana-amo-por 
broma. Per a Brossa pot tenir tanta emoció / pum! -conill-amo-menjar (...)» A m& de 
el fet de representar una obra de teatre, o de denunciar la relativitat del llenguatge, Poems 
fer un joc de prestidigitació, corn el de fer from the catuian són una transposició de la 
un poema. Es produeixen una combinació realitat de cada dia, de la vida quotidíana. 
d'elements, un escamoteig, unes aparences, Molts poemes s6n d'una s d e s a  temble, 
una magia, iguals en els tres casos. Aquest com la descripció d'una pintuta qualsevol 
poema és, doncs, l'afirmació contundent que de Tapies, aquesta afirmació terrestre: 
la poesia, per a Brossa, és joc. 

De fet, el que duu a terme rnoltes vegades «Tens la teva arrel 
és una desmitificaaó total de la poesia tradi- Ets una arrel 
cional, com quan explica el mecanisme d'un una arrel terrestre.,, 
sonet: uAquest sonet / el divideixo en dues 
parts per aclarir-ne / millor el significat. A la Ia pura fitxa t&cnica dels Ebres: Templet i 
primera / explico corn em sembla que les A Gutenberg, o la manera perfecta de fer 
muntanyes / desprenen la nit dels murs (. . .)» «botifarra»: «Descarreguem un cop amb la 
o quan fa trucs amb el mateix poema.= Per- mli esquema / al plec del braq dret aixecant 
que, de fet, juga sobre la relativitat del iien- sirnul- / taniament I'avantbrac., 

Precisament aquesta simplicitat xoca amb 
l'aparatositat dels liibres, d'un volum i pes 

20. J. BROSSA, Maneres, Barcelona, Poesia tal, que una persona sola quasi bé no els pot 
d'hui, 1976 (abril). transportar. 

21. J. BROSSA, Poerns from the catalan, edi- ~ i n ~  la realitat quotidiana hi ha el ci6 catalana amb litografies de Tapies, presen- 
ta& d e m u r  Te- i ~rblea de Penrose, Bar- Bmssa, amb mots ben planers 
celona, La Poiigraf8; 19fi. - 

22. Com en el poema Doblec, que compren 23. Aquest text 6s la modiicaci6 d'un altre 
tres parts, una primera que diu: aJo en tinc la que diu: aSembla corn si cada obra hagués es- 
meitat rnés que tu,, després el parentesi ~(Part tat / pensada tan minuciosament que no d g u i  
per on, el poema esta dob1egat)r i finalment la / afegir-hi cap modificaci6 una vegada / CO- 
orimera frase del revés. corn si realment el pa- men5ada.a La feta 6s que els mots que després 
per estigu6s doblegat. . canvien, apareixen ratilats 
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diu el que 6s la patria: uPerqu6 / qui d'elia 
s'dunya d'enyoranca / es mor.», els sotracs 
del passat: «sota les ruines / jeu un poble / 
enterrat (...)» i el seu amor i esperanca per 
ella, corn en aquest poema d'una beliesa i ten- 
dresa infantil magnífiques: «Jo que havia 
deixat ensota / les boires més altes, sento / 
una tristesa corn quan / de petit feia una 
taca / a la ílibreta de I'escola. // Amor meu, 
vindris demil?» 

b) Vínt-í-set poemes. Es un Uibre d'una 
síntesi maxima, també. Els versos i els poemes 
són curtissims i l'esquematització 6s total. 
Així, el primer poema que sintetitza la vida 
d'un pintor qualsevol posant només el comen- 
cament dels fets que es consideren importants 
dins una histbria de l'art: «Nek a ... / Pri- 
meres pintura el...* (CP, p. 59). El pintor 
s'esfuma en la vida anbnima del no-res, corn 
qualsevol altre home, l'esskncia del qual és 
també descrita de la mateixa manera en un 
altre poema: aNom ... / Cognom pat m... » 
(CP, p. 76). Al capdavall, és la mateixa idea 
que trobem a Novelia. 

Altres poemes són descripcions, sovint molt 
properes al terreny de la poesia visual: «Un 
fuíi de paper blanc només amb / el mot 
"Graciesm escrit a m&.» (CP, p. 68). Aixb és 
la descripció. Perb el següent pas hauria estat 
ja el mot «Gracies». De la mateixa manera, el 
poema: 

aun vidre 
i un botó peti t .~ (CP, p. 71) 

s'hauria convertit en els objectes esmentats. 
Són, per tant, experiencies que persegueixen 
el mateix, ja sigui prescindint, o no, del llen- 
guatge: l'a'Uament dels objectes quotidians, 
a fi de provocar en nosaltres la sorpresa i 
copsar-ne l'esssncia, si aiuo 6s possible. 

El llenguatge, espeaalment el significant, 
corn ja hem vist a Poems from the catalan és 
molt relatiu, i aixb es fa evident quan es 
transcriu un mot en diverses llengües, per 
exemple. 

Així, el poeta pot acceptar aquest codi, o 
no, corn a pura experimentació: «A B C ac- 
cepto / aquest assaig d'escriptura.» (CP, p. 
65). El que li interesa ens ho diu ben dar: 
«Tant se val / Només importa que pugui eter- 
nitzar / aquest pas fugitiu.» (CP, p. 69). Si 
la vida 6s absurda, anbnima, plena d'actes 
i d'objectes inexplicables, el poeta la transcriu 
tal corn és, perque així, almenys, en quedi 
alguna cosa: +Compra per aquest vespre / una 
barreta de pa. / Hi ha un estrip als pantalons 
/ que he deixat a la taulap. (CP, p. 62). Aquest 
llibre, corn ja passava a El poeta presenta 

24. M'he estks bastant en la descripció d'a- 
quest llibre pel fet que resulta prkticamcnt in- 
wnsultable. 

quinze pantomimes, és ple d'aquestes petites 
ordres habituals de la vida d'una casa qual- 
sevol. El poeta ens la dóna corn a poema, per 
sintetitzar la vida quotidiana. Es aquesta sin- 
tetització el que fa aquests poemes assimila- 
bles als Hai-ku japonesos, corn diu Gimferrer 
al prbleg de Cappare, i la principal caracterís- 
tica de la poesia concreta o conceptual. 

C) Maneres. Aparegut el dia del Ubre, 
Maneres presenta les mateixes característiques 
que Vint-i-set poemes. El mateix titol 6s 
expressiu: els poemes són diverses maneres 
de transcriure la realitat. Molts poemes són 
paraules de la vida quotidiana, que moltes 
vegades hem pronunciat. D'altres s6n trans- 
cripcions de cartelis, corn Nocturn o Per. 
A d'altres hi ha una desconnexió entre el títol 
i el contingut, que provoca un efecte de sor- 
presa en el lector. Podem llegir i rellegir el 
poema sense adonar-nos que a vegades el titol 
es refereix a la propia entitat grgica dels ver- 
sos, al significant, corn Aquest o Cinquanta- 
cinc, que en aquest cas es refereix al número 
de la pagina. Un altre poema semblant 6s 
Nombres: a una serie de nombres li sobra 
un nou, i dóna la casualitat que es tracta del 
poema número nou. El poema Aixb presenta 
dues parts: la primera, de dialeg normal, i la 
segona, amb l'acotació de l'escena on es des- 
enroda la primera: «El cafh del poble~. 

També trobem dos casos on es fa evident 
la relativitat del llenguatge. A Tot fent, una 
frase equival a d a  mateixa sense un artide, 
la qual cosa ens diu que aquest, almenys en 
aquest cas, no serveix de res. La dificultat 
d'identificar significat/significant és més evi- 
dent encara a b s :  «Taula / (No em refereixo 
al nom / sin6 a allb que designa) // Taula 
/ (No em refereixo a allb / que designa, sin6 
al nom).»15 Tot depen de l'ús dels mots. Per 
aixb, corn menys llenguatge utilitzem, millor. 
Cal ser senzill, sintetic: «Es tracta en aquest 
cas d'una / simplicitat absoluta.* ~6 per arribar 
a l'essencia de les coses. 

Finalment, també aguests poernes serveixen 
per denunciar situacions d'injustícia: «Han 
detingut set obrers acusats / de ser els diri- 
gents de la protesta.»z1 La simplicitat de la 
denúnua l'aila davant els ulls del lector, el 
fa caure en el fet reflectit i el duu a la revolta. 

d) Em va fer. Es tracta de poemes dins 
la línia d'Em va fer, liibre que va obrir aquest 
camí i que fa tres anys fou traduit al castella 
per A. Sánchez Robayna;' incloent-hi, a més, 
el prbleg de l'edició de 1950 de Joao Cabral 

25. J. BROSSA, op. cit., p. 52. 
26. J. BROSSA, op. cit., p. 45. 
27. J. BROSSA, op.  cit., p. 57. 
28. J. BROS~A, Me hizo Joan Brossa, Canaries, 

Saboei, 1973. 





darrer terme, la relació de coses que ha deixat 
el difunt: «Un estoig de compassos. Un estoig 
per a rellotge (mida d'home). Un estoig per 
a rellotge (mida de dona) ... » Veritablement, 
s'acaba el liibre amb un aplanament total, 
arnb una absoluta sensació de no ser «res», 
sinó quatre objectes que només tenen valor 
per a nosaltres i que, després de la nostra 
mort, els altres cremaran arnb tota la indi- 
ferencia. Val a dir que les litografies de 
Tapies són un perfecte acompanyament al 
document i arrodoneixen aquesta sensació de 
buit de la vida?' 

b) Pluja. L'altre Ubre unitari a que ens 
referíem, Pluja, és potser d'unes pretensions 
més modestes, sempre dins la iínia d'experi- 
mentació de Brossa. Els objectes, ja ho hem 
vist, resulten inassolibles a través dels mots. 
Per aixb Brossa porta la seva recerca cap a la 
poesia visual. Perb si difícil és copsar l'essen- 
cia d'un objecte, més ho és copsar un fenomen 
natural, corn pot ser la pluja. Brossa, ales- 
hores, decideix definir el fenomen pels seus 
efectes: si la pluja és aigua i mulla, ens dóna 
uns fulls mullats. 1 aixb és tot el llibre. 

A algú podria fer-li I'efecte que el poeta 
ens pren el número. Perb realrnent no és 
aixb. Si el llenguatge resulta pobre per reflec- 
tir fenbmens naturals, més efecte tindrh la 
pura transcripció dels seus efectes, corn poden 
ser els papers mullats." 

C) Poemes per un oda. Passant ja pro- 
piament al terreny de la poesia visual, el 
primer llibre de poesia visual editat des de 
I'any 2970 en$ és Poemes per un oda. Aquest 
llibre és una de les setanta o vuitanta suites 
de poesia visual, que ja en aquell moment el 
poeta tenia fetes. De fet, és un Ubre bastant 
unitari, perb la censura en va treure una cosa 
essencial: I'oda a la qual es refereix el títol 
del ilibre i que no era més que una noticia de 
diari referent a la mort d'uns obrers a Gra- 
nada. Aleshores, a fi d'arranjar d'alguna ma- 
nera les coses, agafa un poema de dins el E- 
bre, intitdat Elegia, que era un full de calen- 
dari del julio1 de 1936, i el colloch en darrer 
terme, arnb I'encapplament: Oda. 

La major part dels poemes són jocs visuals 
sobre les mateixes lletres: així, una A grossa 
inclinada i una &a de petita, una L arrugada, 
una 1 petita amb un punt gros i una de gros- 
;a amb el punt aetit, una e i una c sobre- 
?osades amb el significatiu títol: e que tapa 

31. J. BRossA, Novetla, edicib popular del Ili- 
>re editat per La Poligrafa, Barcelona, Llibres 
del Mail. 1975 irnarc), amb litomafies d'A. Th- . -. . 

de nois de Grkcia (C. Arnetller, C. 

una c, dues o separades pel signe de tant per 
cent, unes altres, enganxades formant unes 
ulleres, un cadenat fet amb lletres, una a 
entre dues N de diferent tipus, una O que 
maga una R, una Z amb la part de baix 
esborrada, i una A i una Z separades per un 
solc a la pagina, corn si fos un camí. Els poe- 
mes, per tant, no són la pura transuipció de 
les lletres. Tots porten un element de sor- 
presa, que fa de tota la suite un autentic joc: 
les lletres salten, s'escamotegen, es disfressen 
corn si fossin persones. Aquest pot ser, efec- 
tivament, l'últim pas de la poesia escrita: si 
poca cosa entenem dels mots que es combinen 
d'una determinada manera, a fi de produir un 
poema, i si el poeta ha intentat dir una cosa, 
nosaltres entenem la més oposada, el poeta, 
davant d'aiuo, renuncia a les formes tradicio- 
nds i intenta produir el mateix efecte estetic 
a través de les propies lletres. Bs, doncs, la 
total desmitificació del llenguatge poetic. Si la 
poesia s'ha de fer amb iietres, 6s que la poesia 
esti en les lletres: fem aleshores poemes arnb 
<detres». 

En aquests jocs se sumen altres poemes no 
específicament de lletres, perb sí de mots: 
és una mena de joc arnb el significat de les 
paraules: posar Mirall i apareier a sota un 
mot vist en el rnirall, o fer un poema a la 
ilibertat transcrivint aquest mot amb cada 
lletra per la seva banda: és la total Ebertat. 

D'altres són coses enganxades, corn una en- 
trada de teatre de principis de segle, un embut 
fet arnb paper de diari, una diana amb el cen- 
tre (la diana) retallada i posada a part, el gra- 
vat de les lúiies de la mi.. .U 

d) Nocturn matinal. El mateix any, Brossa 
publicava, en collaboració amb Tipies, Nocturn 
matinal U i triava per al llibre poemes visuals. 
Alguns d'ells són jocs amb les prbpies lletres, 
corn ja trobhvem a Poemes per un oda: una 
M i el mot Ema al costat, una A amb el tf- 
tol Lletra de 73 per 80 mm., una T normal i 
una altra descomposta, una A del revés amb 
unes cames que li surten, una A amb els buits 
dibuixats amb bolígraf.. . Desmitificauó i vi- 
vificació alhora del llenguatge. 

Entre els altres poemes, molt d'eiis són 
destinats a produir sorpresa en el lector, corn 
un segell ewanxat fora de Iloc, un Mpres per 
posar una fotografia de cara i una altra de 
perfil sense les fotos, un plhol amb uns 
numerets dels quals esperem la justificació 
(tipus 1 catedral) aue després no se'ns dóna, 
un dos retallat, del qual trobem darrera la 
part que li falta (amb la sorpresa que darrera 
de1 dos hi havia un joc de dames), un full 
de calendari enganxat, una carta de paper. .. 

33. J. B~ossn, Poemes per un oda, Barcelo- 
na, Saltar i Parar, 1970. 

34. J. BROSM, Nocturn matinal, Barcelona, 



( Tot s6n contradiccions. Esperem una cosa 
perquh hi estem acostumats i després la tal 
cosa no es produeix. La sorpresa, en canvi, 
s'ha produit, que és el que pretenia el poeta: 
sorprendre per les prbpies contradiccions de 
I'objecte. 

També aquí trobem la identificad signi- 
ficat/signi€icant en dos casos: d rnot ucaretaw 
sobre el rnot ucaraw (ja que la careta es porta 
sempre sobre la cara) i el rnot «Metralla# amb 
les lletres fent cadascuna la seva via com 
si haguessin estat metrallades (el mateix cas 
que el poema Llibertat de Poemes per un 
oda). 

Fins i tot el prbleg del Ubre fa referhcia 
a la relativitat del lienguatge, ja que és escrit 
tot en en un idioma completament inventat 
i després, a sota, hi trobem la trad~cció.~ El 
poeta confessa que I'art authtic només pot 
sortir del dubte i de la revolta contra la tra- 
dici6: uEI dubte, el dubte emboscat, és l'únic 
centre creador, immergit en el gran ritme on 
ens movem tots (...) Avui el poeta t6 un 

1 pressentiment segur i central i liuita contra ia 
confusió de l'entorn~ i exposa la seva finali- 
tat en fer poesia visual: uPer a el3 [el poeta], 
la poesia 6s una i diversa en els mots o en 
i'objectivitat que assoleix enlla del Uenguat- 
ge ((...) La poesia d'avui - d e  l'era cbsmica- 
intenta d'incorporar les Uengües nacionals en 
una llengua universal i també de retornar a 
les constataaons elementa1s.w 

e) Posters. Una publicaci6 una mica 
dispersa han estat els pbsters. L'any 1970 
s'editaven dues bosses amb poemes visuals 
a la Jiibreria Cinc d'Oros; l'any següent, vuit 
pbsters eren titats per 1'Editoriai Saltar i 1 Parar; el 72, el parút comunista de Mataró 
en tirava uns altres quatre i, finalment, I'any 
1975, en Taume Vallcorba n'ha editat uns 
altres quatre, que han resultat els mis per- 
fectes de tots." 

Elc pasters són poemes visuals que perta- 
nyen a Ubres no editats encara. Alguns ju- 
guen amb les lietres de la mateixa manera 
que hem vist en els dos Ubres anteriors: 
així, la i amb el vunt i I'accent, I'alliberament 
que 6s una A fora d'un tauler d'escacs o 
Lunar que juga amb una O i les seves dues 
meitats, tot imitant una Uuna. Perb la majo- 
ria tenen un clar significat politic: 25 años 
de paz (teatre amb el rnot uilibertat~ esca- 
motejat entre les files), Ter. de maig (tauler 

35. Publicat a Vivdn'um, coiiecció .Cara i 
creum, Edicions 62, 1971, p. 113. 

36. J. BRO~IU, op. cit.. p. 114. 
37. Per aixb ara el poeta s'ha posat d'acord 

amb aquests impressors, a fi de treure, de la 
mateixa manera, tots els altres pbsters. Espe- 
rem veure aviat tota la sbrie editada amb la 
perfeccid formai dels darrers, perb a uns preus 
m& assequibles. 

d'escacs amb una empremta digital), Elegia d 
Che (i'alfabet sense les Uetres que componen 
el rnot Che), Espanya (un nou de copes que 
en té, realment, vuit), Unió (una faíc, un 
marteli i una asaa) o les espases i bastos de 
la darrera serie... D'altres parla de la poesia 
o Uenguatge, corn la careta que conté tot 
l'alfabet sobre i'd o el poema que acaba amb 
un cul de pistola, i d'altres pretenen impos- 
sibles, corn taiiar el temps (tot tallant un fui1 
de calendari per la meitat) o que un peix 
visqui enmíg del foc. 

Les bosses de la C i c  d'Oros eren el pbster 
Espanya i una A doh!egada, que, efectiva- 
ment, es doblegava quan es tancava la bossa. 

&t, tenim tamM un pbster editat per 
la galeria Dau al Set (1974), on trobem una 
A i als seus peus aquesta A descomposta, amb 
la wnsegüent sorpresa per part de respecta- 
dor. 1 a I'anv 1975 correspon el carteli per 
al 111 Festival de Titeíles a Barcelona. 

f) Oda a Joan Miró (1972). Aquest Uibre 
és fet en c o ~ r a c i 6  amb Joan Miró i els 
poemes de Brossa, tancats per davant i darre- 
ra per les litografies de h&ó, s6n tots ells un 
homenatge al gran artista amb motiu dels seus 
vuitanta anys. L'element fonamental és la 
lletra M: aAquí la iletra M es val d'ella 
mateixa corn a mitjancera d'una expressi6, Y 

i el mateix rnot «Miró,: així trobem poemes 
riue s6n l'alfabet seuse les lletres que integren 
el mateix rnot  miró>^, la transcrípció de les 
lietres: Ema i erra o, el nom sense la o .- 
motejada a la pagina s a e n t  per la termuui- 
u6  ud,, el rnot partit en tres nivells dife- 
rents, la M arnb un quadrat retallat i enganxat 
darrera, una M partida pel rnig i cada tros a 
una ~i igha  amb un tros de cordiii enganxat, 
una M del dret unida a una altra del revés, una 
d'ampla i una d'estre ta... S'aparten de la 
tbnica «M, un tros de diari amb propaganda 
de ven&, una Uuna retallada, un paper 
verd enganxat a un de rosa, un tiquet d'una 
emosició de Miró, l'imprb per a un segeil 
A franquear en destino, un full en blanc, 
coses, totes, relacionades amb el m6n de sor- 
presa i meravella de Miró. 1, finalment, el 
dama poema és una Z collocada al capdavd 
de tot de la & h a  (sempre el joc arnb la 
lietra: la Z corn a última Uetra de I'alfabet 
i corn a Gltim poema). 

El prbleg 6, corn passa tambC en d'altres 
ilibres de w s i a  visual, una justificació d'a- 
questa manera d'ultrapassar el camp del líen- 
guatge: uLes Uetres no tenen cao rnot preás, 
i í'esforc indeds de mirar per la finestra des- 
vetíla deleres (...) En traspassar el iímit deis 
mots, les suaestions perden el h i t  i la tena- 
citat del missatge testimonia el desmai d'una 

38. Prbleg de Joan Brossa a Oda a Joan 
Mirb, 1973. 

1 Les darreres publicacions poLtiquu de Joan Bro8 isa 129 



pagina en blanc. Alliberades Jes Uetres, quina 
imatge supedita, doncs, perfurn i marmol? ( . . . ) 
Cap forca no atura l'argument del coneixe- 
ment si en sabem donar raó amb frases &una 
llengua elemental i objectivament al ple de 
l'univers.» Qualsevol sistema de signes és 
valid, aleshores, per tal d'arribar d'una mane- 
ra essencial al coneixement profund de les 
coses. 

g) La cabaleta. Aquest Kbre, a més 
del sonet abans esmentat, compren un altre 
poema, corn a cloenda del Uibre. Es tracta 
d'un poema visual, en el qual una zeta de 
grans dimensions compren en el seu comeng- 
ment totes les altres lletres de l'alfabet. 

h )  Poernes visuals. Finalment, l'any 
passat aparegué a Edicions 62 un Ubre arnb 
el títol de Poemes uisuals, que ha estat l'únic, 
dins d'aquest camp, d'authtica divulgació. 

En aquest Kbre, el joc amb les lletres és 
PosDosat a un segon terme. La finalitat prin- 
cipal és copsar l'essencia dels objectes, per 
aixb tendeix cap a una representació visual 
cada cop més sintetica dels objectes dels quals 
parteix. Perb Brossa, arnb la preocupació 
central del Ilenguatge, tendeix a donar corn 
a representació visual el propi mot, i alesho- 
res es planteja el problema del significat i el 
significant, una de les idees clau de molts dels 
poemes visuals ja comentats. Generalment, e; 
propi mot és representat de manera que, per 
eU mateix, sigui el significat. Per exemple, 
tot de mots «cuc», voltant un quadrat, i un 
d'eIls escapant-se (com si hagués pres vida, 
que és la característica essencial del cuc); la 
parada «muntanya», arnb les vocals més 
amunt, tot dibuixant una pujada; el mot «bo- 
ca» arnb una Iletta a cada extrem d'un qua- 
drat negre, dins del qual hi ha un escura- 
dents; la parada «perruca« tota adornada arnb 
floretes (com si fos una perruca); tot un munt 
de mots «sorra» corn si fos «sorra»; el títol 
«imant» per un poema en el qual una A 
grossa s'ha endut les «A» del mot «Barce- 
lona». Així, d'una manera divertida, tot 
jugant arnb eIs mots, el mateix significant arnb 
els seus elements dóna la representació visual 
del significat, i en la combinació i identifica- 
ció dels dos rau l'essencia de l'objecte. 

Altres vegades aquesta [l'essencia] la des- 
cobrim.per contrast, és a dir, per una contra- 
dicció evident entre significat i significant, per 
exemple: la parada «molt» escrita en minús- 
cula o «mica», en Iletres grans, separades per 
una gran S, un peix que treu una O per ficar- 
se dins del foc, o un objecte arnb un cartell 
d'inoxídable, tot arrugat, corn sí estigués oxi- 
dat.. . i encara unes altres vegades és la des- 
composició el que porta el lector a reconsti- 
tuir la seva esencia, corn la careta amb el 

forat de l'ull fora, el tauler d'escacs sense Ies 
figures amb el títol de Nostalgia, l'interro- 
gant partit pel mig. 

En dues ocasions, el fet de copsar l'objecte 
es fa tan difícil que el poeta utilitza, corn ja 
havia fet a Pluja, els seus efectes: per Oli, 
una taca d'oli, i per Sud, que és una fletxa 
tirada cap al sud, forats proddts per la 
fletxa a les pagines següents. 

A més, amb tots aquests efectes i distor- 
sions dels mots, el provoca el poeta és 
una sorpresa constant en el lector, la qual cosa 
fins i tot el diverteix. Aixb arriba a l'extrem 
en poemes que I'únic que busquen és produir 
aquesta sensació en l'anim del lector: el cercle 
al qual li falta un tros que és a dalt de la 
pagina, per exemple, o el cap t d a t  d'un nen, 
que, en girar la pagina, comprovem que es 
tractava d'un truc. La realitat és polivalent. 
Així, per tant, la Iletra &un quadern de cal- 
ligrafia pot fer de mar, si el context ho 
permet. 

Finalment, hi ha els poemes arnb Iletres: 
una R tallada amb el mot «esglaó» just en el 
punt del t d ;  una A «amb complements» que 
duu un pal i uns trossos de diari a sota; 
el poema de la galeria Dau al Set, la R i la P 
enganxades de manera que tant es poden 
mirar del dret corn del revés; la P amb esque- 
let. .. El Ilenguatge, els mots, les lletres tenen 
vida i per aixb poden tenir dents, o ser foto- 
grafiades de front i de perfil, corn una perso- 
na. Tot es tracta de combinar corn vulguem el 
codi que aparek també corn a poema (el teclat 
d'una maquina) i de deslliurar, corn diu Bros- 
sa en el sonet que encapcala els poemes, els 
mots de la disfressa del Ilenguatge, d'arribar 
als conceptes, de la manera més elemental 
possible." 

5. Poernes 

1 aquesta manera, en el seu darrer pas, és 
l'objecte. També Brossa, des de fa anys, rea- 
litza objectes. En tenirn consthcia per l'arti- 
cle d'Alexandre Cirici al número 16 $«Es- 
tudios Escénicos» i per la publicació de deu 
postals (fotos d'objectes) dins la collecció «Art 
enlla» dels Llibres del Maíi (1975). Aquests 
objectes, corn passava en moltes representa- 
cions visuals, no es presenten tal corn són en 
red ta t  i estem acostumats a veure'ls, sinó amb 
algun element no habitual en eIls o fora del 
seu context: per exemple, unes ulleres, a les 
quals els falta un tros, arnb una lluna al vi- 
dre esquerre; una capsa de tabac per a 
pipa, plena de confetti; un encenedor arnb 
una serpentina; una bombeta electrica amb 

39. Dins la poesia visual, hem de consig- 
nar també una serie de poemes impresos en 
vestits dissenyats per Amor Pla. 

Gloria Bordons 



el mot *Poema, pintat a sobre; un guant me no es pot congixer sense saber abans q& 
amb un segd enganxat; un porró amb uns són aquests objectes que el mdegen diaiiament 
daus a dintre; un nas postís amb el mot i que ni tan sols s'ha parat a pensar ~ r -  
«Petó» a sota; una espina d'arengada que que serveixen." 
acaba amb un tap d'ampo h... Moltes vegades Brossa busca conkikier l'home í el m611 cir- 
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bits escoltes, on s'havia potenciat aquella conJ 
cepa6 jesuítica de l'uautenticitat~. Realment, 
es tractava de tota una altra manera áe veure 
les coses. D'una vida,estable, m b  consciencia 
de futur i professió es passava a la valoració 
de la vida creativa i vagabunda. En relaU6 
amb la natura i vivint una mica d'aquí i una 
mica d'alla. Kerouac representava també el 
descobriment de les filosofies orientals, el bu- 

en solfa el way of life disme zen sobretot, i la valoració . panteista 
tercanvi fins aleshores i mobil de la realitat, en contra de la unívoca, 
i les seves maneres de encarcarada i estable a qu& havíem estat acos- 
la seva terminología: tumats. 

3. Jack KaRou~c, Eis Pbtols mlst&, &e- 
lona, Editorial Proa, coiiecció .A Tot Ventw, 119, 


