
R e s p o s t e s
L’enciclopèdia Joan Brossa

                                          -  Moltes gràcies! Creiem que no tenim més preguntes.
                                                 -   Per cert, no teniu cap resposta?, contesta Joan Brossa     
                                                              
                                                           (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual
                                                             i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura,
                                                            Badalona, segona època, núm. 1, p. 23, estiu de 1986)                 

                                     A cura de Jaume Maymó

                                            EL MIRALL A LA PISTA

                                       No anava a la recerca de cap tema,
                                       sinó que acceptava allò que li arribava,
                                       encara que fos en forma d’un retall
                                       de diari: en aquesta acceptació natural
                                       s’han anat formant els llibres.
                                       Crear un sentit en coses que no en tenien.
                                                    (Joan Brossa. Sumari astral i altres poemes, Edicions 62, Barcelona, 1999)



A
absurd

L’absurd ha d’esmenar-se. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a 
La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per 
Josep P. Montaner, p. 438, València, 1994)

actors/actrius

Debido a la poca preparación de los actores no he quedado satisfecho con los 
escasos montajes de mis obras. El actor español es un actor del Tenorio. 
Tengo el proyecto de acabar de publicar el teatro completo y buscar un equipo 
reducido de actores para montar las obras en continuidad. Estoy seguro que si 
se representan algunas piezas tendrán impacto y escándalo, ya que contienen 
un elemento vivo todavía inédito.  (Joan Brossa expone, por primera vez en Madrid, una antología 
de su poesía visual, per Fernando Samaniego, EL PAIS, Barcelona, p. 25, 15 de febrer de 1980)

El meu teatre cal que sigui representat amb molta senzillesa: el xoc s’ha de 
produir amb el diàleg, amb la veu dels personatges. I això, tan senzill, es fa 
difícil. Els actors catalans són monolítics, mancats de recursos; sempre fan La 
creu de la masia, i els castellans, el Tenorio.

Avui, quan la majoria d’actors obren la boca em poso a tremolar. La manca 
d’escola es fa evident. En aquest aspecte, i per posar un exemple, Núria Espert 
em sembla modèlica, perquè ensenya tot allò que un actor actual no ha de fer. 
Un bon actor ha de servir el teatre i no pas servir-se’n per al seu ús personal. 
Per a ella compta més el paper que l’obra.  Dels actors actuals admiro José 
Luis Gómez, i, de les actrius, Carlota Soldevila. (Sota el signe de capricorn, entrevista de 
Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 120, maig de 
1987)

L’actor català sempre “fa” “La Creu de la masia” o “Les joies de la Roser” i no 
surten d’aquí, amb honroses excepcions. Ben dits, els meus diàlegs fan molt 
d’efecte. (Joan Brossa, el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, Canigó, 
núm. 711, p.19, 23 de maig de 1981)

El xoc que ha de produir el meu teatre és en sentir enraonar els personatges. 
Parlen en un nivell de normalitat, però cal que hi hagi el que es diu i el que es 
pensa. Això ha de contrastar amb la normalitat de l’escena. En alçar-se el teló 
podria fer pensar que anem a veure una cosa de l’Ignasi Iglésias. Ara, quan 
obren la boca, tot canvia. Quotidià, normal, però amb mil ressonàncies. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 
de desembre de 1982)

La panorámica que nos ofrecen los actores y actrices catalanes es deplorable. 
Por eso no voy nunca al teatro. Pero ellos no tienen la culpa, no hay nadie que 
pueda enseñarles. Si el dinero que destina la Generalitat a las actuaciones de 
galería se invirtiese en una escuela de teatro podría, quizás, corregirse la 
situación. (Joan Brossa critica la mediocridad de la política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, 
Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)



Anys enrera em deia un amic actor que, si les agències de viatges tinguessin la 
iniciativa del Teatre Català, encara viatjaríem amb tartana. (La presència forta, per Joan 
Brossa, dossier de  premsa de la presentació del nou Espai escènic Joan Brossa, Barcelona, novembre 1997)

Només admiro Rosa Novell, Francesca Piñón i Carlota Soldevila. Voldria que 
m’agradés més gent, però no m’agraden. El teatre ha de ser teatre. És ridícul 
aplaudir una cortina de pluja. (Rosa Novell: “El teatre de Joan Brossa fa pessigolles intel·lectuals”, 
per Marta Porter, AVUI, p. 44, 30 de gener de 1998)

acudits

- Un padre tiene un hijo optimista y otro pesimista. Una Navidad decide 
equilibrar sus ánimos. Al pesimista le regala un caballo, y al optimista, un 
montón de boñigas. El pesimista dice: “El caballo es tan bonito que sufriré 
mucho cuando muera”. El optimista, ante las boñigas, exclama: “¡Qué 
fantástico!, los Reyes Magos me han traído un caballo que ya se ha marchado”. 
(Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 
92, 30 d’abril de 1998)

- Aquell de la Pepeta que, a l’anar a dormir, deixava la cama ortopèdica damunt 
la tauleta de nit. El marit, tot palpant-li el cos a les fosques s’exclamava: “Però 
Pepeta, no cal que t’obris tant de cames!”.

- (Un de clàssic i dels més verds). La Pepeta, en temps de post-guerra, arreplegà un 
abric de pell que se’l posava, fins i tot, per dormir, de tant fred que tenia. El 
marit, tot palpant-la a les fosques s’exclamava: “Però Pepeta, tot això és 
cony?”. 

- (Un de monges, pels menjacapellans). D’aquest ja no me’n recordava, ni tampoc 
recordo si em va ocórrer de veritat. Un grupet de monges atura un home pel 
carrer: “Bon home, que sap quina hora és?”. “Sí, senyoretes –respon l’home 
allunyant-se enfurrunyat-, és l’hora de cagar-se en Déu”. (Brossa: escenes d’infants, per 
Beth Galí, AVUI, p. 38, 21 de gener de 1999)

afecció
(veure hobby)

Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenkamon

La veritable primera representació del meu teatre va ser l’any 1947, quan a 
l’estudi d’en Ponç, ell, en Puig i jo vam representar la peça Ahmosis I,  
Amenofis IV, Tutenkamon (abans de La mare màscara). (Joan Brossa o el pedestal són 
les sabates,  Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 77, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Alberti, Rafael

Tal com ha dit Rafael Alberti: “Sobre una simple cortina, que la paraula troni”. 
(La presència forta, per Joan Brossa, dossier de premsa de la presentació del nou espai escènic a Barcelona, 
desembre 1997)

Muchas veces me pregunto si Lorca murió a tiempo o no, si su muerte ha sido 
saludable para su obra... ¿Qué hubiera pasado de seguir vivo? Igual hubiera 



sido olvidado, como Alberti, que ahí está, con una obra sensacional y un teatro 
crítico magnífico que nadie representa. (El homenaje de Brossa. De poeta a poeta, por Ima 
Sanchís, MAGAZINE La Vanguardia, p. 66, 24 de maig de 1998)

Aldea, Mercè de la
(veure també La mare màscara)

(La puesta en escena de “Nocturns encontres” era de Mercedes de la Aldea 
que en palabras de Brossa era una joven actriz que prometía mucho). Después 
se dedicó al cine y durante un rodaje en el aeropuerto tuvo la desgracia de 
acercarse a una hélice de avión que le costó la cabeza. (Colaboración en el teatro, article 
de Tomás Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 15)

algol
(veure també Joan Ponç)  

La hicimos en colaboración, Ponç, Arnau Puig y yo. Ponç y yo la vendíamos 
por las casas con una lista que nos dieron los de ADLAN. Le dije a Ponç que si 
teníamos que funcionar de esa manera no aguantaba, y, efectivamente sólo 
salió un número. Entonces a través de Ponç contactamos con Tharrats que nos 
presentó a Tàpies y Cuixart y que hizo la propuesta de hacer otra revista en 
grupo. La idea nos gustó y nació “Dau al Set”. (Conversación con Joan Brossa, un grafista 
insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 10, desembrer ? 1982)

ambigüitat

Jo crec en l’ambigüitat. L’ambigüitat, en art, enriqueix l’obra. A Miró, per 
exemple, l’ambigüitat hi és molt. A més a més, l’ambigüitat, fins i tot sense 
voler-la utilitzar creativament, funciona. Jo, per exemple, estic tip de parlar amb 
gent que ha llegit un article o unes declaracions i ningú no ho interpreta igual, 
és a dir que sobre un fet real, la imaginació de tota aquella gent treballa, i això 
es pot utilitzar artísticament. Jo sempre procuro fer els versos al màxim oberts 
possibles, perquè s’hi puguin fer diverses lectures. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del 
llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 15, 
desembre de 1989.)

amistat

Sóc lleial, però, als amics. Pocs i bons. La gent té amics perquè se sent sola, 
els amics els són la crossa. No és el meu cas, la veritable família són els amics 
l’altra no la pots triar. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir 
de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 201, La Forest d’Arana, València, 1994)

(Mi padre) Hubiera sido amigo mío de no haber muerto (murió antes de la 
guerra); mi madre, en cambio, nunca. No creo en el valor de la sangre, creo en 
la amistad. En la vida todos son grados de amistad. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, 
per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

anís del Mono



El meu cos no fa sotracs. Potser és perquè tampoc forço la màquina. Jo abans 
bevia molt anís del Mono. Va arribar un moment que me’n vaig saturar, i ara ja 
no en prenc. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de 
Montserrat, núm. 279, p. 47, 1 de desembre de 1982)

antológica (exposició)

Una antológica supongo que es como un casamiento, en el sentido de que 
genera a su alrededor una actividad febril de búsqueda de objetos, de papeles. 
Hay que revolver por aquí y por allá, implicar a mucha gente... Es un 
transtorno, lo mismo que una boda, y conste que nunca me he casado. (Joan 
Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Aquí al bosc

Tret de Cavall al fons (dirigida per Jordi Mesalles), també em va agradar Aquí  
al bosc, quan la va muntar Lluís Solà, a Vic, l’any 1965. Anava per aquí. Com 
Moisès Villèlia amb La jugada, l’any 1960. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. 
SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

Ariel
(veure J. V. Foix)

arquitectura
(veure també instal·lacions urbanes)

El romànic i el contemporani (són els estils preferits). Segueixen una línia 
d’essencialitat. (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 
1980)  

art

Veig l’art i la literatura com un possible eixamplament d’horitzons cap a la 
llibertat; com uns instruments de penetració al coneixement humà, i en aquest 
sentit m’interessa molt més allò que resta per fer que no pas allò que ha estat 
fet. 

Els gèneres artístics signifiquen mitjans diferents d’expressar una realitat 
idèntica. Són els costats d’una mateixa piràmide que coincideixen al punt més 
alt. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

L’art és com una aventura que quan deixa de ser-ho ja no té interès i quan 
s’estabilitza decau. (Joan Brossa: el treball, una aventura, per Isabel Juanola, PUNT DIARI, Girona, p. 3, 
17 de novembre de 1979)

El arte espabila el entendimiento y el conocimiento y, en consecuencia, 
encuentra dificultades. (Joan Brossa critica la mediocridad de la política teatral en Cataluña, per Basilio 
Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)



Entenc l’art com una piràmide; les cares s’ajunten al punt més alt. (Entrevista a Joan 
Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, 
traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 252. La Forest d’Arana, València, 1994)

Conec molta gent que no pinta si no exposa (o ven) ni escriu si no edita. És per 
això que l’art degenera en repetició; una pura metodologia sense connexió amb 
la consciència profunda. Veig al meu voltant molt de res. . (Entrevista a Joan Brossa, per 
Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del 
castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 255. La Forest d’Arana, València, 1994)

L’art és ara un Prometeu encadenat. El mal de la nostra època és l’excés 
d’informació. El creador s’ha carregat d’informació i no ha tingut talent per a fer-
la servir. Ha tingut una diarrea mental. O sigui, ha quedat presoner del seu 
laberint.

Jo sóc simpatitzant del marxisme, està molt bé que les coses es distribueixin, 
però el talent és molt difícil de repartir. Qui no té talent es queda sense fanal. 
Llavors el substitueix amb aquesta informació.

Jo crec que l’art no serveix per a fer la revolució. Crec que l’art és una força 
d’ocupació. Hi ha hagut grans artistes que han començat essent revolucionaris, 
però el sistema els ha adaptats, els ha posat un collar i un anell al nas i ja està. 
Han deixat de ser creïbles. (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, 
entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 52-53, 5 de juliol de 1993)

No puc imaginar l’art -ni, per tant, el teatre- sense poesia: canvia el continent, 
però no el contingut. (La poesia teatral de Joan Brossa, de John London, catàleg de l’exposició de J.B. al 
Riverside, Londres, 1993, traduït de l’anglès per Joan Emili. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 273. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

En el arte actual diría que hay un exceso de metodología, sin conciencia 
profunda. El acto de libertad se mediatiza; yo tengo capacidad de hacer un acto 
de libertad, pero si lo hago de un color determinado, porque así obtendré un 
dinero y compraré unas cosas, la libertad se prostituye. Que esto pase un poco, 
vaya, pero es que está pasando en grandes toneladas. Hay artistas que se van 
a América a ver la moda y vuelven y la hacen. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol 
Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 27, 31 d’agost de 1997)

atzar

L’atzar és més important del que la gent tendeix a pensar. Jo funciono per una 
mena de raó inspirada que ha fet que les coses sorgissin a mesura que les 
anava necessitant. Ja ho diuen els hindús: si realment necessites una cosa, la 
trobaràs. Doncs mira, això és força veritat. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. 
SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 49, 1 de desembre de 1982)

Per al creador l’atzar és un factor important: a la pobresa de la limitació oposa 
un munt de possibilitats. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La 
creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep 
P. Montaner, p. 438, València, 1994)

autobiografia

Vaig néixer a Sant Gervasi, al carrer Wagner, en una família de menestrals. 
Vaig fer estudis de comerç, instigat per la família. Daten de la guerra els 



primers assaigs literaris. Durant la postguerra venia llibres prohibits per 
sobreviure. Decidit a escriure poesia, he passat per damunt de tot per tal de 
construir una trajectòria vàlida. L’esforç i el pas del temps (o millor, el meu pas 
pel temps) hi ha afegit la resta.  (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, 
p. 10, 31 d’agost de 1980)  

autors

Trobo perillós de contestar quins sis o set autors salvaria del naufragi. Això 
depèn de les circumstàncies. En aquest moment, per exemple, triaria Èsquil, 
Khayyam i Mallarmé. En teatre, algun Strinberg i, potser, el Tristany de 
Wagner. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

Mis mayores admiraciones literarias -en castalán- van hacia Roselló-Porcel y el 
mismo Foix. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 51, desembre 
de 1978)

avantguarda
No soy vanguardista, sino hombre de mi tiempo. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, 
per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Crec que no hi ha avantguardistes. Hi ha el senyor que viu amb la seva època 
de la mateixa manera que n’hi ha un altre que no hi viu. I, és clar, per a la gent 
desplaçada aquell senyor sembla que sigui un avantguardista... Jo faig una 
obra del meu temps... Un autor clàssic, precisament, és un autor que viu i entén 
la seva època. I cada època té el seu llenguatge. (Joan Brossa, el bruixot que va traient 
conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, Canigó, n. 711, p.19, 23 de maig de 1981)

És una posició alternativa a l’immobilisme. Jo només trobo vàlida la que 
constitueix una evolució progressiva de l’art i de la literatura. És negativa quan 
només significa tornar enrera. I aquí, en mires al mercat, hi ha el perill latent de 
les modes –o novetats més formalistes que innovadores. (Entrevista, per Victòria 
Combalia (traducció del castellà per Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan 
Brossa. Diversos autors,  p. 397-399. La Forest d’Arana, València, 1994)

“De tan antic sóc nou”, dic en un poema. (xxxx xxx. Xxx.xxx)

Entra nosaltres la paraula “avantguarda” està desprestigiada. I encara més en 
castellà, perquè el fet que, d’un diari conservador, se’n digui “La Vanguardia” 
ha estat decisiu. D’aquest diari, se n’hauria de dir “La Retaguardia”. Jo no sóc 
avantguardista: jo sóc del meu temps. Què sé jo de l’art que es farà d’aquí a 
cinquanta anys! Fixa’t que cada civilització té, bones o dolentes, unes 
característiques diferents. Les Piràmides no són el Partenon, i els grecs no són 
els romans. No entenc el classicisme com un fet inamovible. Fídies, avui, 
esculpiria d’una altra manera. I Goya no pintaria com pintava. Entenc per 
classicisme l’art que correspon a les necessitats de cada època. El que passa 
és que hi ha molts artistes que fan un art extemporani: fan les coses segons les 
seves petites necessitats i traeixen el seu temps: per ells, un artista que viu l’art 
del seu temps és un avantguardista. D’aquesta mena de gent sempre n’hi 
haurà: formen la tropa dels “reraguardistes”. En una altra esfera, avui no se’ns 
ocorre de viatjar amb tartana, havent-hi cotxes i avions, oi? Cada època té el 
seu vehicle. ¿Per què, doncs, escriure com els noucentistes? (Joan Brossa, 
l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, 



segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 129-130. La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Jo no sóc un home d’avantguarda, el que passa és que estem envoltats de 
gent de reraguarda. No es pot ser d’avantguarda en el temps. U és testimoni 
del que el món li dóna. (El poeta que no para, per Lluís Ma. Riera, maig de 1993, a Joan Brossa. Diversos 
autors. p. 170. La Forest d’Arana,  València, 1994)

No sóc avantguardista. Els altres són a la reraguarda. (Cimera de poetes visuals, Xavier 
Canals recorda a Rosario Fontova, EL PERIÓDICO, p. 19, 11 de gener de 1999)

AVUI

El disseny el trobo potser una mica feixuc. El paper i la impressió han millorat. 
Em sembla més bona la informació que dóna de Catalunya que no pas la de 
l’estranger. I reconec que ha de ser difícil recollir tota la mar d’opinions. La cosa 
que trobo més greu és que massa sovint, per a estar al dia del nostre 
panorama literari real, la secció de lletres no és prou equitable. Hi ha massa 
marginats. Em semblen excel·lents les pàgines dedicades a l’art. Cada dia 
millor la crítica teatral. I francament ensenya l’orella en la cançó: el tema no 
dóna per tants ditirambes.
Em sembla que, sobre les pàgines literàries, carreguen l’accent en l’ahir i en un 
sol compartiment: l’oficial. No em queixaria que es posessin sobre els núvols el 
parell de noms designats si aquest interès fos més repartit i menys museístic. 
En la situació anormal de la nostra cultura seria necessari. Com a únic diari en 
català –i esperat tant de temps!- és de doldre que l’AVUI no acabi de superar 
algunes flaqueses. Crec que insisteix en corrents d’opinió estereotipats. Vull dir 
que es desaprofiten moltes ocasions de divulgació de la nostra cultura, com si 
la cultura només es limités a uns noms. De vegades sembla que es vulgui 
donar la imatge que hi ha catalans de primera i de segona. I que consti que no 
em queixo per mi.
Tot això ho dic perquè voldria que l’AVUI, a més de català, fos el millor diari del 
país. I crec que ho pot ser! Que ho serà!  (Amb solta i sense volta. Joan Brossa, entrevista de 
Joan Barceló, AVUI, Barcelona, p. 16, 29 de juny de 1980)  

B

balancins

Són escultures mòbils dins l’estudi i n’hi caben cinc o sis. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i 
no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol de 1998)

Cinc. Tots diferents. Com els dits d’una mà, com els dies feiners de la setmana. 
Són escultures mòbils, com les tartanes d’abans, com el tramvia blau. (Cinc 
balancins immòbils, per Jordi Jané, AVUI, Barcelona, 31 de desembre de 1998)

Barbafeca
(veure “El Paso”)



Barcelona

Una de las cosas que lamentaría que perdiera Barcelona, es esta dimensión 
que tiene ahora, que es la que prefieren los franceses que vienen aquí; aquí 
aún puedes pasear, aunque sea una ciudad grande, pero tiene unas 
dimensiones humanas potables. Otra de las cosas que me gusta de Barcelona 
es la historia; que en Barcelona puedes encontrar todo lo que te propongas 
buscar, porque tiene el barrio viejo, el barrio nuevo, cosa que otras ciudades 
como por ejemplo Madrid no tiene, porque todo es más moderno, en cambio 
Barcelona es una ciudad más enraizada; es una ciudad que a mí me gusta 
mucho a pesar de todas las cosas que han hecho. Además es la capital del 
modernismo ¿no? A pesar de los edificios que han estropeado y que la han 
desfigurado un poco, pero aún queda alguno como muestra y es una ciudad 
que no la cambiaría. Siempre que me voy fuera, veo cosas más grandes, más 
espectaculares, pero el carácter que tiene Barcelona no lo encuentras en 
ninguna parte; las Ramblas es una zona bonita. Hay un grupo de rincones en 
Barcelona que son únicos. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON 
diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 13, desembrer ? 1982)

M’agrada Barcelona, conserva una escala humana (per bé que va perdent-la) 
que els turistes admiren. Com deia el meu amic Josep Lluís Sert, caldria fer 
més ciutats per als homes i no tants homes per a les ciutats. Em dol que per tal 
d’embellir-la hagin de muntar aquests grans carnavals. L’olimpisme modern és 
un invent de quatre senyorets, a més, murris... Igualment em dolen els bigotis 
que, mentrestant, li posen a Gaudí, cosa que demostra una imbecil·litat 
inimaginable. Fins ara, hi havia criminals de guerra, ara hi ha criminals de 
Gaudí. (Entrevista, per Victòria Combalia (traducció del castellà per Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 
8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 397-399. La Forest d’Arana, València, 1994)

Bartra, Agustí

Se’ns han mort tres poetes que crec que literàriament tenen una vàlua evident, 
cadascú amb un registre propi i diferenciat, és clar, Agustí Bartra, Joan Vinyoli i 
Salvador Espriu, i no entenc perquè ha de ser un de sol l’homenatjat (Espriu)... 
això és fruit del maniqueisme de què parlàvem (la cultura oficial), i jo no vull fer 
de comparsa en aquest muntatge. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i 
Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

Bausch, Pina

Jo feia una cosa semblant del que ha fet aquesta senyora i ara a tots els cau la 
bava. La tragèdia dels autors catalans és que, perquè la gent vagi al teatre, cal 
abaixar el llistó. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE 
AVUI, suplement setmanal, p. 10, 26 de juliol de 1998)

Bergman, Ingmar
(veure també directors de cinema) 



Es uno de los grandes y les hacía decir a sus personajes cosas muy 
interesantes: “el amor es una mueca que acaba en bostezo”. ¿Qué les parece? 
(Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 
92, 30 d’abril de 1998)

biblioteca

El meu pare tenia una biblioteca que feia força goig. Jo hi vaig agafar un llibre 
molt petit, però molt ben relligat i m’agradava portar-lo a la butxaca. Un dia la 
meva mare em va portar a una escola del carrer de Wagner. L’escola la dirigia 
un capellà. L’home em va mirar  i em va dir: “Nen, et donarem un llibre”. Jo li 
vaig dir que no em calia cap llibre perquè en tenia un. I  ell em va preguntar 
quin llibre era. Las ideas republicanas, vaig dir jo, i la meva mare es va esverar 
molt. M’amagaven els llibres com El oráculo de Napoleón, tot ple de gravats i 
de signes del zodiac. Era un llibre estrany, em fascinava. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 199-200 , La Forest d’Arana, València, 1994)

Eran los años 41-42 y Foix (...) puso a mi disposición sus conocimientos y su 
fantástica biblioteca: ¡coño!, pensé, esto ya es otra cosa. En la escuela había 
sido victimo de una estafa. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 29, agost de 1978)

La meva amistat amb en Prats em va dur a manejar una biblioteca d’art modern 
i, gairebé cada quinze dies, agafava una monografia i l’estudiava: Miró, Ernst, 
Klee, Picasso, Braque, Rousseau, le douanier, etc. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 40, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Fui a ver a Foix y fui bien recibido. Tenía una buena biblioteca de surrealismo y 
conseguí asistir a sus reuniones los domingos por la tarde. Me presentó a 
Carbonell en Sitges, a Sebastià Gasch, a Joan Prats... (Conversación con Joan Brossa, 
un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9, desembrer ? 1982) 

Con Joan Prats, acordamos vernos un día por semana y me prestaba libros; 
tenía una buena biblioteca literaria y de arte. Gracias a una monografía de 
Henri Rousseau conocí a Ponç. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de 
Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

Biennal de Venècia 1997

¿Sabes qué decían? “En el centro del pabellón español hay una chica que 
hace cosas muy atrevidas”. Creían que Joan era nombre de mujer, y que esa 
mujer era joven. Me ha pasado muchas otras veces. Siempre han creído que 
era muy joven. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 27, 
31 d’agost de 1997)

biografia
(veure també oblidar i vida privada)

No m’agraden els llibres de memòries, tendeixen a exaltar l’egoisme de la 
humanitat. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Tercera etapa (1961-1971), p. 128, editorial 
Pòrtic, Barcelona 1971)



A mi em sembla que l’obra ja dóna un guió suficient de mi mateix. Sóc enemic 
de les biografies. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir 
de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

Al llibre de Jordi Coca -Joan Brossa o el pedestal són les sabates- explico la 
meva vida d’una forma bastant extensa. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni 
Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 
1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 128. La Forest d’Arana, p. 113, València, 1994)

Ara, les memòries no les escriuré mai. Totes les que he llegit he trobat que no 
són reals. I no m’agradaria enganyar. La memòria que fa un autor és per 
quedar bé amb els seus amics. La meva missió és fer l’obra i aquesta és la 
memòria. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, 
suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol de 1998)

Las memorias son los poemas.

Esto de las memorias y de las fundaciones son pedestales póstumos (-hace 
apróximadamente un año y medio, en una entrevista, nos repetía esta idea-, Brossa dictó en 1992 unas memorias 
que se editarán en febrero, per Rosa Maria Piñol, LA VANGUARDIA, 15 de gener de 1999)

(Brossa x Brossa, a cura de Lluís Permanyer, Edicions La campana, Barcelona 1999)  

Blade Runner

I, parlant de cine, et recomano “Blade Runner”, l’última pel.lícula de Ridley 
Scott. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como 
cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 
434, València, 1994)

Boadella
(veure Joan Ponz)

bombes de paper 
(exposició a la Fundació Miró i festa del 85 aniversari de Joan Miró)

Serà una festa tot plegat. Començarà amb una engegada de globus –bé, jo 
prefereixo dir-ne bombes- aquelles que abans s’engegaven a les revetlles i a 
les festes populars. Al mateix temps s’inaugurarà una exposició d’aquestes 
bombes, antigues. N’hem trobat una col·lecció molt maca. Fem una espècie 
d’història des de Montgolfier. Això, ho hem fet juntament amb en Josep Mañà i 
Isidre Vallès. També el senyor Forés, descendent d’un d’aquests botiguers que 
venien bombes. El seu besavi ja en feia. També de la Casa Ingenio, tota una 
institució en aquest món. També hi haurà globus pintats per Miró, Tàpies i 
Ràfols Casamada. (Music-hall i bombes en honor de Joan Miró, entrevista de Jaume Comellas, AVUI, p. 
24, 22 de juny de 1978)

borsa

No hi entenc, però em fa gràcia. A vegades, tinc converses amb gent de Borsa 
que es pensen que hi entenc perquè aquesta jerga m’agrada. Els tants per 
cent, els crèdits, les hipoteques, tot això... M’agrada molt, és un llenguatge molt 



bonic, i em fa l’impresió que els que ho diuen hi entenen. Hipoteca al 0,4 per 
cent... Ho trobo com una mena de gènere literari. (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA 
RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p. 18, octubre-novembre de 1998)

Brecht

Gran però no messiànic. Tot imitant allò que Honneger va dir de Wagner, podia 
afegir: “Un poeta cal que s’inclini amb reverència davant el massís brechtià i 
continuï el seu camí”. Amb Wagner passava igual. Wagner es va fer un sistema 
a mida i els seus imitadors s’hi van esclafar. Els músics més positius van ser 
els qui van continuar camí enllà. Salvem-nos, doncs, dels brechtistes èpics! A 
mi l’espectacle que m’ha fet més impressió ha estat el teatre de Pequín. En 
aquell bosc hi ha la font. També sento un gran interès per Meierhold, a qui 
admiro profundament. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-
1960), p.92, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

La presencia, el entorno brillante, el texto del teatro literario al burgués le gusta, 
le parece que está a la altura de su vanidad intelectual, le dignifica, le hace 
eructar. Las variedades las han dejado para el pueblo. Por eso a Brecht le 
interesó el cabaret y antes que a Brecht, sobretodo a Meyerhold. (Joan Brossa; la 
poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 
55, p. 62,  abril 1981)

bruixa
(veure màgia negra)

budisme
(veure també religió)

El budisme hinayana és una pràctica, un fet d’higiene mental. Jo crec que 
“Déu” és la imatge virtual de tu mateix, i, si l’adores, t’adores a tu. (El poeta a les 
golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. 
Diversos autors. p. 208, La Forest d’Arana, València, 1994)

C

cabaret
(veure music-hall)

Cabral de Melo, Joåo

Va ser molt important per a nosaltres!
De seguida, ell em va demostrar una gran comprensió i em va ajudar moltíssim 
sobretot a fixar l’evolució de la meva obra. Ell, que era un crític molt agut, 
adscrit al marxisme, em va explicar, em va fer comprendre la possibilitat que hi 



havia d’evolució de les formes neosurrealistes aplicades cap a un sentit 
progressista-social. Com a conseqüència de totes aquestes converses amb en 
Cabral va sorgir Em va fer Joan Brossa, que marca un tomb notable. Jo vaig 
voler que en Cabral em fes el pròleg i el va fer excel·lent. En Sacristán en cita 
un bon tros al seu pròleg de Poesia rasa. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera 
etapa (1938-1950), p.51-52, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Este libro (Des d’un got fins al petroli) fue producto de la influencia, de la 
beneficiosa influencia, que sobre toda la gente de Dau al set tuvo el poeta y 
crítico brasileño Joâo Cabral de Melo. Eran los años cuarenta y Cabral estaba 
en Barcelona como diplomático de su país. Era marxista y estaba muy 
interesado en la cultura catalana. A todos nos influyó mucho. Recuerdo una 
exposición en las Galerias Layetanas con cuadros de Tàpies de inspiración 
marxista a los que puse los títulos (Coral del treball, por ejemplo), y Joan Ponç 
llegó a pintar un retrato de Stalin.

Cabral nos despertó la conciencia social, cosa que yo le he agradecido mucho. 
Sin poner nunca ninguna traba a mi imaginación y a mi forma de hacer versos, 
me indicó que era preciso poner una flecha, una connotación política a la 
imaginación que diese como resultado que el espectador advirtiese el sentido 
de la denuncia. Hice entonces el libro citado y a partir de Em va fer Joan 
Brossa uso sitemáticamente otra forma de poetizar, de descargar las 
imágenes, de ofrecerlas con una apariencia de realidad, casi siempre en el 
contexto de lo que todos pueden ver en la calle. Para Em va fer Joan Brossa 
Cabral hizo un prólogo sensacional, del que Manolo Sacristán está enamorado. 
A Cabral le complació mucho mi nueva actitud. Decía: “hay que convertir los 
monstruos metafísicos en monstruos sociales”. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de 
Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Él aconsejaba: hay que convertir los monstruos metafísicos en monstruos 
sociales. Pero la protesta sin imaginación es un oportunismo. (Joan Brossa. El poder 
de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Cabral era un marxista convencido que supo poner de manifiesto las 
contradicciones en que vivíamos. Para Tàpies y para mí su contacto resultó 
muy positivo porque nos hizo ganar mucho tiempo desde el punto de vista 
cultural dentro de nuestra sociedad. Nos hizo pensar en nuestra condición 
humana, nos dio una conciencia cívica y política. Nos decía que dado que 
teníamos en nuestras manos un instrumento cultural de primer orden, por qué 
no lo utilizábamos para cambiar la sociedad.

Cabral escribió un libro sobre Miró que es de lo mejor que se ha publicado, el 
texto era de una lucidez extraordinaria. Miró hizo para este libro sus primeros 
grabados en madera. Como hobby tenía una imprenta Minerva, en la que 
realizaba ediciones privadas muy bien hechas. En 1951 editó mi primer libro de 
poemas, “Sonets de Caruixa”. Le agradaba mucho la imprenta, se lo hacía todo 
él solo y, además, no teníamos que pasar por censura. Era un artesano de 
primera, disfrutaba combinando los colores y el papel. Luego, regalaba los 
libros.

Todo nuestro trabajo era un poco consecuencia del impacto de Cabral. Las 
conversaciones que manteníamos se reflejaban en nuestras obras respectivas. 
Era la época en que Tàpies y yo realizábamos el material que se ha recogido 
en “U no és ningú”. Cada uno trabajaba por su lado, y ahora vimos que sería 
bonito reunirlo en un libro conjunto.



Con la perspectiva de todos estos años creo que la obra que hicimos en 
aquella época sigue teniendo interés.

(En aquel momento, comenta Tàpies, los más antifranquistas eran los 
comunistas, y sin darte cuenta ya te encontrabas dentro). Y con mucha honra, 
sigue Brossa. Pero no todos los integrantes de Dau alSet reaccionamos igual. 
A Cuixart le resbalaba todo, no prestaba atención... Era amigo de Cabral pero 
la cuestión política no le interesaba. Joan Ponç al principio también se sintió 
atraído por las palabras de Cabral, hasta el punto de que llegó a pintar un 
retrato de Stalin, detallando, incluso, la estrella de sus condecoraciones. Eso 
demuestra su incoherencia porque Cabral en absoluto fue stalinista. Después, 
Ponç se separó políticamente de nosotros y a partir de entonces siempre ha 
sido apolítico. Como buen católico y apostólico, Tharrats miraba a Cabral con 
suspicacia.

Nos decía que si hacíamos arte revolucionario iríamos a la carcel, mientras que 
con el arte de revuelta podríamos poner de manifiesto las contradicciones de la 
sociedad. (El origen marxista de Tàpies y Brossa, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, p. 23, 
29 de novembre de 1979)

Yo di un giro de 40° gracias a Cabral da Melo y a partir de ese momento entra 
en mi obra el componente social que hasta entonces había ocupado un 
segundo lugar. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista 
mensual, Barcelona, núm. 38, p. 11, desembrer ? 1982)

És ambaixador del Brasil no sé on. Deu tenir, si fa no fa, la meva edat. A 
Barcelona, l’any 1950, treballava al consolat del Brasil.

Jo li vaig traduir alguns poemes en el Dau al Set.

Cabral era un personatge molt interessant. I un gran crític d’art. Malgrat ser 
marxista, anava més enllà del realisme socialista. Hi veia molt clar. A Joan 
Ponz, l’aconsellava de transformar els seus monstres metafísics en socials, 
donant-los una intenció concreta, però que de cap manera no es passés al 
realisme fotogràfic. En aquella època, i assessorat per ell, vaig començar a 
escriure aquesta poesia, diguem-ne essencialista, que consisteix a mudar 
d’òptica i no pas de temàtica. El primer llibre on vaig fer el tomb va ser Em va 
fer Joan Brossa, que porta un pròleg de Cabral explicant el meu canvi. (Joan 
Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, 
Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 135. La Forest d’Arana, 
València, 1994)

... La seva amistat va ser determinant. Ell em va prologar un dels primers llibres 
i em retratà en un poema del llibre Paisagens com figuras. (Entrevista a Joan Brossa, 
per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del 
castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 255. La Forest d’Arana, València, 1994)

Mi primer libro lo editó Cabral de Melo, poeta y diplomático brasileño, quien en 
esta etapa había influido muy decisivamente en mi formación y contribuyó a la 
evolución de mi obra. Era un crítico muy agudo. Cuando terminaba su trabajo 
en el Consulado, él mismo estampaba sus libros en una máquina de imprimir. 
(“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 
41, 1 de març de 1992)

Li dec el cap. Cabral ha estat una aurora boreal, un àngel exterminador que 
ens polititzà a tots. (El poeta Joan Brossa a Brasil, Jaume Josa, gener 1994, a Joan Brossa, diversos 
autors, p. 430, La Forest d’Arana, València, 1994)



Hasta que aparecieron Tàpies y Cuixart, éramos todos pobres. Cabral 
sentenció que ellos eran los burgueses y que los auténticos proletarios éramos 
Ponç y yo, comentario que no le gustó nada a Tàpies. (Dau al Set, desde Brossa, per Joan 
Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La Campana), ABC 
CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de febrer de 1999)

caminar

A mi m’interessa molt caminar. Caminar és un exercici molt important. Faig una 
volta pel barri, vaig pensant, xiulo... Xiulo baixet, com una orquestra amb 
sordina, però m’agrada. I, segons el paisatge, doncs xiulo una cosa de Wagner, 
o Brahms, o Cole Porter. És caminar amb acompanyament. (Joan Brossa, oblidar i 
caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 
1982)

Camp Nou

Yo tampoco sé donde está el Camp Nou. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista 
de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Canonge

Parece que era bastante bueno, por lo menos creo recordar eso aseguraba la 
gente, la leyenda. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, 
MAGAZINE La Vanguardia, p. 42, 1 de març de 1992)

Cant

Aquest llibre és fet en una peripècia amatòria semblant a la de El tràngol, però 
en aquest cas la bona sort no s’estronca; el llibre en recull el moment favorable. 
També hi havia una persona concreta. Podria ser que aquests poemes 
anunciessin el llibre posterior, Festa, que, en realitat, és com un epíleg de 
Cant. Crec que aquests dos llibres es complementen. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Segona etapa (1951-1960), p.96, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

capellans

Tengo manía a los curas y, a mayor jerarquía, más. (Cataluña es la última colonia de 
España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

A mí los curas me sobran. (pregunta, entrevista de Terenci Moix, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 
d’abril de 1998)

carnaval

El considero una de les festes més significatives de la humanitat i vull que la 
meva obra en doni constància a doll (veure El jardí de Batafra o el molí de carnaval). 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p.108, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



carrer

L’aspecte formal del carrer i la seva vida m’interessen molt. A vegades puges a 
l’autobús i passen coses sorprenents, captes les converses, l’ambient. El que 
s’esdevé al carrer és una escola i jo em limito a arreplegar informació. 
L’observació m’ha servit per fer una poesia, la més antirretòrica possible.

Al carrer se solen produir una sèrie de fets que són com un ballet: passa un 
cotxe, un home entropessa i un altre el sosté i se’n van per un costat, mentre 
cau un test de flors. (Joan Brossa. La realidad de la calle transfigurada, per Borja Calzado, LA 
VANGUARDIA, Barcelona, 2 d’abril de 1985. I a Joan Brossa, diversos autors, p. 369,  La Forest d’Arana, traduït de 
l’italià per Charo Altable, València, 1994)

Casassas, Enric

Poetes de la corda d’Enric Casassas convenen a la poesia catalana jove per tal 
de desempaquetar-la i vigoritzar-la d’una vegada. A la poesia també li cal fer 
gimnàs. Arran del segle XXI s’imposen altres actituds. (Va de lletres, Joan Brossa parla 
d’Enric Casassas, Institució de les Lletres Catalanes i Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, EL PAIS, p. 7, 3 de 
juliol de 1998)

Catalunya

Recordes el llibre d’Àngel Carmona sobre les dues Catalunyes? Comprenc que 
no agradés als noucentistes que encara corren. La Catalunya xarona, la que 
els burgesos han soterrat fins ara, em resulta molt més simpàtica que la 
Catalunya planxada i oficial. Paral·lelament m’atreu la Catalunya desconcertant 
dels trencadors de motlles; els trobadors, Llull, March, Verdaguer, Gaudí, 
Miró... I, com diu en Gimferrer, la meva obra pertany a aquesta Catalunya dels 
combats. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, 
agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 209 , La Forest d’Arana, València, 1994)

Cataluña es la última colonia que le queda a España. (Cataluña es la última colonia de 
España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Cavall al fons

(Després de la pre-estrena a Sitges, dirigida per Jordi Mesalles). A mi em va 
agradar molt. La veritat és que vaig quedar sorprès. Per primera vegada el 
diàleg s’entenia perfectament, i hi va donar el ritme que calia. Si jo fos director 
d’escena, ho hauria fet així mateix. 

Em sembla que els directors que havien muntat coses meves no creien en el 
diàleg. El trobaven estrany, deien que s’apartava del normal... Jordi Mesalles 
ha fet les pauses que calia, ha valorat els silencis, ha donat importància al 
diàleg. I aquest és el secret del meu teatre. Tret de Cavall al fons, també em va 
agradar Aquí al bosc, quan la va muntar Lluís Solà, a Vic, l’any 1965. Anava 
per aquí. Com Moisès Villèlia amb La jugada, l’any 1960. (Joan Brossa, oblidar i 
caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 
1982)



Cela, Camilo J.

Una vez me encontré a Cela y me dijo: “Brossa, desengáñate, la gente a los 
escritores no nos puede ver”. “¿Por qué?, le pregunté. “Porque saben que 
somos inmortales, y ellos no.” (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – 
Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Centelles, Josep
(veure també Nocturns encontres)

L’estrena de Nocturns encontres, al teatre Olimpo i dirigida per Josep 
Centelles, va ser la primera sessió semipública, i en el fons va resultar una 
experiència interessant. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 79-
8o, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Charlot  -Chaplin, Charles- 

Prefiero Keaton a Charlot, que se repite mucho y plagia más. Me he enterado 
de que la famosa comida de panecillos en “Vida de perro” está copiada de una 
de las películas que Frègoli realizó en 1898. Charlot nos hace reir con él y 
Keaton nos hace reir de él. Uno es provocador, el otro es serio y juega limpio. 
(“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 
43, 1 de març de 1992)

Che Guevara

Cuando murió el Che Guevara, hombre al que admiro, quise dedicarle una 
elegía, pero  descarté la elegía literaria y opté por un poema visual, más acorde 
con la contemporaneidad del personaje. Coloqué todo el alfabeto y dejé libres 
los espacios correspondientes a las letras que forman el nombre Che, o sea, 
creé un vacío. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, 
revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Christa Leem
(veure també La viuda alegre i streptease)

Christa es la máxima artista, una artista que está mal aprovechada. Sólo hace 
falta verla en El Molino, en este espectáculo lamentable que es el peor de los 
que he visto en este local pero se tiene que frenar continuamente y aún con 
todo queda como al margen del espectáculo. ¡Es muy triste!

Como artista Christa Leem, tiene un acento de casta. No ha necesitado ir a la 
academia porque lleva el music-hall en la cabeza y en la sangre. Posee un 
sentido poético y si lo supieran explotar haría cosas importantes. En El Molino 
actúa con el freno puesto. Cuando fui a verla me dijo: “Ahora a El Molino sólo 
vienen a ver coños, y cuando salgo yo ya han visto 300. El mío es el 301”. 



Desgraciadamente es verdad. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/
eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

En aquest moment és la millor artista de music-hall que tenim, per cert molt 
desaprofitada; no pot fer el que ella voldria. (Music-hall i bombes en honor de Joan Miró, 
entrevista de Jaume Comellas, AVUI, p. 24, 22 de juny de 1978)

Yo tengo que preparar un buen espectáculo con Christa. Recuerdo que una 
vez me hicieron un reportaje en televisión y la llamé para que hiciera algo. Pero 
un día montaremos algo importante. No sé, algo así como un striptease en el 
que, al final, empiecen a caer naipes, ases de bastos. No sé, algo así... (Striptease 
y poesía, entrevista de J.C., MUNDO DIARIO ,p. espectacles, 24 de juny de 1978)

Creo que lo que hace Christa Leem está por debajo de sus posibilidades. 
Hablamos con José Luis Gómez para montar un espectáculo de “music-hall” en 
Madrid donde pudiera lucirse, veremos... (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de 
Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 63,  abril 1981)

Es estrella verdadera; por lo pronto, ya consigue que la escena sea el espejo 
de reloj fulgurante, imagen de una juventud sin artificio que desafía peinados y 
quincalla y es juego de caricia trémula y de uñas enervadas. (Grabación en vídeo de 
un espectáculo de variedades pensado por Joan Brossa, per A. Martínez Valls, EL PAIS, p. 24, 11 de març de 
1983)

cinema
(veure també Pere Portabella, director de cinema i Filmoteca)

Jo havia fet dos guions. L’un es va publicar a “Papeles de Son Armadans” l’any 
1965, traduït al castellà per en Pere Gimferrer; es deia Foc al càntir. L’altre era 
Gart. Aquest últim havia de ser rodat, però malauradament van sorgir 
inconvenients de tota mena. Els protagonistes eren en Ponc, en Tàpies i en 
Cuixart. Ara seria un document. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-
1950), p.70, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Vaig anar a París, l’any 1956, a veure cinema. Aleshores, aquí no feien res de 
bo i a mi el cinema m’interessava moltíssim. Concretament, puc dir que em 
preocupava Carl Dreier, la seva manera de fer sonets. Havia vist una sola 
pel·lícula seva a Barcelona, en una sessió de cine-club. Era “Vampyr”, que aquí 
van passar amb el títol “La bruja vampiro”, bàrbarament mutilada i 
“desmuntada”... A París vaig estar de sort perquè a la filmoteca van projectar 
tot un cicle de cinema nòrdic. També vaig veure tots els mestres que estimo: 
Eisenstein, Pudovkin, Strohein, Griffith, Flaherty, Ivens, Méliès, Stiller, Murnau, 
Pabst, Ruttmann, Sternberg, Keaton, etcètera. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Segona etapa (1951-1960), p. 100, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Nunca se puede decir, pero, de momento, no volveré al cine. Tendría que 
trabajar con alguien que tuviese el mismo voltaje que yo, si no es así la cosa 
resulta pesada...

El cine es una buena prueba del trabajo en equipo. Desgraciadamente esta 
forma de actividad es la que menos funciona en nuestro país. Salen buenos 
pintores y en cierta manera buenos escritores, porque sus actividades son 
individuales (...). Somos un pueblo que carga el acento en un ego muy fuerte. 
(Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 32, p. 31, agost de 1978)

I, parlant de cine, et recomano “Blade Runner”, l’última pel·lícula de Ridley 
Scott. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como 



cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 
434, València, 1994)

De niño, mi abuela me llevaba cada jueves al cine Smart, que luego se llamaría 
Proyecciones, en la calle Salmerón, de Gràcia. “El desfile del amor” lo iba a ver 
cada semana, porque ella estaba prendada de Chevalier; aquella banda sonora 
la sé de memoria. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, 
MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

Yo voy al cine cada día y, ahora, releo a Lorca. (Cataluña es la última colonia de España, 
entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

M’agrada molt el cinema. No puc dir el cinema català. M’agradaria que 
m’agradés, però el trobo encallat. Dels guions que he fet no m’ha acabat 
d’agradar el resultat. Però jo no sé dirigir, no conec l’ofici. I tinc un gran 
respecte pel realitzador. 

El cine americà, per exemple, ha acaparat els valors del cine mundial, però jo 
n’estic tip perquè són pel·lícules mediocres. Els Oscars representen molt bé 
aquesta mediocritat. Si veig una de les pel·lícules americanes que anava a 
veure de jove, ara la trobo avorrida. Precisament a la Filmoteca de la 
Generalitat han fet un cicle dels Oscars i s’han fet comentaris d’aquest tipus.
(Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement 
setmanal, p. 10-11, 26 de juliol de 1998)

No m’agrada el cinema actual. L’altre dia vaig llegir unes declaracions d’una 
artista, ja vella, de l’època de la Betty Davis, li preguntaven què opinava del 
cinema actual fet a Hollywood i contestava una cosa que està molt bé. Deia, 
abans, quan jo era actriu, als anys 30 i 40, el cinema era comercial, però els 
productors estimaven el cinema. Ara, no. De cap per avall, de cap per avall... 
Ara, les pel·lícules, totes són iguals. Fan el que vol el públic. De cap a la 
violència. Això no té cap interès. Si el públic es torna un colom, fotaran cinema 
de besses... (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, 
p. 20, octubre-novembre de 1998)

circ

Ara es fa circ i sembla que es vulgui dissimular. Tanmateix, també la lona es 
vol dissimular. (Music-hall i bombes en honor de Joan Miró, entrevista de Jaume Comellas, AVUI, p. 24, 22 
de juny de 1978)

Circ Raluy

M’agrada molt més la poesia artesana del Circ Raluy (després de veure David 
Copperfield al Palau Sant Jordi). (Cinc balancins immòbils, per Jordi Jané, AVUI, Barcelona, 31 de 
desembre de 1998)

Círculo Manuel de Falla

De ese grupo de músicos que se reunían en el Instituto Francés bajo el nombre 
de Círculo Manuel de Falla, conocí a Delás, Cercós y Mestres Quadreny. Nos 
hicimos muy amigos y compartimos la admiración por Wagner. Cercós iba a 



poner música a mi primer ballet, aún inédito, escrito en 1948, Gomintoc, y que 
iba a estrena la compañía de Juan Tena. A lo largo de estos años Mestres 
Quadreny ha musicado poemas míos. (Joan Brossa. Azar y esencia de la poesía, per Alfonso 
Alegre Heitzmann, ROSA CÚBICA, revista de poesía, Barcelona, núm. 5, p. Xx, hivern 1990-91)

Cirici Pellicer, Alexandre

La decoración de los escaparates de Gales, en 1956, fue organizado por Cirici 
Pellicer, que era director de una agencia publicitaria “Zen” y que hizo la 
propuesta de nuestra colaboración para la época navideña. Trabajamos 
Leopoldo Pomés, Josep M. Subirachs, Antoni Tàpies, Modest Cuixart y yo. 
(Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 
38, p. 12, desembrer ? 1982)

Cirlot, Juan Eduardo
(veure també Dau al Set)

Cirlot era un hombre muy receptivo al que le interesaba todo aquello que 
tuviera un carácter de investigación. A nivel ideológico tenía muy poco en 
común con nosotros; era fascista, iba a misa con el devocionario y no se perdía 
un desfile de la victoria.  (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON 
diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 11, desembrer ? 1982)

Después de un año de Dau al Set, Tharrats trajo a Juan Eduardo Cirlo. 
Seguramente se conocieron en la librería Argos, en cuy despacho trabajaba 
Cirlot. Siempre hablaba en castellano. Era fascista y llevaba la cruz gamada en 
el ojal de la americana. Un día me confesó: “He visto un cuadro que me gusta 
mucho: tiene elcolor de los tanques”. Escribió una oda a Hitler. Era muy 
estirado, iba a misa todos los domingos y lo había visto con el misal y los 
rosarios en la mano. La máxima alabanza que hacía de una obra era: “¡Oh, qué 
terrible es!”. También coleccionaba espadas. No faltaba a los Desfiles de la 
Victoria. Su presencia en Dau al Set me molestaba por estos motivos. 
Reconozco que era un buen crítico de pintura moderna y que estaba muy bien 
informado. Como poeta era un surrealista sin paliativos, pero a mí me daba la 
impresión de que su poesía era como los churros: toda igual y hecha a la 
medida que le pidieran. Yo se lo decía sin tapujos. (...) En uno de los viajes del 
pintor Cuixart a París, Cirlot le preguntó si podía acompañarlo porque tenía que 
cumplir una misión. En efecto, se presentó en el café al que iban los 
surrealistas y, en plena reunión, se sacó una cruz del bolsillo y pronunció el 
siguiente anatema: “No quiero ser más surrealista porque yo soy ante todo 
católico, apostólico, romano y falangista, y vosotros sois ateos y comunistas”. 
Pero le salió el tiro por la culata. Más tarde le confesó a Cuixart que estaba 
desolado. Había recibido una carta de André Breton en la que lo felicitaba 
porque le había brindado la ocasión de presenciar un auténtico acto surrealista 
como no había visto nunca otro igual. (...) (Dau al Set, desde Brossa, per Joan Brossa (fragment 
inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La Campana), ABC CULTURAL, suplement 
setmanal, Madrid, p. 45, 27 de febrer de 1999)

classicisme
(veure també avantguarda)



Penso que una obra esdevé clàssica quan respon a les necessitats del seu 
temps. Això no obstant, pot passar que el seu temps ja no encaixi amb les 
nostres necessitats, però, al revés, que l’obra resti. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, 
Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

No hem d’oblidar que som en el segle XX i que classicisme no vol dir momificar 
conceptes i perpetuar ruïnes: cada època té el seu propi classicisme. Però ara, 
¿què ha de fer un poeta del seu temps? ¿Ha de continuar arrissant l’idioma, 
mossegant-se la cua com un lluç fregit, o ha de buscar nous miralls, nous 
mitjans d’expressió? No oblidis que l’art possible es pot tornar acadèmic, com 
un partit polític, burocràtic. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 
69, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Entenc per classicisme l’art que correspon a les necessitats de cada època. 
(Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de 
cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 130. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Clinton i Lewinsky

Això és la prova patent de que la societat està en decadència. ¡Aquestes coses 
no tenen tanta importància! Trobo que una de les característiques d’aquesta 
societat actual és que dóna importància a coses secundàries que pots 
prescindir i a les coses vitals no els en dóna. Potser és una tàctica dels polítics, 
no ho sé. Els diaris ocupen grans pàgines de colors per unes tonteries... I ho 
fan perquè ho llegeixin i ho comprin. Som una societat bastant indefensa. (Joan 
Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p. 17-18, octubre-
novembre de 1998)

clowns

També admiro Claret i Tortell Poltrona, que considero els clowns catalans per 
excelència. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre 
de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 121, maig de 1987)

Club 49

Rafael Santos Torruella,junto con Prats y Illescas formaron el grupo Cobalto 
que fue la prolongación de A.D.L.A.N. Santos tuvo la gracia de catalizar toda 
una serie de gente dispersa. 

En este grupo hubo gente proveniente de ADLAN como Carbonell, Prats, 
Illescas, Plà de Casadevall, Marinel.lo... Cuando tuvo lugar la inevitable pelea 
con Santos “Cobalto” pasó a llamarse “Club 49”. Con nosotros conectaron muy 
bien ya que teníamos la revista “Dau al Set” en catalán, aparte claro está del 
contenido estético de la misma que les interesaba. (Conversación con Joan Brossa, un 
grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

Cobalto



Rafael Santos Torruella, que parecía ir en busca del arca perdida, junto con 
Prats y Illescas formaron el grupo Cobalto que fue la prolongación de 
A.D.L.A.N. Santos tuvo la gracia de catalizar toda una serie de gente dispersa. 

Alexandre Cirici todavía no había vuelto; estaba fuera de España. En este 
grupo hubo gente proveniente de ADLAN como Carbonell, Prats, Illescas, Plà 
de Casadevall, Marinel.lo... Cuando tuvo lugar la inevitable pelea con Santos 
“Cobalto” pasó a llamarse “Club 49”. Con nosotros conectaron muy bien ya que 
teníamos la revista “Dau al Set” en catalán, aparte claro está del contenido 
estético de la misma que les interesaba. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, 
per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

Coca, Jordi

En el llibre de Jordi Coca -Joan Brossa o el pedestal són les sabates- explico la 
meva vida d’una forma bastant extensa. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni 
Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 
1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 128. La Forest d’Arana, p. 113, València, 1994)

col·laboracions
(veure llibres de bibliòfil)

col·leccionista

(No se siente un coleccionista) porque he guardado de manera desordenada, como 
un reflejo de mí mismo. He ido acumulando pero sin intención de especular. Me 
gusta tener sentido provisional de las cosas, ya que quien crea que algo es 
eterno se equivoca.

El Cuadro de los meteoros (en la pared de su estudio), de Faustino Pelauzie, me 
recuerda a Julio Verne. No lo cambiaría por un cuadro de valor.
Este dragón de madera no lo cambio por un Giacometti y mis xiulells de 
Mallorca no los doy por un Henry Moore. (La vitrina, de Rosario Fontova, el Periódico de 
Catalunya, p. 64, 1 d’octubre  de 1987)

Colson
(veure també Joan Ponç)

El pintor Colson, havia conegut personalment en Braque, en Picasso... En 
Colson era un artrista (hi ha artistes i artristes) que en tornar de París reunia 
quatre joves al seu voltant i entre got i got pontificava. Es mostrava partidari del 
cubisme perquè considerava que era l’últim reducte del classicisme i que 
marcava el camí. En Ponç estava molt il·lusionat amb en Colson i el seguia 
amb interès. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 40, editorial Pòrtic, 
Barcelona 1971)

Companys, Lluís



A cadascun –Macià i Companys- tinc escrita una oda amb estrofes llampegants 
per a poder recitar quan calgui. En Companys va rebre la castanya en un dels 
moments més tràgics de la nostra història. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA 
D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 210, La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Hice una oda al presidente Companys, cuando aún vivía el General. Di al 
lenguaje el relieve suficiente para poder  recitar el poema en un mitin. (Joan 
Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, núm. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42)

comunisme
(veure PSUC)

Concert irregular
(veure també experimentació i Carles Santos)

L’estrena a Barcelona del Concert irregular, va resultar d’allò més tempestuosa. 
El problema és el mateix, prejudicis, mala fe o interessos subterranis. Sempre, 
per veure una obra d’art, cal posar-se en disposició, perquè si tu d’antuvi 
tanques l’aixeta... L’art demana una predisposició per part del públic. (Joan Brossa 
o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 80, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

No es tracta, doncs, de reconstruir cap història ni de dramatitzar res. Amb el buf 
d’un cert esperit de Frègoli, Arlequí, Pierrot i Colombina –el pianista, el piano i 
la cantactriu- s’inflen i es desinflen a la font d’un espectacle on la fantasia 
gratuïta i la imitació servil reculen davant la imaginació creadora. Per què un fet 
tan corrent en literatura i pintura no es dóna més sovint en el teatre? (Frègoli, 
Brossa i el music-hall, Sabastià Gasch, Estudios Escénicos, núm. 16, p. 70-76, Barcelona, 1972. I a Joan Brossa. La 
Forest d’Arana, p. 113, València, 1994)

El Concert irregular lo estrenamos en la localidad francesa de Saint-Paul-de-
Vence, en homenaje a Miró y tuvo buena acogida; igualmente su presentación 
en Nueva York fue muy bien saludada por los hippies; pero aquí originó una 
gran bronca por parte del público. Era una obra de desmitificación y la gente no 
la entendió. El público acepta difícilmente la experimentación teatral. Y yo creo 
que para ver una obra de arte ha de haber una predisposición neta. Hoy el 
Cocert –en el que juega mucho el elemento sorpresa- tendría éxito, creo. (Joan 
Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

En 1964 estrenamos –con Mestres Quadreny- la primera obra catalana de 
teatro musical: Suite bufa que se representó en Burdeos, dentro del festival 
SIGMA en el año 1966. Un año más tarde y a raíz de esta obra, escribí El 
concert irregular con el cual Carles Santos debutó como compositor y se inició 
en mi forma de hacer teatro musical, y que con el tiempo ha ido adaptando a su 
temperamento. En 1968 el  Concert irregular se estrenó en St. Paul de Vence 
con motivo del 75 cumpleaños de Joan Miró. (Joan Brossa. Azar y esencia de la poesía, PER 
Alfonso Alegre Heitzmann, ROSA CÚBICA, revista de poesía, Barcelona, núm. 5, p. Xx, hivern 1990-91)

L’acció presta suport a la música en favor d’una potència poètica sense intentar 
rivalitzar amb el ballet o la pantomima, sinó més aviat procurant donar-li al 
concert la imatge desmitificadora que necessita i que en constitueix la 
irregularitat... Amb l’alè d’un fort esperit de Frègoli, Arlequí, Pierrot i Colombina, 
el pianista, el piano i la cantant s’inflen i es desinflen... (La poesia escènica de Joan 
Brossa, Joan Abellan, a Joan Brossa, La Forest d’Arana, p. 281, València, 1994)



consciència solitària

La consciència solitària i la consciència col·lectiva són els dos plats de les 
balances. El poeta és a dins i a fora. (“Els entra-i-surts del poeta” és el títol 
general d’una sèrie de set llibres que penso publicar). L’efectivitat d’una obra 
depèn d’aquest íntim equilibri. Per això en art i literatura la dedicació laboral no 
decideix el talent. Per altra part, la fidelitat a un mateix esdevé la forma més 
difícil de l’honestedat personal. Encara que són molts els qui enraonen, i el 
públic és més partidari de la facilitat que no pas de la qualitat. Això en termes 
generals. (Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 
7 de febrer de 1982)  

Cop de poma

Cop de poma va sorgir perquè en Miró es preocupava pel treball d’equip; deia 
que el treball d’equip era la salvació de l’art en el futur. Va voler fer una 
temptativa amb gent que tinguessin afinitat amb ell i bona alçada mental. (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 128, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Copperfield, David

He vist algun vídeo. Però el trobo llepat. Segons diuen, no sé si és veritat, ell no 
és il·lusionista, està ens mans d’uns il·lusionistes que li expliquen el que ha de 
fer. Ell és l’actor. Un senyor que té un tipus que agrada a les senyores, oi? (Joan 
Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p.17, octubre-novembre 
de 1998)

M’agrada molt més la poesia artesana del Circ Raluy (després de veure’l al 
Palau Sant Jordi). (Cinc balancins immòbils, per Jordi Jané, AVUI, Barcelona, 31 de desembre de 1998)

creació

Una necessitat de comunicació que pot estar motivada per un estat d’ànim, un 
fet extrem, un protesta, una alegria, una tristesa, un gest teatral, etc... Depèn 
de la naturalesa del filtre

Repeteixo, generalment surt de dins cap a fora com a activitat de la imaginació 
per si mateixa, o estimulada per un fet extern. Després ve el treball de polir, “el 
treball ben fet” que, tot i pertànyer a un segon pla, m’interessa molt. Per posar 
un exemple, diria que hi ha poetes que només responen a la imaginació i 
d’altres que responen a la voluntat que els porta a escollir un tema determinat i 
a seleccionar els mitjans expressius. Seguint aquest exemple, diria que jo tinc 
un peu en cada lloc, i això és aplicable per a tots els meus registres: literari i 
visual. Sempre treballo com a lliure expressió de mi mateix. (Entrevista amb Joan 
Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest 
d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 432, València, 1994)

crítica



Crec en la compenetració mútua de l’art i la literatura i no comprenc el cas de 
certs crítics que només s’interessen per un sol gènere. Els gèneres artístics 
signifiquen mitjans diferents d’expressar una realitat idèntica. Són els costats 
d’una mateixa piràmide que coincideixen al punt més alt. (Fases, entrevista de A. Molina, 
Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

Als anys quaranta, un poeta important em va dir que tot el que escrivia Salvat-
Papasseit, encara que surrealista, eren coses que “podien ésser” però que en 
García Lorca, per exemple, havia escrit imatges que no es podien traduir en 
fets. I un crític d’art, també als anys quaranta, em va preguntar si els poetes 
surrealistes parlaven de la seva vida privada com a la poesia que escrivien... (El 
poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a 
Joan Brossa. Diversos autors. p. 203, La Forest d’Arana, València, 1994)

La cultura oficial potencia el noucentisme i això, per mi, és mutilar el procés 
històric, volen aturar la història en nom d’un patriotisme mal entès. La crítica 
mateix, per exemple, valora els experiments d’avantguarda o les actituds 
revolucionàries dels artistes que vénen de fora, celebren haver descobert no sé 
quin poeta nord-americà que es va tornar hippy,... ara, quan es parla del propi 
país, callen i marginen la gent, és a dir, que la crítica col·labora de manera 
notable a potenciar aquesta visió monolítica i oficialista de la cultura. (Brossa i la 
brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de 
maig de 1985)

Al món hi ha dues menes de persones, les que fan les coses i les que en 
parlen; jo sóc dels primers i, per tant, no se m’ocorrerà mai fer de crític. Dubto 
de les crítiques que es basen en les generacions, perquè resulta una manera 
fàcil de donar gat per llebre. Un autor no ha de passar a la història pel fet que 
pertanyi a una generació determinada, sinó pel seu talent. Si la teva obra és 
mediocre tant se val de la generació que siguis. Estic més d’acord amb els qui 
pretenen analitzar el poema pel poema, vull dir, objectivament. N’hi ha altres 
que calibren el poeta segons el seu context: aquest s’aparella amb el de  més 
enllà i amb l’altre no, etc. Gimferrer sembla que segueix aquesta tendència, 
sota la influència d’Eliot. Suposo que si jo em dediqués a la crítica  -i no penso 
fer-ho mai- analitzaria els productes i a través d’aquests productes veuria les 
tendències d’on han sorgit, però mai a l’inrevés. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista 
d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 20, 
estiu de 1986)

Jo no sóc amic dels ditirambes ni de les medalles, però almenys el ressò 
mínim, que els mitjans de comunicació donin constància d’allò que vas fent. És 
la posició còmoda davant d’una cosa que no es veu clara; val més no parlar-ne. 
L’altre dia vaig llegir un article que es queixava que la poesia catalana era 
immobilista. El periodista deia una sèrie de coses que tenia raó: que estem al 
segle vint, que el poeta no pot estar mirant al cel... totes aquestes coses que 
desgraciadament, a la poesia catalana, hi abunden. Molt de res. És el que dic 
jo, però no en fa cap referència. Això vol dir que no ho ha llegit i que tot el que 
jo he repetit tantes vegades no li ha arribat. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i 
buscar nous  espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 10 i 12, 
desembre de 1989.)

Aprofito per dir que darrerament s’ha desfigurat la història i cadascú porta 
l’aigua al seu molí quant a protagonisme. Això és el que podríem dir amnèsies 
interessades. Llavors se m’acut que, si una cosa que has viscut es deforma 
d’aquesta manera, què ha de passar amb un fet de fa mil anys? Fa poc vaig 
llegir un article d’un crític noucentista que, en parlar de la revista Algol, 



precursora de Dau al Set, s’oblidava del meu nom i del meu paper en ella. Ho 
trobo una manera molt particular de fer país... (Entrevista, per Victòria Combalia (traducció del 
castellà per Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 
397-399. La Forest d’Arana, València, 1994)

Cua de cuc
(veure Pere Portabella)

cuina
(veure també menjar i cuina francesa)

La catalana em plau en exclusiva. Les patates, els fesolets, els rovellons, els 
espigallets. Tinc un poema sobre els espigallets... (es tracta de les espigues de 
la col). (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

cuina francesa
(veure també menjar)

Detesto la cuina francesa; no saps mai què menges. En qüestió de cuina sóc 
molt elemental: m’agrada que el menjar no estigui desfet, que l’hagi de 
mastegar jo.  (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

Sóc un enemic de la cuina francesa, jo. L’impressionisme m’agrada a la pintura, 
però a la cuina sempre m’agrada saber què menjo. Si és una patata, que no te 
l’aixafin, que no te la masteguin. A mi, la cuina francesa em fa l’efecte d’una 
cosa que algú s’ha menjat el dia abans i te la tornen a treure. (Joan Brossa, oblidar i 
caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 
1982)

L’art francès queda una mica de pastisseria, farcit amb mantega i formatge, 
igual que la cuina. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER 
DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16-17, estiu de 1986. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 131. La Forest d’Arana, València, 1994)

Cuixart, Modest
(veure també cinema, Dau al set, Gales, Joan Ponç i Proses de Carnaval)

(Tàpies) No me pareció muy extrovertido, era poco hablador y muy diferente, 
claro está, de su primo Cuixart, más abierto, parlachín y divertido. Siempre he 
considerado a Cuixart como a un gran actor fracasado; si hubiese sido capaz 
de aprenderse una obra, habría sido un gran actor. Hacía unas imitaciones de 
homosexual alemán inolvidables, impresionantes. En estos casos, el 
exhibicionista era Cuixart, porque Tàpies hacía de espectador y se reía mucho 
con sus ocurrencias y bromas. Pero teníamos que andarnos con cuidado. Por 
ejemplo, recuerdo una vez en que estábamos peleados los cuatro, hasta que 
Ponç, Tàpies y yo decidimos reunirnos para aclarar qué pasaba. Y 
descubrimos que Cuixart había ido diciendo por ahí que cada uno de nosotros 
hablaba mal de la obra de los demás. En resumidas cuentas, era un maestro 
en armar esta especie de líos que minaban nuestra amistad. Tàpies tenía un 
poco de razón cuando decía que había que andarse con cuidado con Cuixart, 



porquer era peligroso a causa de sus dotes de actor. Cuixart no era superficial 
en sus conversaciones ni en sus juicios: tenía ingenio, cultura y sensibilidad y 
decía cosas que estaban muy bien. Tenía un sentido innato de la teatralidad. 
Tàpies y Cuixart eran entonces muy amigos e iban siempre juntos. Un día 
Tàpies comentó: “La persona que más cara me sale es mi primo”, porque 
siempre se le pegaba y Tàpies era entonces muy generoso, tenía más dineros 
y pagaba. (Dau al Set, desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa 
que publicarà l’editorial La Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de febrer de 1999)

cultura

Dicen que la cultura es lo único que queda cuando todo ya está olvidado. Y es 
cierto. Fíjate en el arte egipcio, por ejemplo: expresa una religión que, como 
todas las de esta clase, interesa poco, pero su forma es perfecta, o sea que te 
acuerdas del mensaje por la forma, por la estatua, pero no al revés. Por eso 
creo que no hay un clasicismo único sino el que corresponde a cada época. Lo 
contrario del arte egipcio ocurre con los cristos de Olot. (Salir de la jaula del lenguaje, 
entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 32, agost de 1978)

No entenc la cultura sense ganes de transformació i de llibertat creadora. (Joan 
Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982) 

La cultura es la puta de la política, que sirve sólo para tapar agujeros. No 
interesa instruir sino vender productos, estar al servicio de lo mediocre. (La vitrina, 
de Rosario Fontova, el Periódico de Catalunya, p. 64, 1 d’octubre  de 1987)

cultura catalana
En Cataluña la situación cultural es compleja. Pero se han abierto los caminos 
al optimismo. A mí se me escamoteó de pequeño la enseñanza del catalán, 
lengua en la que siempre he escrito y en la que hay buenos valores, aunque 
diga lo contrario Foix. Mis mayores admiraciones literarias van hacia Roselló-
Porcel y el mismo Foix. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, 
p. 51, desembre de 1978)

Para mi un escritor que viva en Barcelona y escriba en castellano no pertenece 
a la cultura catalana. La catalanidad es comunidad de idioma. 

El poeta es el artífice del lenguaje y, por lo tanto, está más próximo a las raíces 
de éste, a las verdaderas significaciones y emociones que transmite. Puede 
haber alguien que se sientas catalán y escriba en castellano, o alguien que se 
sienta castellano y escriba en catalán. Ni usted, ni yo, ni posiblemente los que 
pudieron aprender a escribir en catalán tenemos la culpa. Es significativo que la 
represión de la lengua haya sido tan dura en Cataluña. De ahí que estemos 
hipersensibilizados respecto a esto. Ha sido un idioma, una cultura a la que se 
ha intentado arrasar, destruir. Una cultura que se ha salvado difícilmente, 
gracias a hondos mecanismos de resistencia.

Esto que dicen de que el catalán es un producto burgués es una mentira. Es 
lerrouxismo puro. Aquí, a principios de siglo, eran los obreros los que hablaban 
catalán, el catalán estaba popularizado a todos los niveles, un catalán todavía 
sin normalizar, puesto que aún no había un Instituto de Estudios Catalanes ni 
Pompeu Fabra había publicado su gramática. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier 
Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 43)



Gimferrer escriu molt bé el castellà. A vegades les coses tenen unes 
avantatges i uns desavantatges. Potser Gimferrer s’hi veu obligat pels seus 
càrrecs. L’una cosa va per l’altra. Jo no he escrit mai en castellà. (Joan Brossa, 
l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, 
segona època, núm. 1, p. 20, estiu de 1986)

Segons sembla, la cultura és un carrer on només toca el sol en un lloc i tothom 
corre a prendre’l en aquest precís lloc. Si hi hagués més sol, això no passaria. 
La cultura catalana té molts registres i aquí només en predomina un: el 
moderat... Es que fins i tot els clàssics, en lloc de servir com a estímul, els fan 
servir per a frenar la cultura del país!  (Amb solta i sense volta. Joan Brossa, entrevista de Joan 
Barceló, AVUI, Barcelona, p. 16, 29 de juny de 1980)  

No hem d’oblidar que, si l’home no salva la seva identitat, no hi haurà cap 
avanç efectiu. És necessari que recuperi la cama que li falta. (Entrevista amb Joan 
Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest 
d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 437, València, 1994)

cultura oficial

Gimferrer al seu llibre  sobre Tàpies recorda que hi ha una cultura soterrada 
que persisteix i que és més vital que l’altra.

El  buit total davant els primers llibres d’en Foix, o la prevenció davant d’en 
Salvat. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost 
de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 203, La Forest d’Arana, València, 1994)

La cultura oficial, de qualsevol signe, acostuma a ser sectària, se sent satisfeta 
amb una expansió limitada i monocolor. D’acord amb la classe dominant, no té 
raó sinó raons. Vol fer creure que els valors que imposa són els únics 
veritables. I això sempre resulta negatiu, encara que, potser, les institucions 
siguin honestes. Vivim en un país ple de tòpics sacrosants, de gent intocable, i 
gairebé totes les rèpliques a aquest estat de coses no tenen cap eco ni 
progressen. Unes tals limitacions em semblen doblement perilloses en una 
situació cultural difícil com la nostra. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/
eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 121 maig de 1987)

Em sembla que els senyors que manen, els mandataris, per un sentit patriòtic 
que no sé quin és, han construït una mena de cultura oficial, potenciada amb 
tots els mitjans que tenen a l’abast. Potser ho fan perquè tenen una visió molt 
conservadora, o potser tenen por de fer el ridícul davant del món, i aleshores 
han convertit la cultura catalana en una cosa tancada, i el que no s’ajusta als 
seus principis conservadors, doncs, ho marginen, com per exemple ha estat 
marginat sempre en Foix, o com havia estat marginat Salvat-Papasseit.

La cultura catalana oficial és massa maniqueista, allò dels bons i dels dolents, 
amb mi o contra mi, i mentre prossegueixi aquest maniqueisme estret de pit, 
malament, i val més que no ens obrim al món perquè es fotran un fart de riure.

Ara, a causa de les circumstàncies i de la seva edat, a Foix se’l valora molt i el 
passegen amunt i avall i el carreguen de medalles, però la cultura oficial només 
valora el Foix arcaic, el Foix medievalista, però no valoren gens l’aportació 
innovadora de Foix a la cultura catalana contemporània. Jo no crec en absolut 
en els neoclassicismes. El neoclassicisme és una mena de masturbació mental 
i  de cap manera no puc estar d’acord que ara es vulgui tornar a implantar el 



noucentisme. Jo no hi crec, en la pervivència del noucentisme després de mort, 
ni hi puc creure, perquè és una cosa que s’elabora des d’aquestes cavernes 
conservadores que entenen la cultura catalana des d’una perspectiva 
maniquea i mutilant. La cultura catalana no pot ser un bloc, ni un nom, ha de 
ser una pluralitat. 

Hi ha la mateixa gent d’abans, els mateixos mites d’abans, la mateixa misèria 
d’abans, predominen els mateixos valors conservadors, el mateix tancament, 
continua la separació absoluta entre la cultura oficial i la cultura real,... la 
cultura oficial potencia el noucentisme i això, per mi, és mutilar el procés 
històric, volen aturar la història en nom d’un patriotisme mal entès. La crítica 
mateix, per exemple, valora els experiments d’avantguarda o les actituds 
revolucionàries dels artistes que vénen de fora, celebren haver descobert no sé 
quin poeta nord-americà que es va tornar hippy,... ara, quan es parla del propi 
país, callen i marginen la gent, és a dir, que la crítica col·labora de manera 
notable a potenciar aquesta visió monolítica i oficialista de la cultura. (Brossa i la 
brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de 
maig de 1985)

La nostra Generalitat –bé, la d’ells- culturalment em fa l’efecte que cau més a 
prop de Prat de la Riba, que de Macià. El model no és Carles Riba, sinó Eugeni 
d’Ors, Carner, Guerau de Liost, els noucentistes. Carles Riba era més avançat, 
jo diria. I no tinc res contra el Noucentisme... És ara que no correspon...Que la 
poesia no interessi. Potser és això el que es pretén. Si és així, resulta difícil de 
fer-ho per decret, cal posar-se guants blancs. Per part dels poetes hi ha també 
l’afany de situar-se, d’estar bé amb els mandarins, d’entrar a la Història. Si els 
poetes tinguessin consciència pròpia i se sentissin responsables del seu temps, 
no ho farien. No presentarien la dimissió tan aviat. Joan Brossa, l’alternativa poètica, 
entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 
1, p. 20, estiu de 1986)

El mandarinat de la cultura catalana la vol considerar com un vedat, amb 
tancaments històrics. Això fa que sigui impossible tirar endavant. I qui no se’n 
sotmet al seu criteri, de fet, esdevé marginal o el posen en ridícul. És evident 
que la cultura oficial exclou realitats culturals, de les quals la gent no en sap 
gairebé res. En especial les més contemporànies. I per netejar la imatge, em 
sembla una contradicció implantar la modernitat per decret. Jo crec que 
avancem només si ampliem la sensibilitat de la gent. (Entrevista, per Victòria Combalia 
(traducció del castellà per Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 397-399. La Forest d’Arana, València, 1994)

D

D’ací i d’allà

Joan Prats puso su biblioteca a mi disposición y cada semana me prestaba un 
libro: Rousseau, Klee... Pude examinar el número “D’Ací d’Allà” de 1934 y 
finalmente conocí a Miró. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON 
diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)



dadaisme

Sense el dadaisme no hi hagués hagut el surrealisme. I no dubto pas que, unes 
generacions més tard, sense aquests moviments bàsics, el tan famós art nord-
americà no hagués pogut ser el que s’ha pretès que fos. (Entrevista, per Victòria 
Combalia (traducció del castellà per Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 397-399. La Forest d’Arana, València, 1994)

Dalí, Salvador
(veure també Dau al set)

Por aquel entonces (época Dau al Set), también me gustaba el Dalí de la 
primera época, es decir, antes de que conociera a Gala: el novecentista y las 
primeras obras surrealistas que había visto reproducidas en el D’ací i d’allà. El 
único contacto personal que he tenido con Dalí fue en la época de Dau al Set. 
Acompañé a Tharrats a verle. Estaba en Basrcelona, en el Hotel Ritz. Gala 
estaba tumbada en un sofá, como una odalisca; viendo el tema de 
conversación que se había entablado, se marchó: no se trataba de dinero y, 
por lo tanto, no era necesario que lo controlara. Dalí habló con nosotros con 
toda naturalidad. Me llamó la atención que utilizase, como los niños, la tercera 
persona para hablar de sí mismo. No tuvimos más relación. Sin embargo, hace 
pocos años, un amigo mío abrió una galería de arte al lado del Museu de 
Figueres, y cuando Dalí supo que quería exponer obras mías, se lo prohibió. 
(...) (Dau al Set, desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que 
publicarà l’editorial La Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 45, 27 de febrer de 1999)

Daniel, Arnaud
(trobador provençal, veure sextines)

dansa

En los años 50 escribí tres ballets con música de Mestres Quadreny que 
teníamos que montarlos en Nueva York con escenografía de Miró. Era una 
concepción inédita del espectáculo. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim 
Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

Dau al set
(veure també Joan Ponç)

Vam tenir una reunió a casa d’en Tharrats i vam decidir de fer una revista 
conjuntament, perquè nosaltres els vam exposar els problemes que teníem. En 
Tharrats va dir que disposava d’una impremta del seu pare i que si fèiem una 
revista plegats, ell mateix s’encarregava de distribuir-la i de fer d’editor. I així va 
ser com va néixer Dau al Set. Un moment d’exaltació, molt bonic de viure 
perquè cadascú se sentia acompanyat en un erm. Teníem la sensació que calia 
fer moltes coses i intentàvem de fer-les.

Quan es va plantejar el problema del títol (no sé si era aquest mateix dia o en 
una altra reunió que vam tenir), en Cuixart va dir: Dau o El dau, però tots vam 



coincidir que era una mica pobre; ens va agradar la idea del dau, però vam 
trobar que... I una mica a la babalà vam anar fent: Dau a l’u, Dau al dos, Dau al  
tres; algú va dir: Dau al cinc, Dau al sis, i jo, sense adonar-me’n, confesso que 
en aquell moment no ho vaig pensar, vaig afegir: Dau al set. I vam decidir Dau 
al Set. Després, al cap de dos anys ens vam assabentar que en Breton havia 
publicat un opuscle que es deia “La septième face du dé”. Si jo ho hagués 
sabut hauríem mudat de roderes. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-
1950), p. 40-41, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

L’època de Dau al Set va ser molt enriquidora d’experiències, encara que, en 
realitat, de Dau al Set, només en som  plenament responsables el primer any. 
Després, per un seguit de divergències amb en Tharrats, nosaltres ens en vam 
desentendre, i ell va continuar a la seva manera. De Dau al Set només crec 
valedor el primer volum, el primer any, 48-49. En Tharrats va voler continuar 
perquè la revista li servia per fer intercanvi internacional, i nosaltres, ingenus, 
ho vam consentir malgrat que utilitzava el mateix nom i no hi érem.

Nosaltres vam fer el que calia; teníem condicions, va sorgir l’ocasió i desitjàvem 
de dir coses. No hi veig cap mèrit. Vam jugar net, no hi va haver cap sentit 
d’especulació, al revés dels altres grups que han anat sorgint. Teníem  unes 
afinitats sorprenents. Jo em recordo que durant la primera etapa de Dau al Set 
ens vèiem cada vespre amb en Ponç i era curiós que moltes vegades ell havia 
pintat coses que jo havia escrit durant el dia. I amb en Tàpies igual (fins i tot li 
titulava els quadres), i amb en Cuixart també. Treballàvem en la mateixa ona. 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 56, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Poc eren tot flors i violes. Recordo que en Ponç es va oposar rotundament de 
fer-hi sortir un comentari sobre la primera exposició d’en Miró després de la 
guerra. En Ponç va dir que, si sortia, ell se n’anava de la revista. També ho va 
dir l’Arnau Puig. Jo els vaig contestar que, si no sortia, era jo qui me n’anava. 
En Tharrats va trobar la solució: publicar-ho fora de la revista, solt entre dos 
números.

De moment sabíem el que no volíem. Ens interessava el veritable art 
d’avantguarda, catalitzat en aquell D’ací i d’allà d’en Prats i en Sert. En Tàpies, 
en Cuixart i jo fèiem de contrapunt a opinions estètiques poc reeixides. En 
Tharrats només volia vendre números, per això ens vam anar distanciant. 
Potser el fet positiu era la franquesa i el poc sentit de l’especulació, al revés 
d’altres grups que han vingut després. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 204, La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Acabada la guerra, en una situació cultural triturada pel franquisme, vam decidir 
de tirar endavant la revista “Dau al Set”. La seva intenció bàsica era empalmar 
amb la situació cultural d’abans i alhora servir d’aglutinant i de punt de partida 
per l’art d’avantguarda.

La revista ens va aglutinar a diverses persones, moltes fins vivíem al mateix 
barri, a Sant Gervasi. No tenia cap sentit especulatiu. Estàvem units per unes 
circumstàncies determinades, es a dir, sabiem del cert el que no volíem. El 
primer intent, però, abans de sortir “Dau al Set” va ser la revista “Algol” de la 
que només va aparèixer un número. Al començament érem un equip de quatre, 
Ponç, Arnau Puig, Enric Tormo i jo, que ens preocupàvem de l’elaboració, 
venda i fins de la distribució. Després ho vam proposar a Tàpies i Cuixart i 
d’altres i ja va aparèixer “Dau al Set”.



“Dau al Set” es va acabar com tots els grups. L’època de més eufòria va ser 
l’any 49. Teníem molts problemes materials i fins vam tenir molts conflictes amb 
Tharrats, l’editor, que anava només de cara a la pela. Aquest sentit comercial 
va provocar escissions. Sobretot a l’última època vam barallar-nos molt amb en 
Tharrats. Ell la volia fer sol a pesar de tot perquè la revista ja havia adquirit 
renom, i la va anar editant sense nosaltres. (Joan Brossa: el treball, una aventura, per Isabel 
Juanola, PUNT DIARI, Girona, p. 3, 17 de novembre de 1979)

Hubo un momento en que nos separamos por culpa de J.J. Tharrats. Eramos 
por otro lado tan ingenuos que dijimos: mira a partir de este momento, la haces 
tú. Él era el único que entendía la aventura de Dau al Set en un sentido 
comercial y económico. La revista la servía para hacer intercambio, para 
obtener revistas y libros extranjeros de gente y editores que conocía en Francia 
y América. Un día vino un señor del Museo de Arte Moderno de New York, y 
nos lo presentó en su casa y dijo que nos regalaría un libro a cada uno: Miró, 
Klee,... Estos libros no los llegamos a tener nunca, pero en cambio, estuvieron 
tiempo después en la biblioteca de Tharrats. Cuando nos retiramos, los 
números de la revista los editó y programó él.

Cirlot vino mucho más tarde. Cirlot era un hombre muy receptivo al que le 
interesaba todo aquello que tuviera un carácter de investigación. A nivel 
ideológico tenía muy poco en común con nosotros; era fascista, iba a misa con 
el devocionario y no se perdía un desfile de la victoria. Por lo que se refiere a la 
revista, yo respondo exclusivamente del primer volúmen, que fue el único 
discutido en común. Hubo también el problema de los simpatizantes como 
Cabral da Melo... y para no desfigurar la idea decidimos dedicar números 
especiales a esta gente. Después, Tharrats lo estropeó todo. Éste es el caso 
del dentista Surós que era un artista mediocre. Él le dijo a Tharrats que si 
editaba un número se comprometía a venderlo. Tuvo finalmente su número con 
gran enfado por parte nuestra con Tharrats. La revista se transformó en un 
muestrario de gente sin conexión alguna con nosotros. Eran detalles que nos 
enfadaban y que culminó con el número de imitación de Klee y la inclusión de 
un dibujo de Dalí en otro.

El grupo se deshace. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, 
revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 11, desembrer ? 1982)

Dau al set no tenia cap programa definit, hi havia diferències, però ens unia el 
fàstic pel que passava davant els nostres nassos. Històricament va fer el relleu 
del “postnoucentisme” català, que constituïa el punt avançat de la nostra cultura 
en esclafir la guerra. Ens agradava Salvat-Papasseit, Foix, Miró, Picasso i el 
primer Dalí (després es podrí). També recordo amb molt d’afecte l’escultor 
madrileny Angel Ferrant. A diferència dels grups que sorgiren després, Dau al 
set no tenia cap intenció crematística. A l’any 1951 vam fer a Barcelona una 
exposició del grup. Allí vaig exposar els primers poemes visuals (els 
anomenava experimentals). La policia va fer retirar els meus textos en català. 

És cert que el meu món particular influí en el clima de Dau al set. I recordo que 
les meves primeres lectures els impressionaren molt. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep 
Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà 
per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 253 La Forest d’Arana, València, 1994)

Dau al set va ser un pont: la continuïtat amb el sector de la cultura catalana 
més avançada abans de la guerra. Aquest paper històric és innegable, banda, 
naturalment, del valor individual de cada component del grup. Però això ja em 
sembla un altra qüestió. Aprofito per dir que darrerament s’ha desfigurat la 



història i cadascú porta l’aigua al seu molí quant a protagonisme. Això és el que 
podríem dir amnèsies interessades. Llavors se m’acut que, si una cosa que has 
viscut es deforma d’aquesta manera, què ha de passar amb un fet de fa mil 
anys? Fa poc vaig llegir un article d’un crític noucentista que, en parlar de la 
revista Algol, precursora de Dau al Set, s’oblidava del meu nom i del meu paper 
en ella. Ho trobo una manera molt particular de fer país... (Entrevista, per Victòria 
Combalia (traducció del castellà per Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 397-399. La Forest d’Arana, València, 1994)

Quin aniversari de Dau al Set se celebra enguany? Doncs, no ho sé. Dau al Set 
va ser, però un moviment d’enllaç entre l’avantguarda catalana d’abans de la 
guerra i la de després. L’avantguarda hi serà sempre, encara que ara no està 
de moda. (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p. 
20, octubre-novembre de 1998)

Antes de fundar Dau al Set, teníamos la costumbre de ir a casa de Tharrats, el 
único que estaba casado; lo habíamos conocido cuando nos compró  aquel 
número de Algol. Un día, Tharrats nos citó en su casa y nos sugirió que 
hiciéramos una revista nueva todos juntos. Propuso elegir un nombre y 
empezar a publicarla. Pero los que habíamos hecho Algol habíamos decidido 
no editar ningún número más, en vista de las dificultades y de la dedicación 
que exigía. Entonces Tharrats se ofreció no solamente a imprimirla, sino 
también a distribuirla, lo que implicaba a la vez adelantar el dinero para hacerla. 

No recuerdo si fue en esa misma reunión o en la siguiente cuando se planteó la 
cuestión del título. Cuixart propuso: El Dau (El Dado). Alguien dijo que quedaba 
pobre, y yo sugerí Dau a l’u (Dado al uno). Otro dijo: Dau al dos y así 
sucesivamente hasta el seis. Entonces yo añadí de forma espontánea: “al 
siete”, sin tener para nada en cuenta que era imposible. Y todos comentaron: 
“Ah, claro, está bien”. Unos años más tarde descubrí que ese título ya existía: 
el opúsculo surrealista La septième face du dé (La séptima cara del dado), de 
Ribemont Dessaignes. Al principio querían que figurara como director, pero 
cuando supe que había un texto en castellano, me negué. Como a Ponç le era 
indiferente el tema del idioma, aceptó salir él comno director. Había sido 
Tharrats el que había insistido en la conveniencia de incluir ese texto en 
castellano, por miedo a las represalias de la policía; Puig le apoyó, porque 
tampoco era catalanista. La presentación era mía. El artículo sobre las 
matemáticas era del hermano de Tharrats. En resumen, aquel primer número 
me pareció poco creativo, con demasiado texto. Por eso pedí que la revista 
fuera más plástica: menos erudita y más creativa. El primer collage lo hizo 
Cuixart. El cambio se produjo por fin en el número cinco, en el que toda la 
ilustración era de Ponç y los textos, míos, manuscritos. (...) Ese número cinco 
de Dau al Set era el estilo creativo que yo proponía; Ponç demostraba en él su 
fuerza, entonces superior a la de todos. Hasta Tàpies se daba cuenta. (...)

Hay que saber que en Dau al Set había una división significativa: Puig, Tharrats 
y Ponç eran admiradores de Dalí; Cuixart, Tàpies y yo, de Miró. Y esto no era 
tanto por influencia de Prats, al que tampoco le gustaba Dalí, aunque en su 
caso la cosa venía de antes de la guerra, sino que había también razones 
estéticas: creíamos, por ejemplo, que la aportación de Dalí había sido literaria y 
no pictórica, porque era un pintor académico de segundo orden. Además, 
pensábamos que la provocación tenía que venir sólo de la pintura. (...)

Miró se molestó con Dau al Set, pero el culpable fue Tharrats, porque había 
hecho un número dedicado a cincuenta años de pintura catalana vanguardista 



sin incluir a Miró, y para acabarlo de arreglar, la portada estaba ilustrada con un 
dibujo de Dalí. Ése fue uno de los primeros enfrentamientos fuertes con 
Tharrats. Después de un año de publicaciones, Tharrats trajo a Juan Eduardo 
Cirlot. Seguramente se conocieron en la librería Argos, en cuyo despacho 
trabajaba Cirlot. (...) Reconozco que era un buen crítico de pintura moderna y 
que estaba muy bien informado. Como poeta era un surrealista sin paliativos, 
pero a mí me daba la impresión de que su poesía era como los churros: toda 
igualo y hecha a la medida que le pidieran. (...)

La primera visita colectiva del Dau alSet al taller de Miró la propuso Prats. (...) 
Me produjo una gran impresión ver a Miró en su propio ambiente. (...)

El único contacto personal que he tenido con Dalí fue en la época de Dau al 
Set. Acompañé a Tharrats a verle. Estaba en Barcelona, en el Hotel Ritz. (...) 
Dalí habló con nosotros con toda naturalidad. Me llamó la atención que 
utilizase, como los niños, la tercera persona para hablar de sí mismo. No 
tuvimos más relación. (...) (Dau al Set, desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre 
autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 
44, 27 de febrer de 1999)

Delvaux, André

Siempre he estado de acuerdo con unas palabras que un día me dijo André 
Delvaux: “la mejor manera de servir al espectador es hacer honradamente lo 
que uno cree que ha de hacer”... Los públicos no saben lo que quieren, es fácil 
engañarlos con grandes promociones y demás cataplasmas ocasionales. (Joan 
Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, 
Barcelona, n. 55, p. 63,  abril 1981)

Des d’un got d’aigua fins al petroli

Este libro fue producto de la influencia, de la beneficiosa influencia, que sobre 
toda la gente de Dau al set tuvo el poeta y crítico brasileño Joâo Cabral de 
Melo. Eran los años cuarenta y Cabral estaba en Barcelona como diplomático 
de su país. Era marxista y estaba muy interesado en la cultura catalana. A 
todos nos influyó mucho. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Tengo que decirte que su publicación, 1971, es muy posterior a su creación. Sí, 
es un libro de temática política que salió clandestinamento; esto último es algo 
banal, por lo que no es decente pasar factura de pureza democrática. En este 
libro iba una denuncia de la situación española. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, 
per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 4 i 50, desembre de 1978)

Destrucció

Aquest poema –l’últim del llibre Fogall de sonets- està datat el 18 de juliol (de 
19xx). Ara, vist en perspectiva, té una dimensió inquietant i trasbalsadora que li 
dóna validesa. Revolta en un pla profund, no pas en el nivell anecdòtic que 
pretén el realisme socialista. És el que volia en Cabral. (Joan Brossa o el pedestal són 
les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 50, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



diàlegs
(veure actors i directors d’escena)

diaris
(veure també publicacions, La Vanguardia i AVUI)

No leo periódicos. Los amigos me cuentan lo que ocurre para demostrarme que 
ellos sí los leen. Yo voy al cine cada día y, ahora, releo a Lorca. (Cataluña es la 
última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 
1998)

Hi passo els ulls de tant en tant, si em cau un diari a les mans. (Joan Brossa. “Sóc 
com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol 
de 1998)

diners

Em guanyo malament la vida,  perquè visc de la literatura. Em salven els llibres 
de bibliòfil que faig amb pintors. Però que consti que són textos que han sortit o 
sortiran també en edicions normals. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 210, La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Molts burgesos ignoren que hi ha coses que no tenen res a veure amb la 
fortuna del diner: és la fortuna de les arrels del poble. (El poeta a les golfes, per Montserrat 
Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 
211, La Forest d’Arana, València, 1994)

Yo con cosas de este tipo –libros de bibliófilo- he podido aguantarme 
económicamente; al comienzo –allá por los años cuarenta- vivía de la venta 
clandestina de libros aquí entonces prohibidos; sólo algunos años después he 
podido vivir modestamente de lo que escribo. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per 
Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 51, desembre de 1978)

Jo sempre dic que em guanyo molt bé la vida, però que me la paguen poc. 
Però també he dit que hi ha un moment que la vida et duu a optar per una cosa 
o per l’altra. I jo he optat per la llibertat que tinc, i comprenc que en aquesta 
societat tot s’ha de pagar d’alguna manera. El restrenyiment econòmic és el 
preu de la meva llibertat. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

Mi familia me había insistido para que trabajara en un banco, como mi tío; ni 
siquiera lo intenté. Probé el oficio de mi padre, pero no me gustó. Guardaba el 
piso de unos familiares, comía en casa de mi abuela, con quien vivía mi madre, 
pues mi padre había muerto ya antes del 36. Al comenzar la posguerra, me 
puse a vender libros prohibidos de importación, que al principio me eran 
proporcionados por mi amigo Cebrià. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, 
entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

Nunca lo he tenido, y además siempre tuve muy claro que el dinero y la libertad 
no se llevan nada bien.

En mi casa no me entendían. Mi padre murió antes de la guerra; mi madre era 
una mujer muy materialista, no dialéctica, por decirlo de alguna manera. Quería 



que su hijo trabajara en un banco. Tenía un hermano alto empleado de banco y 
me martirizaba todo el día con esto: “¿Y tú qué haces, y tú qué haces?”. Yo 
hice mi camino como pude. A esa edad (18 años) sabía que la libertad se paga.

Me he privado de muchas cosas. No he viajado, lo que no ha sido un sacrificio, 
pero tampoco me he dado el gusto de ir a un restaurante, o de vacaciones. No 
he hecho nada de esto. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 
1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

El poder del dinero y la religión son la causa de las guerras. (pregunta, entrevista de 
Terenci Moix, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

directors de cinema 

Dins la fórmula de ficció, que en el cinema actual no em complau gens, 
prefereixo  Bergman pel rigor, i André Delvaux per la lírica. Dos poetes que 
s’expressen amb cinema. Em plauria molt de col·laborar-hi. Si jo fos francès o 
nord-americà potser seria possible... L’únic que em va decepcionar va ser 
Welles. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 102, editorial Pòrtic, 
Barcelona 1971)

A París (l’any 1956), també vaig veure tots els mestres que estimo: Eisenstein, 
Pudovkin, Strohein, Griffith, Flaherty, Ivens, Méliès, Stiller, Murnau, Pabst, 
Ruttmann, Sternberg, Keaton, etcètera. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona 
etapa (1951-1960), p. 100, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

De los actuales cineastas, Wim Wenders, Martin Scorsese o Steven Spielberg. 
Spielberg, aunque hace comics, lo hace muy bien. Tiene un gran sentido del 
lenguaje cinematográfico, tiene sentido poético y para colmo sabe cómo hacer 
dinero. Fabuloso. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. 
RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

directors d’escena

(Després de la pre-estrena de Cavall al fons a Sitges, dirigida per Jordi 
Mesalles). A mi em va agradar molt. La veritat és que vaig quedar sorprès. Per 
primera vegada el diàleg s’entenia perfectament, i hi va donar el ritme que 
calia. Si jo fos director d’escena, ho hauria fet així mateix.

Em sembla que els directors que havien muntat coses meves no creien en el 
diàleg. El trobaven estrany, deien que s’apartava del normal. Si fossin obres 
traduïdes de l’anglès, segurament no els hauria estranyat tant. Però en una 
cosa feta aquí... Com que la interpretació no tenia el tractament adequat, tot 
s’enfonsava estrepitosament. És com si, una obra en vers, la diguessis en 
prosa.  D’altra banda, com que no entenien el diàleg, trobaven que allò era una 
obra extravagant i la presentaven com una cosa estranya, amb personatges 
enfilats dalt d’una escala, o feien sortir vestit d’arlequí un veí tranquil, com n’hi 
ha molts... El xoc que ha de produir el meu teatre és en sentir enraonar els 
personatges. Parlen en un nivell de normalitat, però cal que hi hagi el que es 
diu i el que es pensa. Això ha de contrastar amb la normalitat de l’escena. En 
alçar-se el teló podria fer pensar que anem a veure una cosa de l’Ignasi 
Iglésias. Ara, quan obren la boca, tot canvia. Quotidià, normal, però amb mil 
ressonàncies. Jordi Mesalles ha fet les pauses que calia, ha valorat els silencis, 



ha donat importància al diàleg. I aquest és el secret del meu teatre. Tret de 
Cavall al fons, també em va agradar Aquí al bosc, quan la va muntar Lluís Solà, 
a Vic, l’any 1965. Anava per aquí. Com Moisès Villèlia amb La jugada, l’any 
1960. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, 
núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

Estic d’acord amb la línia que han agafat els directors escènics perquè crec que 
el que maquillo jo no ho pot maquillar el director. Jo maquillo el diàleg. No 
maquillo els actors. A mi n’interessa que quan s’aixequi el teló sembli una obra 
d’Ignasi Iglésias, per exemple. Però quan els actors comencen a parlar es 
produeix la transformació. Si transformes el diàleg, l’embelleixes i el maquilles, 
fas que l’escena realista canviï totalment.

Una vegada vaig fer una obra a la sala Villarroel, El sabater. El segon acte 
transcorria en una botiga d’objectes de festa. Acabava que venia l’amo a la 
botiga i els clients tenen un diàleg amb la dependenta. Doncs, bé, al director se 
li va ocórrer que aquest amo sortís caracteritzat de dimoni. Per què?, vaig 
preguntar. I em va dir que, com que venien focs artificials, havia de sortir el 
dimoni. No tenia res a veure amb el que jo feia dir al personatge. Em sembla 
que els directors farceixen massa el teatre. I jo el veig molt senzill, a base de 
diàlegs. I es veu que el teatre no va per aquí.

Em sembla que en aquesta direcció que pren el teatre jo no hi tinc res a fer. 
Insisteixo: jo veig el teatre essencialment literari. Una posada en escena molt 
seriosa i que el diàleg ho condueixi tot.

(Si tenim en compte que potser només s’han estrenat unes 25 obres...) Això 
també ha estat una mica culpa meva. Com que no m’acaba d’agradar la 
manera com fan teatre, sempre que m’ha vingut a veure algú me n’he sortit 
dient: “Ja la farem l’any que ve!” Jo no estic per cantarelles i tot allò tan afectat, 
que mai m’ha agradat. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, 
DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 9-10, 26 de juliol de 1998)

dissenyadors gràfics

Tengo amigos grafistas que se interesan por mi trabajo porque, según dicen, 
parto de ideas descorcentantes, mientras que ellos siempre trabajan sobre un 
código previamente establecido y al servicio de un cliente. De cualquier modo, 
un anuncio también puede convertirse en un poema con un sencillo retoque, de 
manera que la subjetividad se filtre a través de la objetividad, lejos del lenguaje 
alucinado. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista 
trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

dormir

De moment no tinc problemes per dormir; dormo molt bé. Si mai em desperto 
és perquè hi ha alguna idea que em preocupa, que puja. Llavors em llevo, 
l’anoto i torno al llit. Vull dir que de moment tinc bona salut i, és clar, el meu 
vagó no fa sotracs. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, 
Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 1982)



Dràcula
(veure Bela Lugosi)

Dreier, Carl

Concretament, puc dir que em preocupava Carl Dreier, la seva manera de fer 
sonets. Havia vist una sola pel·lícula seva a Barcelona, en una sessió de cine-
club. Era “Vampyr”, que aquí va passar amb el títol “La bruja vampiro”, 
bàrbarament mutilada i “desmuntada”. Els pocs fragments que quedaven 
sencers em van impressionar fortament. Rigorós, d’una independència 
absoluta, en efecte, Dreier és com un boscatge arrelat a la seva terra danesa i 
a la seva cultura. Malgrat les creences té obertes de bat a bat les portes. 
Admiro la seva obra com admiro les escultures dels egipcis, que superaven la 
immediata religiositat. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 100, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Su fuerza y su espíritu lo imponen sobre los cambios de gusto y lo apartan de 
las modas. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE 
La Vanguardia, p. 43, 1 de març de 1992)

drogues

Yo no me drogo, pero un día le pregunté a Miró si cuando pintaba se ponía en 
trance: “Querido tocayo, viendo la tela en blanco ya me pongo en trance”. A mí 
me pasa igual, caigo en “estado de lucidez subconsciente”. (Cataluña es la última 
colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Duchamp, Marcel

Un dels fets més importants en la història de l’art és l’aparició de Marcel 
Duchamp. Ell va fer una revolució, diguem-ne anticulturalista, en dir que havia 
arribat el moment de valorar la idea i no la tècnica. Per això, actualment, 
exagerant la posició de Duchamp, hi ha pintors que no exposen obres, sinó 
projectes d’obres. La perfecció de la forma és un complement de la idea, però 
hi ha hagut tants abusos de la forma! L’any 1917 Duchamp va exposar un 
urinari. Perfecte! És un moment estel·lar. D’aquí ha vingut el pop-art actual, que 
no és més que una conseqüència de les idees de Duchamp. També és bo de 
constatar que no especulava amb la seva obra, i aquesta troballa, que ell 
hauria pogut repetir indefinidament, va considerar que només calia concretar-la 
una vegada i que ja servia. Per això l’obra de Duchamp és molt reduïda però 
molt important. Ell va assenyalar el camí, però no el va explotar, ni es va 
enriquir. Una vegada em va precisar que odiava les operacions comercials de 
tota mena i que els marxants havien convertit la pintura en una mercaderia. 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 91, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

“duende”

Lorca es el duende... Sólo los más grandes encuentran las raíces del universo 
sin moverse de la tierra que pisan. Miró lo sabía, y por eso pintaba esos pies 



tan grandes... Miró tenía duende, como De Chirico y Picasso. Y como César 
Vallejo y Alberti y Miguel Hernández... A veces lo huelo. El duende huele de 
una forma especial... Pero Bergamín me decía que yo era un romántico 
mediterráneo, y eso no es lo mismo. De los poetas catalanes sólo Foix tuvo 
verdadero duende. (Brossa recrea “el duende y la alegría” de Lorca, per Miguel Mora, EL PAIS, Madrid, p. 
37, 11 de juny de 1998)

E

economia
(veure també diners)

No estic gens dotat per a la cosa econòmica. Sempre he cregut que l’economia 
és una ciència provisional i que, el dia que la humanitat vagi bé, l’economia 
tindrà un lloc secundari. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, 
Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

editors

La majoria dels editors cerquen el negoci i prou. Algunes vegades em fan pena, 
d’altres em fan fàstic. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 
1968)

Sóc molt dolent com a public-relations. Aquesta feina, l’haurien de fer els altres, 
i tampoc no la fan. Mira, ara fa poc que va venir-me a veure un suec que llegia 
català i que estava interessat per la meva obra. Em va demanar on podia trobar 
l’últim volum de la Poesia escènica i li vaig dir que jo no en tenia ca, que hauria 
d’anar a una llibreria. “Molt bé –em va dir-, doncs l’aniré a comprar.” Al cap d’un 
mes em va venir a veure una altra vegada i em va dir: “Miri, el seu llibre, l’he 
demanat a llocs diferents, però encara no me l’han trobat. No em puc esperar 
més. Me’n vaig.” Bé, això m’ha passat més d’un cop. Suposo que no deu ser 
casualitat. D’altra banda, els editors de vegades em diuen que els meus llibres 
no es venen, però, estranyament, en fan una segona edició. Jo no ho entenc. 
Només em sembla que si aquestes coses funcionessin millor, probablement 
l’obra arribaria més a la gent a qui ha d’arribar. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi 
Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44-45, 1 de desembre de 1982)

educació
(veure també escola)

Procurava fer força campanes. T’ensenyaven a guanyar-te la vida però 
t’amagaven la vida: tot t’ho servien momificat, a mi m’agradava desembalsamar 
les coses i em castigaven. A casa meva estaven molt preocupats. El meu pare 
tenia una biblioteca que feia força goig. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 199 , La Forest d’Arana, 
València, 1994)



Els sistemes d’educació semblen fets a posta per desorientar la gent, d’acord 
amb els interessos de les multinacionals, que són els senyors feudals dels 
nostres temps. I no ens enganyem: a la societat de consum, dels mass-media, 
les majories continuen sent la matèria primera de les minories, que són les que 
dirigeixen el ball. Cal que el personal no pensi gaire pel seu compte i sigui fàcil 
de manejar. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS 
ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 140. La Forest d’Arana, València, 1994)

ego

És inevitable. El que passa és que, l’ego, el té tothom. Potser l’artista té la 
capacitat de dignificar-lo. (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, 
entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 53, 5 de juliol de 1993)

Eisenstein

México me evoca la figura de Eisenstein. Nadie vio tan bien como él el paisaje 
mexicano; el cine que le sigue debería inspirarse en él. También prefiero al 
Buñuel de México que al de París. (Brossa sorprende con su ironía en la primera gran exposición 
americana de su obra, per Joaquim Ibars, LA VANGUARDIA,  29 de juny de 1998)

El bell lloc

En esta obra no hay historia; bueno, la historia se hace conforme se desarrolla 
la obra. Salvando las distancias es como “El romance sonámbulo” de Lorca; es 
un romance y no hay historia. Lo cierto es que no me gusta explicar historias. 
En mi teatro está lo que pasa en el escenario y lo que no se ve, que es muy 
importante.

No podría montarse en el Teatre Nacional porque no es un “bell lloc”. (Carlos Pazos 
debuta como director de teatro, redacción, LA VANGUARDIA, p. 39, 20 de juny de 1998)

El més essencial no ha variat (peça estrenada l’any 1961 i que s’ha reposat a l’espai Brossa). Com 
en totes les meves obres està el que passa a l’escenari i el que passa darrera. 
A El bell lloc hi ha uns sentiments que es van repetint. Em va agradar com va 
quedar i la intervenció de Carlos Pazos. Han allargat una mica l’obra. El final 
que han fet ells m’hi sobra, però respecto la seva decisió. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i 
no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 9, 26 de juliol de 1998)

El camí de l’oca

La col·laboració entre Niebla i jo vingué arran de la presentació del meu llibre 
de poesia visual a Girona. Jo coneixia la tècnica i l’obra del pintor i vaig creure 
que es podria adaptar perfectament a la meva poesia, ens ho vam plantejar i 
ara ja tenim el resultat: “el camí de l’oca”!.

La pintura de Josep Niebla és per a mi, un complement inigualable per a la 
meva poesia, i crec que ha sabut captar perfectament l’essència del seu 



missatge: el nostre treball en equip ha estat molt satisfactori, ja que Niebla ha 
posat la música adequada al meu guió.

“El camí de l’oca” estableix un paral·lelisme entre el joc infantil de l’oca i la vida 
humana que es trasllada a través del temps, com en un joc. La vida és un 
viatge en el temps. (“El camí de l’oca”: Josep Niebla pinta els poemes de J. Brossa, per J.C. Codolà, 
PUNT DIARI, Girona, p. 29, 7 de juny de 1981)

El cop desert

L’any 1944 vaig fer la primera obra de teatre: El cop desert. Era portar la 
problemàtica poètica a l’escena, buscar la setena cara del dau al poema. Les 
primeres coses de teatre es basaven en el fet de posar uns poemes en escena 
i afegir-hi unes possibilitats plàstiques que llegits no tenen. (Joan Brossa o el pedestal 
són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 43, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Volia buscar la tercera dimensió, no hi havia dramatúrgia. Jo buscava una 
tercera dimensió al poema. Vaig anar prenent consciència política. Però el 
teatre que feia era experimental. Després vaig anar descobrint que el teatre 
podia dir coses, que podia ser colpidor sense enraonar, podia tenir gest, ballet. 
I també vaig descobrir el teatre amb missatge. Era més aviat teatre poètic, i la 
poesia reforça el missatge. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu 
Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 9, 26 de juliol de 1998)

En 1944 escribí la primera obra de teatro: El cop desert, todavía inédita. Era el 
resultado del deseo de buscar otra dimensión al poema, porque ya había hecho 
mucha poesía. Como era un poco compleja, hacía un dibujo para cada escena. 
(Dau al Set, desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà 
l’editorial La Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de febrer de 1999)

Elegia al Che

Hasta la no-palabra vale para elaborar un poema; recuerda, por ejemplo, 
aquella elegía mía al Che en la que para plasmar el sentido de ausencia grabé 
el abecedario y quité las tres letras de su nombre. (Joan Brossa. El poder de la 
imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

El bell lloc

Aquesta obra no es podrà fer mai en el TNC  perquè no és “el bell lloc”. (Joan 
Brossa, a la roda de premsa de presentació d’aquesta obra, dirigida per Carlos Pazos, 19 de juny de 1998)

No podría montarse en el Teatre Nacional porque no es un “bell lloc”. (Carlos Pazos 
debuta como director de teatro con la obra de Joan Brossa “El bell lloc”, redacció, LA VANGUARDIA, p. 39, 20 de 
juny de 1998)

El gran Fracaroli
(veure també Barbafeca) 

Gran espectacle en dues parts per a un actor polifacètic, transformista, 
ventríloc, ombrista, mim i prestidigitador... Aquesta obra agrupa un seguit de 



peces molt antigues. Eren experiències passades que no m’interessava de 
repetir però si de constatar. Sempre he entès els jocs de mans com a poesia en 
acció; i jo l’amplio amb el text que acompanya l’execució dels trucs. (Joan Brossa o 
el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 77, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

En el espectáculo “El Gran Fracaroli” puse en juego ventriloquia, sombras 
chinescas, cabeza parlante, pantomima, prestidigitación y transformismo. (Joan 
Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, 
Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

El Ingenio
(veure Lletres gimnastes)

El jardí de Batafra o el molí de carnaval
(veure La careta colgada)

El llagost del Col·legi d’Aparelladors

Em van venir a veure els del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona i em van dir 
que la façana de l’edifici era molt trista i que si jo els volia alegrar una mica 
aquest aspecte més aviat nocturn que tenia i, alhora, que els fes alguna cosa 
que la caracteritzés. La proposta em va agradar perquè era un repte: jo no 
havia treballat mai sobre una façana, un element que ja hi és, que no pots 
modificar. Vaig començar pel desglossament del rètol de l’entitat, que té 
cinquanta lletres. I com si es tractés de la caixa d’un caixista d’una impremta 
antiga, les vaig escampar sobre la façana per grups, en forma de material 
alfabètic. Cada grup de lletres és d’un color diferent. Després, sobre la porta 
d’entrada, les lletres degudament “desordenades” formen el text del rètol. 
Perquè s’ha de tenir en compte que un text és un alfabet desordenat.
Després vaig veure que, a dalt, s’hi podia col·locar alguna cosa. Primer se’m va 
acudir de fer-hi una gran “A” tombada, com si dormís, amb les cames enlaire. 
Però s’assemblava a l’escaire que l’entitat té com a símbol, era una relació 
massa fàcil. M’interessava de fer una mena de metàfora, en què la poesia 
tingués un paper actiu, i que l’element escollit no fos prosaic. Per això, també 
vaig desestimar la possibilitat de col·locar-hi un gran metre de fuster, d’aquests 
que es despleguen com un llampec o una cinta mètrica. També vaig pensar en 
una avioneta estavellada. I un dia, per una jugada del subconscient, se’m va 
ocórrer la figura del llagost, un animal àgil, que sorgint del bosc del pensament 
se situa triomfant al cim de l’edifici.
Un amic meu, quan va veure el llagost, em va dir que els indis mexicans tenen 
el llagost com a símbol de la saviesa. Llavors, ja té una explicació: és un 
homenatge a la intel·ligència dels arquitectes. El subconscient hi ha vegades 
que té aquestes sortides. És fantàstic, perquè jo quan ho vaig fer ni de lluny ho 
sospitava. El subconscient em va jugar una carta perfecta. (“Una obra és un acte de 
llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, 
València, núm. 472, p. 54, 5 de juliol de 1993)

El Molino



Ha perdido un poco ahora. Cuando utilizaban la metáfora era mucho mejor. El 
público se queda pequeño, porque ya se lo dicen todo desde el escenario, le 
muestran todas las cartas, no hay posibilidad de diálogo. Ahora es más como 
una revista convencional. Por otra parte quizá sea mejor, porque significa que 
hay más libertad, pero creo que no han sabido adaptarse con imaginación. De 
todas formas el local es extraordinario y quizás único en el mundo... (Joan Brossa; 
la poesía  y el cabaret, entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, 
n. 55, p. 63,  abril 1981)

El novè hivern
(veure Proses de Carnaval)

El oráculo de Napoleón

(De petit) M’amagaven els llibres com El oráculo de Napoleón, tot ple de 
gravats i  de signes del zodiac. Era un llibre estrany, em fascinava. (El poeta a les 
golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. 
Diversos autors. p. 200 , La Forest d’Arana, València, 1994)

“El Paso”

Tinc amistat amb en Saura i en Millares i ells em va demanar una cosa per a 
publicar a la seva revista, “El Paso”, de Madrid, que per cert va ser l’últim 
número (1958). Els vaig donar Barbafeca, un monòleg que després vaig 
integrar a El gran Fracaroli. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 
105, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

El poeta presenta quinze pantomimes
(veure Em va fer Joan Brossa)

El Rei de la Màgia

Partagàs alternava les seves activitats artístiques amb la feina de la botiga de 
jocs de mans que havia obert al carrer de la Princesa, núm. 11, l’any 1881, 
després d’haver-ne tingudes d’altres dedicades al mateix article. També feia 
sovint viatges a París, d’on portava les novetats que exhibia al seu teatre. L’any 
1931, en morir el mestre Partagàs, el seu popular establiment “El Rei de la 
Màgia”, qualificació que el personifica, va ser adquirit per un altre mestre, 
Carles Bucheli, barceloní d’origen suís, client seu i prestidigitador remarcable 
conegut per Carlston. Bucheli l’ha regit fins a la seva mort, ocorreguda per 
l’abril d’enguany. Avui una neboda seva, Joana Grau i Bucheli, i el famós màgic 
holandès Flip Hallema (Flip en art), admirador de Miró, es disposen a impulsar-
lo plegats en una nova etapa d’iniciatives. L’establiment vuitcentista ha 
esdevingut, doncs, amb els anys una institució ciutadana i ha marcat el centre 
de la prestidigitació del país. Professionals, afeccionats o simplement curiosos, 
hi ha desfilat tothom. Per aquest bagatge, l’any 1977 va tenir una menció 
especial en el Premi Sebastià Gasch, de music-hall. (Pròleg per a l’edició facsímil del llibre El 



Prestidigitador Óptimus o Magia Espectral, Barcelona, Alta Fulla, 1981, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 134-135, 
maig de 1987)

También fue famoso Joaquim Partagàs, fundador de El Rey de la Magia, único 
establecimiento ochocentista de esta especialidad en el país. (“En la vida he hecho 
todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 43, 1 de març de 1992)

El sabater

Una vegada vaig fer aquesta obra a la sala Villarroel. El segon acte transcorria 
en una botiga d’objectes de festa. Acabava que venia l’amo a la botiga i els 
clients tenen un diàleg amb la dependenta. Doncs, bé, al director se li va 
ocórrer que aquest amo sortís caracteritzat de dimoni. Per què?, vaig 
preguntar. I em va dir que, com que venien focs artificials, havia de sortir el 
dimoni. No tenia res a veure amb el que jo feia dir al personatge. Em sembla 
que els directors farceixen massa el teatre. I jo el veig molt senzill, a base de 
diàlegs. I es veu que el teatre no va per aquí. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model 
de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 10, 26 de juliol de 1998)

El tràngol
(veure també Cant)

A sota hi havia una persona. Va ser una experiència que va acabar malament, 
però no cal donar noms. Deixem enrera les causes. Aquest llibre va ser el diari 
d’aquest situació i tot els xocs que motivava.

Jo el vaig fer damunt la marxa; és allò que comentàvem, mai no em vaig 
proposar dir això, allò, ara faré veure..., mai. Jo anava escrivint, amb molt de 
rigor, tenint en compte que en trasplantar els fets a la literatura calia distanciar-
los, sense que perdessin, però, el sentit primer. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 86, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Els entra-i-surts del poeta  (Roda de llibres (1969-1975))

La consciència solitària i la consciència col·lectiva són els dos plats de les 
balances. El poeta és a dins i a fora. (“Els entra-i-surts del poeta” és el títol 
general d’una sèrie de set llibres que penso publicar). (Joan Brossa, dintre i fora de la 
balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

Tinc una cosa que em fa molta il·lusió. Són set llibres que es diuen Els entre-i-
surts del poeta. Hi ha poemes curts i poemes llargs i, tal com diu el títol, són 
impressions, coses agradables i coses desagradables. És una mena de repàs 
de la vida. Per dins i per fora. Jo crec que aquest llibre és un bon exponent de 
la meva poesia essencialista. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 43, 1 de desembre de 1982)

Aquests llibres són fills d’una experiència que inclou tota una gamma de la 
investigació que s’ha produït al llarg de la meva obra: poemes lliures, amb 
mètrica, sonets, odes, poemes visuals, semivisuals, etc., i d’aquí ve el títol 
general: el poeta és a tot arreu, tot és matèria poetitzable, vingui de dins o de 
fora. Josep Molí, que és un editor-ferit (tal com hi ha lletraferits, també hi ha 
editors-ferits) edita tota la sèrie amb molta cura, com té per costum. El total 



constarà de set llibres. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, 
CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 23, estiu de 1986. I a Joan 
Brossa. Diversos autors,  p. 128. La Forest d’Arana, p. 1xx, València, 1994)

Ara ha sortit el setè i últim volum de la sèrie que jo he anomenat “Els entra-i-
surts del poeta”, on hi ha un poema que vaig fer a la tancada de Montserrat. El 
formen les consignes que donava la policia per telèfon, que un d’allà anava 
recollint.  (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. 
Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, desembre de 1989.)

Ha sido una edición muy larga –fin de la publicación de la obra en siete 
volúmenes-, pero era un material relativamente atípico y Josep Molí lo ha 
tratado con gran cuidado editorial.

La obra recién concluida es un compendio de todos los procedimientos que he 
utilizado, aparte de la sextina, que es una forma muy larga.

Con respecto a “Els entra-i-surts del poeta”, la obra no ha sido objeto de una 
crítica seria, cuando supone un esfuerzo importante.

Creo que es la literatura que corresponde a nuestro momento actual. La vida 
de hoy es intensa y rápida, efímera, y la poesía y el teatro son formas que 
permiten reflejar esos aspectos. (“Soy un poeta con riesgo”, dice Brossa, que completa su más 
amplio ciclo lírico, per Rosa Maria Piñol, LA VANGUARDIA, diari,  p. 48, 9 de maig de 1990)

Els vells
(veure Ignasi Iglésias)

Em va fer Joan Brossa
(veure també Joao Cabral de Melo)

Va representar un canvi d’òptica que es va acomplir gràcies a les converses 
amb en Cabral. A mi em sembla que vaig guanyar molt de temps.

Després d’escriure Em va fer Joan Brossa la meva consciència tenia una cara 
més, però potser jo encara havia de resoldre problemes de l’etapa anterior. De 
tota manera, em sembla que les Odes rurals ja participaven una mica de 
l’essencialitat que projecta Em va fer Joan Brossa. Com passava als Poemes 
de París. Són fets sota la impressió de l’arribada, de tot aquell aspecte de 
decoració de teatre que té la ciutat; però, això no obstant, també hi ha una 
preocupació per la vivenda, pel pa de cada dia, pel cansament que provoca 
París. Tot això anava lligat, de la mateixa manera que Cant i Festa, en els 
Poemes de París i El poeta presenta quinze pantomimes, on carregava l’accent 
en aquest aspecte íntim i quotidià. El primer llibre també inclou poemes que 
sembla que no corresponguin, però corresponen terriblement. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 96-97, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Antes hacía una poesía imaginativa, muy ligada a la tierra y al lenguaje. Pero 
llegó un momento en que ví que eso no era sino un artificio y que podía vivir 
cien años usándolo. A partir de Em va fer Joan Brossa (1950) rompí con eso y 
ensayé otra forma de poetizar (hay que tener en cuenta que el tipo de poesía 
que persigo es desconocido, aquí y en todas partes). Dí la vuelta al problema: 
coger textos prosaicos –un anuncio, un cartel indicador ...- y buscarles un 
encuadre capaz de crear una emoción poética. Es decir, en vez de coger la 



imagen y sacarla fuera, utilizando un lenguaje con recursos brillantes, oído cien 
mil veces, en vez de eso, suprimirlo todo y, no obstante, conseguir un poema. 
Intento dar lo alto por lo bajo. 

Para Em va fer Joan Brossa Cabral hizo un prólogo sensacional, del que 
Manolo Sacristán está enamorado. A Cabral le complació mucho mi nueva 
actitud. Decía: “hay que convertir los monstruos metafísicos en monstruos 
sociales”. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, 
agost de 1978) 

Joao Cabral de Melo, me despertó la conciencia social y me decía que el 
lirismo debía de tener connotaciones concretas, pero no adscrito a un realismo 
histórico y servil, sino de signo creativo. Entonces se me ocurrió hacer el libro 
“Em va fer Joan Brossa”, donde los poemas, sin renunciar del todo al 
surrealismo, remiten a la realidad y llegan a un cierto despojo verbal. A partir de 
aquí he ido alternando técnicas y modos.

A esta etapa he sido arrastrado por un deseo de esencialidad. Yo soy hombre 
de causas últimas, que lleva las cosas hasta su extenuación. (Joan Brossa. El poder 
de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48 i 50, desembre de 1978)

És un estil força influït pel cinema. Es tracta de fer enquadraments de la realitat 
i sobrecarregar-los d’intenció. Simplificar per obtenir una intensitat més gran. O 
també fer ús del llenguatge administratiu o frases fetes per relacionar-lo amb la 
pròpia experiència. Tot això era diferent de la dita poesia social, que es limitava 
a mudar de retòrica, una retòrica que no agradava als burgesos ni als obrers 
mateixos.  El poble català, en general, té un sentit de l’estalvi i del treball, però 
no veu la necessitat de la cultura. La meva àvia, per exemple, no llegia altra 
poesia que la de les postals del “sereno”. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni 
Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 
1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 135. La Forest d’Arana, València, 1994)

enamorament

He passat per tota mena d’enamoraments i en diversos registres. Des de 
l’enamorament en què estàs disposat a casar-te l’any que ve, fins a l’equilibri 
amatori en què no estàs disposat a casar-te l’any que ve. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 208, La Forest d’Arana, València, 1994)

epifania

Hay buenos y malos recuerdos (de la guerra); hay cosas que... para mí fue 
como una prueba, fue como el shok que me decidió a muchas cosas; dicen que 
en la vida de las personas hay como unas epifanías... Creo que en todas las 
vidas están estas epifanías, pero hay personas que las saben aprovechar y 
otras no. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, 
Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982) 

Lo que me enseñaban en la escuela no me gustaba; salí sabiendo lo que no 
quería, e ignorando lo que quería. Lo importante fue la guerra, que me separó 
de la familia y me hizo conocer a personas interesantes.



La guerra fue para mí un hecho de gracia, una Epifanía, cambió mi vida. Hasta 
entonces no tenía sentido político, en mi casa eran franquistas; la guerra fue mi 
liberación. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 
d’agost de 1997)

escola

Procurava fer força campanes. T’ensenyaven a guanyar-te la vida però 
t’amagaven la vida: tot t’ho servien momificat, a mi m’agradava desembalsamar 
les coses i em castigaven. A casa meva estaven molt preocupats. El meu pare 
tenia una biblioteca que feia força goig. Jo hi vaig agafar un llibre molt petit, 
però molt ben relligat i m’agradava portar-lo a la butxaca. Un dia la meva mare 
em va portar a una escola del carrer de Wagner. L’escola la dirigia un capellà. 
L’home em va mirar  i em va dir: “Nen, et donarem un llibre”. Jo li vaig dir que 
no em calia cap llibre perquè en tenia un. I  ell em va preguntar quin llibre era. 
Las ideas republicanas, vaig dir jo, i la meva mare es va esverar molt. (El poeta a 
les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan 
Brossa. Diversos autors. p. 199-200, La Forest d’Arana, València, 1994)

Tenía una gran desinformación literaria, porque, claro, en la escuela te 
enseñaban aquello clásico de Samaniego, pero yo pensaba que eso no podía 
ser la poesía... (...). En la escuela había sido victima de una estafa cultural.

Las cosas importantes se aprenden pero no se enseñan. (Salir de la jaula del lenguaje, 
entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 28 i 29, agost de 1978)

Mis primeros pasos en la poesía arrancan de la enseñanza de la escuela que, 
por cierto, no lograron contagiarme ningún especial entusiasmo. Tuve, pues, 
que empezar de cero. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, 
p. 48, desembre de 1978)

Vaig eixir de l’escola sabent el que no volia i no sabent el que volia exactament. 
A l’escola ensenyaven a guanyar-se la vida, però amagaven el que la vida era. 
Van decidir que estudiés comerç per després entrar en un banc. El meu tret 
característic és la voluntat; i la negativa a ser carn de banca es transformà en 
una  lluita que durà uns anys. Però el meu cap ja tenia una manta ben lligada. 
(Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de 
setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 252. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Había cursado la enseñanza primaria en la escuela de un tal Ribera. Luego, un 
curso en las Escuelas Cristianas, que reafirmó mi anticlericalismo. Enseñaban 
a ganarse la vida, pero ocultaban lo que es la vida. Mi padre, que era grabador 
de oficio, me indujo a leer; compraba diarios, revistas y tenía el “D’ací i d’allà”, 
“L’Esquella” y la “Il·lustració Catalana”, que editaba periódicamente folletones... 
(“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 
35, 1 de març de 1992)

Lo que me enseñaban en la escuela no me gustaba; salí sabiendo lo que no 
quería, e ignorando lo que quería. Lo importante fue la guerra, que me separó 
de la familia y me hizo conocer a personas interesantes. (Joan Brossa. Los juegos del 
poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

escriptors



Al decidirme a escribir tuve presente la advertencia de Gauguin cuando dice 
que son muchos los que escriben y pocos los que creen que la literatura es un 
arte difícil. De aquí mi nula prisa en publicar durante tantos años... (Joan Brossa. El 
poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

(Escriptors predilectes) Llull, March, els trobadors, la rondallística, Verdaguer, 
Riba, Foix, Salvat Papasseit, Isaïes, Whitman, Strinberg, Joyce... (Instantànies. Joan 
Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

El món dels escriptors és com una mena de galliner tancat, ple d’enveges. En 
totes les arts, la gent es comunica les coses, els escriptors, en canvi, mai. 
Recordo que quan vaig començar a treballar la mètrica em trobava amb molts 
problemes difícils de resoldre. Recordo que un dia vaig anar a veure l’Osvald 
Cardona per consultar-li una qüestió de mètrica i ell es va posar a riure i a cada 
problema que jo li presentava, ell reia, “hi, hi, hi, ja t’ho trobaràs, ja t’ho 
trobaràs...”. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, 
Barcelona, núm. 162, p. 33, 31 de maig de 1985)

escultures públiques
(veure també poemes objecte)

Llevo toda la vida haciéndolas artesanalmente o a pequeña escala, porque no 
tenía dinero para producirlas. 

(Recientemente, inauguró en la Universidad de Palma de Mallorca una escultura de piedra 
situada entre dos olivos con una mosca de gran tamaño posada sobre un volumen inclinado). 
Es una metáfora de la ciencia y la naturaleza. (Joan Brossa. “La manzana y el antifaz son 
una metáfora del teatro”, per J.J. Navarro Arisa, METRÓPOLIS El Mundo, suplement setmanal, Madrid, p. 8, número 
especial “Premios Max de las artes escénicas”, sense data (1998))

Espai escènic Joan Brossa

L’activitat de l’Espai Brossa tracta d’arrencar alguna espina del nostre ambient 
teatral quotidià, i de tornar a la llum certes coses oblidades com ara el flamenc, 
la poesia, el music-hall, el ballet, la màgia blanca i d’altres gèneres parateatrals 
generalment mal acolorits. Les etapes vindran continuades i procurarem que 
siguin dutes per visions diferents, segons les possibilitats de cada moment. Les 
funcions fonamentals s’alternaran amb trobades de joves creadors, lectures o 
recitals. Massa sovint entre nosaltres el Teatre va a peu coix. A les flors que li 
donen les Festes Majors i a les empremtes dels elefants s’hi ajunta la fumera, 
això sí, a so de trompetes i amb falsos nusos poderosos.

L’Espai Brossa vol fer esclat on canta massa el silenci encara que, a vegades, 
s’emperruqui i es mudi de roba. Quan un país no va a l’hora, el primer que se’n 
ressent és el teatre. Voldríem que el nostre ambient teatral fos més elàstic i el 
risc i l’aventura creativa –el peu que falta- no haguessin de ser tan 
contradictoris en la seva justificació de límits; la normalitat ho exigeix com una 
activitat imparable. Anys enrera em deia un amic actor que, si les agències de 
viatges tinguessin la iniciativa del Teatre Català, encara viatjaríem amb tartana. 
La carcassa de l’esperit, sense dubte, ha millorat, però, encara els instants no 
són prou de primavera.

Els gallardets de festa els mostra l’esplet de sales alternatives. Malauradament, 
però, la grandesa dels seus esforços va respirant en silenci i dins una mar de 



problemes. Els diners torcen la balança en una sola direcció i les oportunitats 
estan en una situació de culpa. Fins quan?

En resum, tal com ha dit Rafael Alberti: “Sobre una simple cortina, que la 
paraula troni”. (La presència forta, per Joan Brossa, dossier de  premsa de la presentació del nou Espai  
escènic Joan Brossa, Barcelona, novembre 1997, i a 5 anys,            )

Normalmente, estas iniciativas se toman cuando el homenajeado está muerto; 
yo estoy vivo y estas cosas me hacen dudar. ¿Estaré vivo de veras? (Joan Brossa. 
“La manzana y el antifaz son una metáfora del teatro”, per J.J. Navarro Arisa, METRÓPOLIS, suplement setmanal 
de EL MUNDO, Madrid, p. 8, número especial “Premios Max de las artes escénicas”, 3 d’abril de 1998))

Bonnín i Hausson hi tenen molt a veure, perquè jo no me n’hauria preocupat 
pas.

Vam acordar que no només s’hi havien de fer obres meves, també havia de ser 
una tribuna dels joves. Qualsevol organisme que vols que funcioni ha de tenir 
dos peus, i el teatre català només en té un, el peu comercial, però falta el peu 
creatiu. Volem que aquest espai aconsegueixi tenir els dos peus. (Joan Brossa. “Sóc 
com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 10, 26 de juliol 
de 1998)

especialització

En un moment de fam menjaré pollastre; però un altre dia triaré un ou ferrat.
L’especialització em sembla una de les aberràncies del nostre moment. Les 
formes d’expressió artístiques són cares d’una piràmide que es troben en el 
punt més elevat. A un senyor que li interessi la pintura o l’escultura li ha 
d’interessar necessàriament la música, la poesia i el teatre perquè les arts 
s’interfereixen, s’enriqueixen mútuament. Una bona pintura pot solucionar un 
poema i una peça musical pot solucionar una pintura, i etcètera. Les persones 
que prescindeixen d’aquestes premisses cauen a l’immobilisme. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 86, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Espert, Núria

¿Por qué se destinan doce millones de pesetas a la promoción de Núria Espert, 
actriz suficientemente promocionada y absolutamente mediocre?. Para mí su 
teatro es inaceptable y sólo positivo como catálogo: como muestra de lo que 
nunca debe hacer un actor. La gente es tonta y al final terminará por creerse lo 
que se cree la propia Espert: que es Sarah Bernhardt. (Joan Brossa critica la 
mediocridad de la política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)

esport

La comercialització de l’esport me’l fa detestable. Això vol dir que no m’arriba a 
interessar. L’esport és per practicar-lo, no el veig com a espectacle; passa com 
amb la música de cambra: el qui veritablement la frueix és l’executant. 
(Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  



Espriu, Salvador

De l’Espriu, en aquell moment, no se’n parlava, tenia el seu grup d’amics, 
anava fent. El respecto, però mai no m’he identificat amb l’obra. La trobo com 
extemporània i mancada d’aventura. Jo sóc un arbre d’una altra mena. (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 32, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

(L’Espriu) Té bona lletra. Però és l’acadèmia i la manca de risc; no creu en la 
poesia. L’Espriu sempre està voltat del caliu dels entusiastes, l’única caliu que 
veig a la seva obra. Després, pensar que és el sol autor que va aguantar la 
“flama” als moments difícils de la postguerra, que tot ha vingut després d’ell, em 
sembla excessiu. És lamentable que tous lletraferits que estan d’acord amb 
això encara malentenguin en Foix.  (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 205, La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Sempre he mirat d’una manera força distanciada les superlloances a l’obra 
d’Espriu (com a obra poètica, per sota de la de Rossellò-Porcel). Aprecio 
l’artesà, però no sóc de la seva màfia. L’he vist sempre com un escriptor que 
tendeix a l’academicisme, sense córrer cap perill i falsament modest; per tant, li 
escau d’allò més bé una perruca oficial. Va per la vida amb el fre posat.

En un altre terreny, el tema de la “lluita per salvar els mots” ens portaria molt 
lluny i, en aquest aspecte, crec que s’ha simplificat massa a l’entorn d’un sol 
home. Em sembla injust i ofensiu per a d’altres persones rellevants en el servei 
i no pas en el prestigi. De més a més, als llibres d’Espriu, la censura franquista 
no hi havia tocat ni una coma. I poc és cert que no hagi escrit mai en castellà. 
(Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a 
ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 121 maig de 1987)

Se’ns han mort tres poetes que crec que literàriament tenen una vàlua evident, 
cadascú amb un registre propi i diferenciat, és clar, Agustí Bartra, Joan Vinyoli i 
Salvador Espriu, i no entenc perquè ha de ser un de sol l’homenatjat (Espriu)... 
això és fruit del maniqueisme de què parlàvem (la cultura oficial), i jo no vull fer 
de comparsa en aquest muntatge –no he participat ni ho faré en cap 
homenatge de cap mena, perquè haurien de ser tres homenatges i no un de 
sol, com s’ha fet-... Això no és decent, aquí hi juguen uns factors extraliteraris i 
no em sembla lícit. 

Una de les coses de l’Espriu que em fa gràcia és aquesta humilitat que diuen, 
“ell no, això ell no...”, i jo sé positivament que quan no parlaven d’ell, l’Espriu 
s’emprenyava molt i, quan en parlaven, feia veure que no volia que en 
parlessin, és clar, em sembla un joc poc honest, oi? (Brossa i la brutícia de la cultura, per 
Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

Esquerdes, parracs, enderrocs esberlant la figura
(veure La mare màscara)

estètica 
La estética es como la gramática, que se aprende y luego, a la hora de crear, 
se olvida. La estética es inherente, es el resultado.
El efecto estético en la poesía visual o en la poesía objetual sólo me interesa 
para introducir al espectador en el planteamiento del poema. Lo importante es 



la idea, y para que destaque no me gusta representarla a través de dibujos, 
letras u objetos complicados o excesivamente adornados. Trabajo con 
materiales muy pobres. Prefiero las cosas simples, pero que llegan lejos. La 
forma material no me interesa, de eso ya se ocupan los pintores. (Joan Brossa, la 
magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

estudi –carrer Balmes-

¡Cuidado, que se ha caído un papel...! (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín 
Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Todo está a mano, el caos es sólo aparente. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier 
Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42)

És que està tot ordenat. No és una decoració, això.

No, no pugeu per l’escala dels escanyapobres, heu de pujar per l’altra, per la 
del darrera de la porteria. (Joan Brossa, el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep 
Masats i Safont, Canigó, n. 711, p.18, 23 de maig de 1981)

Mira, la vida és un fet transitori. Aquest estudi n’és una imatge. I si algú no se 
sent en estat de transició, senyal que és un il·lús. Per tenir un cert coneixement 
de la peripècia humana cal no oblidar que vivim transitòriament. Si quan vaig 
llogar l’estudi m’haguessin dit que hi estaria quinze anys, no l’hauria agafat; 
aleshores això m’hauria semblat impossible. I tot és per l’estil. (Joan Brossa, oblidar i 
caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 
1982)

estudi –carrer Gènova-

M’agraden les diferents alçades dels pisos (primera casa que va projectar 
Òscar Tusquets) perquè així no se senten els veïns.

Les claus estan a la porta per fer enrera als lladres.

L’estudi està desordenadament ordenat. 

Jo tremolo quan han de venir cameres, tot això està ordenat, i et mouen els 
papers, te’ls tiren per terra. I això no m’interessa perquè3 jo sé on és tot i quan 
busco una cosa la trobo. És que jo no sé com s’ordenen els papers. ¿Per 
autors?, per números?, jo què sé! (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per 
Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol de 1998)

No he hecho nada durante estos dos meses. En el estudio hace un calor 
insoportable y cierran la filmoteca. Cuando uno se hace viejo el calor te cae 
encima y pesa. (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL MUNDO, Barcelona, 13 de setembre de 1998)

(Els balancins) Són escultures mòbils dins l’estudi i n’hi caben cinc o sis. (Joan 
Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 
11, 26 de juliol de 1998)

Cinc. Tots diferents. Com els dits d’una mà, com els dies feiners de la setmana. 
Són escultures mòbils, com les tartanes d’abans, com el tramvia blau. (Cinc 
balancins immòbils, per Jordi Jané, AVUI, Barcelona, 31 de desembre de 1998)



ètica

Vivim en una societat en que l’ètica no es practica. Fotre els altres està en 
desacord amb les normes morals però no pas amb allò que es fa realment. 
Som en una selva en què viure és defensar-se. La meva ètica és, doncs, dins 
el possible, oblidar-me d’això sense abandonar les meves conviccions. (El poeta a 
les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 211, La Forest d’Arana, València, 1994)

èxit

En otras circunstancias quizás hubiese tenido un éxito exterior, cosa que 
tampoco me ha interesado mucho. Me atraen más los éxitos interiores. 
Suponiendo que los republicanos hubiésemos ganado la guerra quizás hubiese 
podido estrenar por esos mundos y mi obra sería más conocida. Pero, para mí, 
lo importante era poder hacer mi obra. Y lo he conseguido ¿Entonces? “Tiempo 
al tiempo”, decía Nietzsche. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 32, agost de 1978)

També em rebenta la facilitat. L’èxit de molts “famosos” no demostra més que 
l’estupidesa de la gent. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La 
creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep 
P. Montaner, p. 436, València, 1994)

Estic convençut que les persones veritablement importants han passat 
desapercebudes. És gent que ha sublimat les seves sensacions.
De la gent que fa les coses per a fer-se notar, un budista diria que té una 
sedimentació molt pobra del seu subconscient. (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan 
Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 
53, 5 de juliol de 1993)

La mayoría de actuales famosos lo son por falta de méritos. (Cataluña es la última 
colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

experiència

Cuando me preguntan qué es lo que me gusta más de mi obra digo que aquello 
que todavía está por hacer. Lo que he hecho me interesa sólo por cuanto así 
tengo la experiencia que ahora poseo. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL 
VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978) 
 
Hay personas que tienen la capacidad de tener experiencia. Me gusta la idea 
de poder redimirse a base de experiencia. Algunos piensan que adquirimos 
experiencia a lo largo de otras vidas.

Gente con conocimientos de esta clase me ha dicho que mi literatura 
demuestra un grado de experiencia, que mis palabras vienen de un fondo 
profundo. Una vez conocí una médium, que no ejercía de tal cosa, y me dijo: 
“Tú, hermanito, estás muy cerca de Dios, pero estás de espaldas”. Y también: 
“Tú, hermanito, tienes un jardín precioso dentro, no dejes que te lo pise nadie”. 
Creo que los humanos sólo usamos una parte del cerebro. (Joan Brossa. Los juegos 
del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 27, 31 d’agost de 1997)



experimentació

La gent accepta només l’experimentació en certs terrenys. En pintura, per 
exemple, troben molt bé que hi hagi un artista que disposi la tela segons un 
criteri diferent; però, en canvi, no ho accepten en el teatre. El teatre sempre ha 
de ser el mateix, sempre ha d’estar en el segle tal o tal altre... Quines 
contradiccions! I això és terrible perquè demostra una confusió mental que 
continua endavant, més o menys atenuada, però continua. Darrerament va 
ocórrer amb l’estrena a Barcelona del Concert irregular, que va resultar d’allò 
més tempestuosa. El problema és el mateix, prejudicis, mala fe o interessos 
subterranis. Sempre, per veure una obra d’art, cal posar-se en disposició, 
perquè si tu d’antuvi tanques l’aixeta... L’art demana una predisposició per part 
del públic. No parlo, és clar, dels llocs comuns i dels cataplasmes. D’altra 
banda, no existeix una persona tan diferent que en el fons no tingui afinitats 
amb ningú. Cal la gosadia d’arribar al fons. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Segona etapa (1951-1960), p. 80-81, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

exposicions

M’he desjubilat. Tot això ca començar a partir d’una exposició que vaig fer l’any 
passat a Munic, que va tenir molt èxit i això va derivar cap a una sèrie de noves 
exposicions. En vaig fer una a Màlaga, una a Madrid, ara una a Barcelona. Això 
va venir arran d’una exposició antològica que vaig fer fa quatre anys a la 
Fundació Miró, de la qual es va editar un catàleg molt complet. El catàleg va 
anar a fora i la gent, en veure tot aquell material, tota aquella feina feta, es van 
interessar molt. No ha estat, doncs, un llançament d’aquí, ha estat una cosa 
que ha vingut de fora, com sol acostumar sempre. S’ha repetit la història.

A hores d’ara, a Nova York hi tinc una exposició oberta, amb poemes visuals i 
objectes nous, a la galeria Prats. I l’any que ve al Guggenheim hi ha en 
perspectiva una exposició de poesia visual a nivell universal, a la qual el 
comissari m’ha dit que jo havia de ser ben representat. (Joan Brossa. “El poeta ha de 
sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 
7, p. 10,  desembre de 1989.)

F

Fàbregas, Xavier
(veure també Or i sal)

Quan al Centre Dramàtic hi havia Xavier Fàbregas vam fer uns projectes. Fins i 
tot vaig escriure una obra, una cosa de prestidigitació que havia de fer en 
Hausson. Després va passar el que va passar, Herman Bonnín va arribar a la 
direcció del Centre i, sí, n’hem continuat parlant, però per a l’any que ve. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 
de desembre de 1982)



Fairbanks

Un cineasta ejemplar. La prueba es que todavía sus argumentos perduran. 
Tenía un claro sentido de la ironía y eso explica por qué sus películas y sus 
temas siguen siendo válidas. Las últimas secuencias de “El signo del Zorro” 
abren un nuevo camino al cine. De “El pirata negro” los hermanos Marx 
sacaron un gag  famoso de “Una noche en la ópera” cuando escapan bajando 
por una cortina rasgada. En “El pirata negro” se trataba de una vela. (Ver el  cine sin 
dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 14)

Falla, Manuel de

También me gusta mucho el “Diwan del Tamarit”, que es lo último que escribió 
(Lorca) antes de que lo mataran. Todos esos poemas son de alta tensión lírica, 
como lo es la música de Falla, folklórica, pero con entidad. Ambos entendían la 
tradición como Juan Ramón Jiménez, quien decía que debía ser una conquista, 
no una herencia. Cuando Falla se enteró de que lo habían asesinado, prometió 
no volver a España hasta que muriera el régimen. (El homenaje de Brossa. De poeta a 
poeta, per Ima Sanchís, MAGAZINE La Vanguardia, p. 66, 24 de maig de 1998)

família

La meva família era de funcionaris per part de la meva mare. Hi vaig conviure 
un cop mort el pare. El meu oncle, el cap-i-cua de la família, treballava en un 
banc, era un empleat model. Bona gent, però no tenien cap preocupació: de 
casa a la feina i de la feina a casa. Els agradava la sarsuela, gent del motlle.

Una filla d’una tia paterna és la Rosalia Guilleumas, casada amb en Jordi 
Rubió. El meu pare era el qui tenia més imaginació, un home molt sensible... El 
pare era afeccionat al teatre, havia fet de cap de tramoistes a l’Ateneu de Sant 
Gervasi (abans de la guerra no se’n deia, de catòlic, com ara).

El meu pare tenia una biblioteca que feia força goig.

Diuen que la meva àvia paterna cada nit tirava l’oracle i sabia fer horòscops.

El problema de fundar una família tal com em van ensenyar a casa meva, no 
l’he vist mai clar. Mira, la cosa em sembla així: si tens un fill sensible, pobre, la 
passarà molt puta a la vida; i si és ruc, doncs, ja n’hi ha prou de rucs. Sóc lleial, 
però, als amics...La veritable família són els amics l’altra no la pots triar. 
Apollinaire deia, i podia ser ben bé una dita de Nietzsche: no porteu a coll-i-be 
el cadàver del vostre pare, enterreu-lo d’una vegada i llestos. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors. p. 198, 199, 200 i 201, La Forest d’Arana, València, 1994)

fantasia
(veure també imaginació)

La fantasia no m’ha interessat mai. No hi crec, en la fantasia; crec en la 
imaginació: la imaginació que entaula comunicació amb el subconscient i 
compromet totes les formes en el desdoblament d’un fet. En canvi, la fantasia 



és somiar truites. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 79, editorial 
Pòrtic, Barcelona 1971)

Fantasía es “somiar truites”, es Walt Disney. Imaginación es metamorfosis. 
Miró, por ejemplo, es metamorfosis. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL 
VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 29, agost de 1978)

Lo mío no es fantasía a lo Walt Disney, sino voluntad transformadora, con 
imaginación. Tengo siempre la realidad como punto de referencia para no caer 
en el desvario. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, 
desembre de 1978)

Ferrant, Angel

Recordo amb molt d’afecte l’escultor madrileny Angel Ferrant. Si Angel hagués 
nascut francès seria reconegut mundialment. Era una gran persona, amic de 
Catalunya i un creador enorme. Ell va fer mòbils abans que Calder. Tots li 
devem un homenatge. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La 
máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 253. La Forest d’Arana, València, 1994)

Festa
(veure Cant)

festes populars

M’agraden les festes populars, especialment les revetlles, els focs d’artifici, les 
bombes. (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

fidelitat

La fidelitat a un mateix esdevé la forma més difícil de l’honestedat personal. 
(Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 
1982)  

fills

¿Hijos?, ni ganas. Si el niño sale inteligente las pasará putas y si es tonto ya 
hay muchos. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, 
LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

filmoteca
(veure també cinema)

A la tarda  vaig molt sovint a la Filmoteca, que és a tocar de l’estudi. El cinema 
m’agrada i estic al corrent de les obres interessants. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per 
Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 1982)



Cada dia, si puc, vaig a la filmoteca. M’agraden els cicles de directors, de 
gèneres. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, 
suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol de 1998)

Foc al càntir
(veure cinema)

Una noia aguanta un llençol desplegat. Tot amagant-s’hi ve a primer terme de 
manera que el llençol abraci el fotograma. Pausa. Entra la noia per l’esquerra, 
se situa al mig del fotograma i es talla les ungles. (Ver el  cine sin dogmatismos, article de 
Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 15)

Fogall de sonets
(veure Destrucció)

Foix, Josep Vicenç 

En Foix havia estat el portaveu de la literatura catalana d’avantguarda d’abans 
de la guerra; en Foix era en literatura el que Miró era en plàstica. 
Manuel Viusà em va dir: “Conec una persona que és l’única que et pot orientar. 
Vés amb compte, que té mal geni. No li diguis que em coneixes”. I aquest era 
en Foix. Aleshores ell estava parapetat a les seves pastisseries i no resultava 
fàcil; finalment, però, em va rebre. Li va fer molta gràcia que en aquells 
moments tan crítics un noi anés a preguntar-li per problemes literaris de tanta 
volada. Em va acollir molt bé, li vaig ensenyar els meus exercicis –a base 
d’imatges hipnagògiques- i li van interessar força. Em va dir que era veritable 
poesia d’avantguarda, però em va aconsellar que no oblidés tant la part formal. 
L’instrument és molt important. De seguida em va fer preocupar pel sonet, del 
quan em va dir que era una forma clàssica, però que donava molta agilitat i que 
anés escrivint sonets, encara que després els oblidés...
Els de la revista Ariel, com ha dit en Cirici recentment, tenien la mirada cap al 
passat. Eren academicistes; per tant, un fre. En tornaven sense haver-hi anat. 
L’únic estímul era la posició d’en Foix.  (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera 
etapa (1938-1950), p. 28 i 32, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

D’en Foix sempre he enaltit la seva contemporaneïtat. Hi va haver un moment 
en què va saber posar la literatura catalana a l’alçada de la literatura europea. 
M’interessa tant com en Salvat, però en un altre registre. Al seu terreny, en Foix 
té un mestratge formal que trobo exemplar. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Segona etapa (1951-1960), p. 96, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Estos ejercicios (imágenes hipnagógicas) se los enseñé a un amigo mío que, 
sorprendido, me dijo que no entendía nada y que quizás Foix era el único que 
en aquel momento podía darme una opinión. Eran los años 41-42 y Foix me 
recibió muy extrañado. Le dije que lo que se hacía en Cataluña no me 
interesaba, que pensaba que la literatura tenía otra dimensión que me habían 
escamoteado. Me dio la razón y puso a mi disposición sus conocimientos y su 
fantástica biblioteca: ¡coño!, pensé, esto ya es otra cosa. En la escuela había 
sido víctima de una estafa cultural. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL 
VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 29, agost de 1978)



Foix ha hecho poesía de su tiempo. Hay poetas híbridos que podrían ser tanto 
del siglo veinte como del dieciocho. Aún viajan en diligencia. Creo que saber 
ser del propio  tiempo es importante y supone un esfuerzo. (Joan Brossa, el largo viaje, 
entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 43)

Hablando conTormo, al cual había conocido durante el servicio militar, hice una 
dura crítica a la enseñanza en la escuela; él me dijo que conocía a un poeta 
llamado Foix con el cual yo conectaría de inmediato en varios niveles. Viusà 
me dijo que era un indiviuo que no había manera de tratar, que era muy raro, 
no sé si te recibirá... si vas a verlo no le digas que vas de parte mía ya que 
estamos peleados... Foix era un conservador y Viusà un activista lo cual explica 
sus diferencias. Fui a ver a Foix y fui bien recibido. Tenía una buena biblioteca 
de surrealismo y conseguí asistir a sus reuniones los domingos por la tarde. Me 
presentó a Carbonell en Sitges, a Sebastià Gasch, a Joan Prats...  (Conversación 
con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9, 
desembre ? 1982)

Foix és un dels pocs poetes que entre nosaltres han intentat d’expressar-se a 
través d’una poesia total. (Un cas semblant al de Lorca o al de Vallejo). Al 
marge i sense presses, ha situat la seva obra en una línia d’investigació i 
contemporaneïtat, paral·lela a les obres de Miró i del primer Dalí. La seva 
insòlita aportació ha donat un gran nivell a la cultura catalana. (Sota el signe de 
capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, 
Barcelona, p. 122, maig de 1987)

En Foix va ser un conseller oportú. Perquè quan jo vaig començar a escriure, 
en acabar la guerra, eren uns moments de desolació. Per a mi en Foix era un 
poeta que havia viscut el seu moment i que tenia un esperit molt despert. Era el 
creador que, de fet, m’interessava més. L’equivalent en plàstica era en Miró el 
pintor català que afinava meravellosament el tret. Tenia una posició especial, 
una mica paral·lela a la d’en Foix... En aquelles circumstàncies en Foix 
s’estranyà que un jove es preocupés per l’art modern perquè tot això estava 
bandejat. Més aviat era perillós, ja que en Franco tenia les mateixes directrius 
que en Hitler, el qual deia que es tractava d’un art decadent... El contacte amb 
en Foix em va enfortir per a emprendre el meu viatge. (Joan Brossa, el bruixot que va 
traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, Canigó, n. 711, p. 20, 23 de maig de 1981)

En Foix me’l va presentar el (Manuel) Viusà. Bé, jo en aquell moment treballava 
molt amb imatges hipnagògiques, una cosa semblant a l’escriptura automàtica, 
i recordo que ho vaig ensenyar a en Viusà, i em va dir que no ho entenia i que 
només ho podia entendre una persona, en Foix. I el vaig anar a veure, i li va fer 
molta gràcia que en aquells moments l’anés a veure un jove i li parlés de Dalí i 
Miró i del surrealisme. Li vaig ensenyar el que feia i em va dir, “això que fas és 
autèntica avantguarda.

En aquell moment jo considerava que la literatura clàssica, bé, la forma 
clàssica, la mètrica i tot això, s’havia de llençar per la finestra. I ell va dir, “sí, 
s’ha de tirar per la finestra, però és interessant de passar-hi”. I això em va fer 
pensar molt, perquè un senyor que havia escrit les proses de Gertrudis o les de 
KRTU, que em digués això... i vaig pensar que potser sí, i aleshores em vaig 
posar a treballar la mètrica, i l’hi vaig agrair molt, el consell, perquè m’ha ajudat 
molt, perquè si fas bé un sonet pots fer bé el que et doni la gana.

Al principi l’anava a veure cada diumenge, perquè ell feia unes reunions amb 
amics, amb en Josep Carbonell,... també hi vaig conèixer en (Joan) Prats que 
per mi va ser proverbial perquè a través d’ell vaig conèixer en (Joan) Miró.  



Sempre he dit que m’agrada en Foix. La seva posició inicial va ser una obertura 
a l’avantguarda, i ha mantingut aquesta posició típica d’ell, com també 
neoclàssica i d’investigació, amb un peu a cada banda. Ara, a causa de les 
circumstàncies i de la seva edat, a Foix se’l valora molt i el passegen amunt i 
avall i el carreguen de medalles, però la cultura oficial només valora el Foix 
arcaic, el Foix medievalista, però no valora gens l’aportació innovadora de Foix 
a la cultura catalana contemporània. Jo no crec en absolut en els 
neoclassicismes. El neoclassicisme és una mena de masturbació mental i de 
cap manera no puc estar d’acord que ara es vulgui tornar a implantar el 
noucentisme. Jo no hi crec, en la pervivència del noucentisme després de mort, 
ni hi puc creure, perquè és una cosa que s’elabora des d’aquestes cavernes 
conservadores que entenen la cultura catalana des d’una perspectiva 
maniquea i mutilant. La cultura catalana no pot ser un bloc, ni un nom, ha de 
ser una pluralitat. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista 
setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

Me recibió una tarde de domingo, en su casa. Y me dijo: “Això és més 
d’avantguarda que en Salvat_Papasseit”. Pero no me pareció ni receptivo ni 
amable, pues se mostró más bien temeroso y desconfiado; era en la inmediata 
posguerra. Foix me insistió en que perfeccionara el catalán y que tratara de 
escribir con métrica, consejo que seguí durante un año y con gran aplicación en 
las clases clandestinas que impartía Artur Balot, quien había sido locutor con el 
famoso Toreski. Comencé a escribir sonetos y luego adapté las imágenes 
hipnagógicas a la métrica del soneto. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, 
entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

A Foix, el considero el poeta català actual de nimbe més brillant. (Joan Brossa, 
l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, 
segona època, núm. 1, p. 21, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 139. La Forest d’Arana, València, 
1994)

Franco

Cuando se murió Franco, hice un soneto. Yo estaba muy contento porque se 
había muerto el dictador, y utilicé toda una retórica a favor de las 
circunstancias. Lo mismo con una oda al presidente Companys, que hice 
cuando aún vivía el General. Di al lenguaje el relieve suficiente para poder 
recitar el poema en un mitin. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 
24-30 de juliol de 1979, p. 42)

Sense la meva llengua no tindria cultura, i la cultura és la millor arma que té 
l’home per a afrontar l’opressió.
El general Franco i els seus feixistes ho sabien prou bé. Van provar de robar-
nos la llengua, però no ho aconseguiren. Ara penso que els moments difícils ja 
han passat. És Franco el qui va morir, no Catalunya. (Joan Brossa explica que el català és 
un idioma, per Elisabet Sabartés, AVUI, Barcelona, p. 3, 12 de gener de 1984)

Vaig fer un poema quan va morir en Franco, que va sortir primer en francès que 
aquí. I tampoc no és un poema que s’hagi comentat massa. (Joan Brossa. “El poeta ha 
de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, 
núm. 7, p. 14, desembre de 1989.)

Frankenstein
(veure Bela Lugosi)



Frègoli, Leopold
(veure també Frègoli –llibre- i transformisme)

Cap al 1900, Leopold Frègoli –un dels homes de teatre que admiro més, junt 
amb Meierhold- deia aquests mots: He observat que el públic, tip de la lentitud 
de les comèdies habituals, reclama efectes ràpids i un devessall de troballes 
escèniques. Aquesta opinió encara em sembla valida. (Fases, entrevista de A. Molina, 
Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

Sento una atracció ancestral pel món del fregolisme. El record més antic que 
tinc del teatre és una sessió de transformisme que em va impressionar molt. 
Em van portar a veure un espectacle, que em sembla que feien al teatre 
Romea, d’un actor que, entre d’altres mutacions insòlites, mudava de cap. 
Recordo un personatge que es treia  i posava caps, que se’ls anava canviant, 
cosa que em va fer un gran efecte. Ara, a part d’això, quan he estudiat Frègoli 
he vist que el seu art encaixa en la meva manera d’entendre la poesia, i això 
resumit en aquella frase seva que sembla d’Heràclit: “L’art és vida i la vida és 
transformació”. Exacte! És el meu lema de poeta. Quina força de creació no té 
la metamorfosi!

No vaig arribar a veure actuar en Frègoli. He conegut Fregolino. Quan sortia 
Dau al Set jo tenia molt interès a fer un número monogràfic de Fregolino, que 
havia vist actuar al Select de Gràcia. Em va agradar molt la seva actuació; 
l’home ja era gran, galdós com el Gran Gilbert. En acabar l’espectacle el vaig 
anar a saludar i es va quedar molt parat que hi hagués algú que volgués parlar 
amb ell; li vaig dir que el volia felicitar i no se’m sabia avenir. Feia: “Però, a 
vós, això que faig us agrada?”. Llavors em va agafar en un racó i va dir: “Mireu, 
si voleu, com que això, quan em mori, desapareixerà, jo us iniciaré en tots els 
secrets; aquí teniu les meves perruques i els meus vestits, i vós podeu 
continuar”. Li vaig dir que no, que no era en aquest aspecte que m’agradava, i, 
és clar, no em entendre. A més, vaig cometre l’error de parlar-li del seu mestre 
Frègoli; en anomenar-li em va assegurar que en Frègoli feia vint 
transformacions i ell en feia trenta, que ell tècnicament el superava i gairebé em 
va fotre fora del camerino. Aleshores vaig intentar d’escriure el número 
monogràfic, però en Tharrats s’hi va oposar perquè va dir que en Fregolino no 
tenia prou categoria. En Tharrats era una mica tractadista. Em vaig indignar 
molt; va ser una de les coses que va decidir que ens distanciéssim; una de les 
moltes. Trobo que hauria fet molt bonic un número dedicat a Fregolino. Era un 
continuador d’en Frègoli, i Frègoli estava dins la nostra mitologia, com s’ha 
demostrat més tard. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), Jordi Coca, 
p. 36-37, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

En Frègoli és un surrealista avant la lettre. Aquest afany de proteisme, de 
rapiditat, d’invenció, de sorpresa constant, el converteixen en un precursor. És 
curiós que les tres lletres centrals del seu nom formen el mot EGO. Ell deia que 
el teatre estava malalt de literatura. Aquells melodrames lents, aquells diàlegs 
llargs! Deia que calia interessar l’espectador amb accions ràpides i un devessall 
de sorpreses. Tot això prefigura el teatre del nostre temps. L’espectacle! I 
esdevé, a més, element bàsic del cinema. Com ha fet notar Miquel Porter, a 
Frègoli li devem la comicitat del cinema basada en l’actor i el gest, abans del 
segle XX. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), Jordi Coca, p. 63, editorial 
Pòrtic, Barcelona 1971)



Fregoli forma parte de las constelaciones arquetípicas de mi persona, como 
Meliès. Fue un artista que redujo el teatro a lo esencial, al gesto y a la voz del 
actor. Esto sólo es posible si se tiene una gran imaginación. Fregoli realizaba él 
solo un espectáculo de dos horas,sabía sorprender y divertir. Decía que el 
espectáculo teatral se tenía que basar en una cascada de sorpresas, que 
sobraba la palabrería. Daba a su teatro un ritmo endiablado y en este aspecto 
fue precursor del cine. El transformista actuaba con gran rapidez y se cambiaba 
de vestido y de rostro en pocos segundos. Fue un precursor del surrealismo al 
valorizar la inventiva y la sorpresa. Como ves, en lo esencial sigue siendo 
actualísimo. Y más si tienes en cuenta que Meyerhold revolucionó todos los 
géneros parateatrales en la síntesis genial que eran sus espectáculos en 1917. 
(Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 
1978)

Si algún teatro surrealista hay, es el de Leopoldo Frégoli. Fue el precursor del 
dinamismo del cine y Marinetti lo cita en el manifiesto futurista. Por lo que he 
leido, en sus espectáculos el principal protagonista era la sorpresa... la 
sorpresa, la agilidad y la invención. Su lema era “Multum in parvo”. Triunfó en el 
año 1900. Él hacía todos los personajes. La gente a veces quedaba con la 
duda de que fuera uno sólo. Se inventó una obra, invirtiendo el escenario: 
actuaba de espaldas al público y así se veía como se transformaba; también 
hizo un film con los hermanos Lumière donde revelaba sus secretos, “Frégoli 
entre bastidores”. Hay prestidigitadores que si te enseñan la técnica, el truco, 
aún los admiras más, porque es algo complicadísimo. Esto es lo que tiene de 
auténtico el “music-hall”: no es representar con toda la gama de convenciones 
tradicionales, se trata, como queda dicho, de un menestral que muestra una 
cosa, un producto, como un carpintero hace una silla, sin despreciar lo que de 
teatral pueda tener. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. 
EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62-63,  abril 1981)

Leopoldo Frègoli era un famós actor italià, creador d’un gènere teatral, el 
transformisme; ell sol interpretava unes obres on apareixia sota l’aspecte de 
tots els personatges, entrant i sortint sense parar, completament transformat i 
sense perdre el ritme de l’obra. Encara hi ha gent que diu: “Vas més de pressa 
que Frègoli!”. Obtenia el màxim amb el mínim. Bona lliçó per als poetes! (Joan 
Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, 
Badalona, segona època, núm. 1, p. 22, estiu de 1986)

De niño ya me hablaban de él en casa. Me he esforzado en conocer a fondo su 
vida y su arte sorprendente. De él me fascinan sus rápidas transformaciones, 
sus variantes fisonómicas a base de pelucas con frente y nariz de una sola 
pieza, y sobre todo me admira su capacidad de dar mucho mediante poco, lo 
que me parece un buen programa para un poeta. Le mpropuse a Tàpies que 
colaborara en “Frègoli”, un libro de bibliófilo. El actor que no cambia 
constantemente de personalidad y de vestido a una velocidad vertiginosa no 
puede decir que es un transformista. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, 
entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 42, 1 de març de 1992)

Frégoli me ha apasionado siempre, y ahora, en mi catálogo de la Bienal de 
Venecia he puesto un poema que le dediqué.

El transformismo es difícil; hay que cambiar de vestido, de voz, de cara, hacer 
teatro. Mientras que la magia puedes hacerla aquí mismo.



NI siquiera llegué a verle. Frégoli no usaba máscaras completas; si modificas la 
nariz y la frente, y dejas tal cual las partes blandas de la cara, en realidad lo 
modificas todo. 

Mi poesía está llena de teatro, de transformismo. Escribí dos libros sobre 
Frégoli que se van a traducir al italiano. Mira, Frégoli tenía la obsesión de 
cambiar las cosas. Un día se compró una casa y lo primero que hizo fue 
cambiar la fachada. Le gustaba engañar a la gente. A veces estaba en el 
jardín, venía un tipo a visitarlo y se hacía pasar por el jardinero. En su epitafio 
dejó escrito: “Aquí es donde Frégoli ha hecho la última actuación”. 

Hace años Tàpies y yo le hicimos un libro con poemas míos y grabados de él. 
(Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

Frègoli –llibre-

El tercer llibre Frègoli, era una altra cosa: ja saps com em preocupa aquest 
artista i havia arribat l’hora de materialitzar el meu interès. De primer calia 
escriure els poemes. Aleshores també hi va haver la feina de documentació... 
Vaig fer dos llibres sobre Frègoli: Frègoli i el seu teatre i Petit festival. Els 
primers poemes informen de qui és el personatge i el situen en el seu ambient. 
Els últims, els considero com petites escenes de transformisme del poema 
estant. Vull dir que els primers “pensen” i els últims “són”... una mena de 
calidoscopi ambiental, que vaig compondre jo mateix a base de material gràfic 
de darreries de segle; formen aquest llibre d’homenatge al gran transformista 
italià descendent de la “Commedia dell’Arte” i que juntament amb Meierhold 
comparteix la meva admiració màxima en matèria teatral. (Joan Brossa o el pedestal 
són les sabates, Primera etapa (1938-1950), Jordi Coca, p. 131, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

En el año 1965 hice dos libros sobre Frégoli –Frègoli i el seu teatre y el Petit  
festival- que eran una especie de caleidoscopio ambiental compuesto con 
material gráfico de finales de siglo en homenaje al gran transformista italiano 
descendiente de la “Comedia dell’Arte” y que juntamente con Meierhold 
comparten mi máxima admiración en materia teatral. Una selección de los dos 
libros apareció con un epílogo plástico de Tàpies con nueve litografias. La 
difusión de estos libros ha sido mínima por tratarse de ediciones de lujo. (Joan 
Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Freud
(veure també psicologia i surrealisme)

Nietzsche y Freud son los dos grandes basureros de la historia que me 
limpiaron los restos de enseñanza del colegio. (pregunta, entrevista de Terenci Moix, la contra, 
LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Fu Manchú
(veure Li Chang)

Furgó de cua



I heu de saber que, paral·lelament als meus poemes visuals i poemes objecte, 
l’any passat vaig escriure un llibre de sextets i sonets que encara és inèdit: 
Furgó de cua. Una cosa no lleva l’altra. Jo fuig de les classificacions. Moltes 
vegades he dit que el meu treball no té pas mesura. Només límits. (Entrevista amb 
Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La 
Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 436, València, 1994)

futbol

No tinc res contra el futbol, com a esport. Però, tal com es presenta avui, el 
considero un embrutiment. Massa especulacions i massa trampes. I fanatisme. 
Com a espectacle el trobo avorrit, i, tots els partits, els he vist en cinema. 
L’esport és per a practicar-lo. Algú diu, i ho subscric, que el Barça és una 
multinacional bancària que, a més, cultiva l’esport. També em fa gràcia això de 
remuntar-se als grecs per justificar les Olimpíades actuals. Avui no tenen res a 
veure amb les que feien a Atenes. La mentalitat és una altra i els interessos 
també. Aquesta ideologia olímpica que s’empesquen és una burla a la 
humanitat. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, 
trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 133-
134. La Forest d’Arana, València, 1994)

Gales, aparadors de

La decoración de los escaparates de Gales, en 1956, fue organizado por Cirici 
Pellicer, que era director de una agencia publicitaria “Zen” y que hizo la 
propuesta de nuestra colaboración para la época navideña. Trabajamos 
Leopoldo Pomés, Josep M. Subirachs, Antoni Tàpies, Modest Cuixart y yo. 
(Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 
38, p. 12, desembrer ? 1982) 

G

García Lorca, Federico

García Lorca a mi m’agrada molt. Trobo que llegeixes un poema de García 
Lorca i els surrealistes francesos queden de saló. Amb l’Alberti i Hernández 
passa igual, i amb César Vallejo, que és un gran poeta. Aquí no va haver-hi tot 
allò (la generació del 27); aquí ha estat tot més pairal. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del 
llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, 
desembre de 1989.)

Yo voy al cine cada día y, ahora, releo a Lorca. (Cataluña es la última colonia de España, 
entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Fui a la guerra con Lorca en el bolsillo. Era un libro pequeño que todavá 
conservo y, a veces, llevo también en el bolsillo. Lo compré en las Ramblas por 
dos pesetas. Cuando volví de la guerra, yo, ya era otro. 

Le tengo mucha simpatía a Federico, pero por desgracia esa simpatía no está 
legalizada, porque no lo he conocido... Me gusta su libertad. Es curioso que 



Lorca negara ser surrealista. Decía que el surrealismo se funda en un escritura 
automática, que revela la personalidad detrás de la cultura y que él, en cambio, 
cuando hacía poemas sabía muy bien lo que hacía.

¡Ya lo creo que sabía lo que hacía! Federico demostró una capacidad de 
invención, una sensibilidad y un sentido de la aventura contemporánea 
maravilloso. Lo malo fueron los “lorquistas luneros” que pretendían escribir 
como él, se ponían la peluca y las puñetas y olvidaban su espíritu. Muchas 
veces me pregunto si Lorca murió a tiempo o no, si su muerte ha sido 
saludable para su obra... ¿Qué hubiera pasado de seguir vivo? Igual hubiera 
sido olvidado, como Alberti, que ahí está, con una obra sensacional y un teatro 
crítico magnífico que nadie representa.

De todas formas, sigo pensando que el efecto de su poesía, de sus imágenes 
completamente oníricas, es surrealista, tal como lo es el Bosco, que nada sabía 
de surrealismos organizados, o Góngora, que tenía mucho que ver con Lorca. 
Pero como dijo Federico: “El pensamiento tiene sus arrabales, donde el filósofo 
es comido por los chinos y las orugas”. Está bien, ¿eh? Está muy bien dicho.

Si tiene un día pesimista, déjeme resaltarle unos versos de “Poeta en Nueva 
York” que dicen: “No preguntadme nada, he visto que las cosas cuando buscan 
su curso, encuentran su vacío”. ¿Tiene el día optimista? Recuerde el 
“Romance sonámbulo”: “Verde que te quiero verde./ Verde viento. Verdes 
ramas. / El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña. / Con la sombra en 
la cintura / ella sueña en su baranda, / verde carne, pelo verde, / con ojos de 
fría plata...”. Este es un poema extraordinario porque descubre el romance sin 
argumento. Antes de Lorca, todos los romances tenían argumento. Es un 
romance de sugerencia que acaba emocionándote como si hubieras leído una 
historia y no has leído ninguna, sólo fragmentos. Es un cuadro cubista.

También me gusta mucho el “Diwan del Tamarit”, que es lo último que escribió 
antes de que lo mataran. Todos esos poemas son de alta tensión lírica, como 
lo es la música de Falla, folklórica, pero con entidad. Ambos entendían la 
tradición como Juan Ramón Jiménez, quien decía que debía ser una conquista, 
no una herencia. Cuando Falla se enteró de que lo habían asesinado, prometió 
no volver a España hasta que muriera el régimen. Por su parte Lorca, cuando 
intuyó que lo iban a matar, pidió que no lo hicieran bajo la luna porque le 
gustaba demasiado. ¡Era un vitalista!, tan alegre que no lo tomaban en serio. 
Una de las veces que Vicente Aleixandre estaba enfermo, lo fue a visitar y le 
llevó un taxi lleno de flores. A Lorca lo mató la envidia. Un tipo con bigote, 
Orellano, un poeta mediocre gobernador de Sevilla. Yo lo pongo en el lado de 
Pemán y de Marquina. Dalí tenía un osito de peluche al que Lorca llamaba el 
“osito marquina”. Y es que Lorca vivía otra época, como Picasso, los prejuicios 
del momento los tenía superados. Los dos vivían prescindiendo de la moral y 
estas coñas.

... Pero no puedo dar claves para interpretarle. En la gran poesía no hay 
claves, sería como ir al cine y encender las luces para ver mejor la película. 
Leer a Lorca es dejarse llevar. Era un tipo con duende. ¿Qué es duende?, se 
preguntará. Es un concepto lorquiano. “El duende no es un obrar, es un poder”.
(El homenaje de Brossa. De poeta a poeta, per Ima Sanchís, MAGAZINE La Vanguardia, p. 66, 24 de maig de 1998)

Federico tenía el duende más grande. Y quizá por eso le entendieron casi 
siempre mal. Porque es mucho más fácil entender el arte sin duende, más 
cómodo, menos molesto. La gente quiere cosas amables, luz del so. El duende 



siempre impresiona porque forma parte de lo críptico, de lo misterioso. ¡Y a mí 
que me parece que eso es precisamente el arte...! ¿Hay algo más bonito que 
eso?

Desgraciadamente, no le conocí. Y es raro que diga eso, porque los poetas 
suelen odiar a los poetas. El Romancero gitano me lo llevé al frente del Segre, 
a la guerra. Siempre en el bolsillo. Un día, en la trinchera, oí una voz: “Juan”. 
Salí de allí, y un minuto después cayó un mortero. Luego supe que nadie me 
había llamado. Un misterio, ¿no?

Su alegría profunda,  su sabiduría de filósofo, su forma de volver a las raíces... 
Hace poco hice un poema. Dice algo así: “Si hubiera un medicamento de 
poesía para curar los nervios, le pondría la mitad de Lorca y la mitad de 
Papasseit”. Lorca es el duende. Papasseit, el ángel. Son casi lo mismo, pero 
llevan vestidos distintos, respiran otro aire. El ángel es más mediterráneo; el 
duende es más severo.

Sólo los más grandes encuentran las raíces del universo sin moverse de la 
tierra que pisan. Miró lo sabía, y por eso pintaba esos pies tan grandes... Miró 
tenía duende, como De Chirico y Picasso. Y como César Vallejo y Alberti y 
Miguel Hernández... A veces lo huelo. El duende huele de una forma especial... 
Pero Bergamín me decía que yo era un romántico mediterráneo, y eso no es lo 
mismo. De los poetas catalanes sólo Foix tuvo verdadero duende.

(El homenaje directo llegará en otoño, con un poema visual en la playa de la Residencia). 
Será muy simple: una grabación en un árbol, A Federico, y las letras del 
alfabeto esparcidas por la hierba. Me gustaría hacer una sicofonía. Un agujero 
en la tierra y cuando te acercas una voz oscura recita sus poemas. Pero no sé 
si podré.

Era una gran persona. Tenía esa extraña capacidad de coger cualquier objeto y 
hacerlo ver con simpatía... ¡Y esos que le ve como un poeta folclórico! ¡Cuanto 
mal ha hecho ese lorquismo que siempre está a 500 millas de Lorca! Pudiendo 
caer en lo fácil, nunca caía: se levantaba y te dejaba pasmado. ¡Ojalá tuviera 
yo su alegría, su carácter, su duende fabuloso! (Brossa recrea “el duende y la alegría” de 
Lorca, per Miguel Mora, EL PAIS, Madrid, p. 37, 11 de juny de 1998)

Ara he llegit García Lorca... Precisament vaig ser a Fuentevaqueros i he pogut 
conèixer actors i actrius que havien treballat a La Barraca, de García Lorca. Els 
deien els barracos. Hi havia una senyora que tenia noranta anys que parlava 
de Federico com si fos avui. Mira, em van fer barraco d’honor. (Joan Brossa. “Sóc 
com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol 
de 1998)

Sóc un gran admirador de Garcia Lorca. És un poeta que m’agrada molt i 
potser és el poeta que em va treure del cap el concepte de poesia que em van 
donar a l’escola. Jo vaig anar a la guerra amb un llibre de Lorca a la butxaca. 
“El romancero gitano”, que valia dues pessetes, em va agradar molt. També els 
últims poemes de Lorca, com “El divan de Tamarit” i “Poeta en Nueva York”, 
són extraordinaris. (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, 
segona època, p. 19-20, octubre-novembre de 1998)

Gart
(veure cinema)



El film estaba concebido en la época de Dau al Set. Intervenían Ponz, Tàpies y 
Cuixart en una serie de situaciones insólitas que tenían las características de 
terminar con un plano parecido: el personaje se alejaba hacia un caserón 
solitario. (Ver el  cine sin dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 
1979, p. 15)

Gauguin, Paul
(veure obra)

generació del 27

Hi va haver una generació brillant, la de Lorca i Alberti, que aquí, no va ser-hi. 
Aquí, de poesia contemporània, només hi havia en Foix, i la resta era una cosa 
extemporània. García Lorca a mi m’agrada molt. Trobo que llegeixes un poema 
de García Lorca i els surrealistes francesos queden de saló. Amb l’Alberti i 
Hernández passa igual, i amb César Vallejo, que és un gran poeta. Aquí no va 
haver-hi tot allò; aquí ha estat tot més pairal. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i 
buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, 
desembre de 1989.)

Gimferrer, Pere

Gimferrer escriu molt bé el castellà. A vegades les coses tenen unes 
avantatges i uns desavantatges. Potser Gimferrer s’hi veu obligat pels seus 
càrrecs. L’una cosa va per l’altra. Jo no he escrit mai en castellà. (Joan Brossa, 
l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, 
segona època, núm. 1, p. 20, estiu de 1986)

Gomintoc

Cercós iba a poner música a mi primer ballet, aún inédito, escrito en 1948: 
Gomintoc, y que iba a estrenar la compañía de Juan Tena. (Joan Brossa. Azar y 
esencia de la poesía, per Alfonso Alegre Heitzmann, ROSA CÚBICA, revista de poesía, Barcelona, núm. 5, p. Xx, 
hivern 1990-91)

Gorki, Arshile

No hi ha ningú que sigui absolutament original. La mentalitat humana funciona 
d’una manera semblant a tot arreu i això fa que hi hagi concomitàncies.. 
Referent a aquest problema hi ha hagut veritables tragèdies. Aquest pintor 
nord-americà es va suïcidar perquè els seus quadres s’assemblaven als de 
Miró. S’hi assemblaven relativament. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i 
Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 20, estiu de 1986)

Groucho

Grande, pero más circense que Harpo. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, 
entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 43, 1 de març de 1992)



Guerín, José Luis

Persona importantíssima en el desolat món del cinema espanyol. (Rosa Novell: “El 
teatre de Joan Brossa fa pessigolles intel.lectuals”, per Marta Porter, AVUI, p. 44, 30 de gener de 1998)

guerra civil
(veure també Trenta Divisió)
Vaig començar a escriure al Font de Catalunya amb l’Exèrcit Popular; vaig 
prendre part en una emboscada i en vaig fer un relat. (Fases, entrevista de A. Molina, 
Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

(Durante la guerra civil Brossa hizo algunas representaciones de juegos de 
mano en el frente). Eran representaciones que se montaban cuando 
estábamos en la segunda línea. Había un soldado que bailaba y montaba 
números de baile. Otro hacía juegos de malabarismo. Después de la guerra me 
tocó hacer la mili en Salamanca. Un día dije al teniente si podía hacer en 
público unos juegos de manos para los compañeros. El oficial me dijo que sí, 
pero que tenía que consultar con el capitán. Este contestó que no “porque los 
soldados no tienen que exhibirse”. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim 
Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

Suponiendo que los republicanos hubiésemos ganado la guerra quizás hubiese 
podido estrenar por esos mundos y mi obra sería más conocida. Pero, para mí, 
lo importante era poder hacer mi oba. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL 
VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 32, agost de 1978)

Hicimos una acción y yo la escribí; era la descripción de una escaramuza; al 
teniente le gustó, formó a la compañía y la leyó; estaba impresa, en el periódico 
de la 30 división, y la perdí.

Hay buenos y malos recuerdos (de la guerra); hay cosas que... para mí fue 
como una prueba, fue como el shok que me decidió a muchas cosas; dicen que 
en la vida de las personas hay como unas epifanías... Creo que en todas las 
vidas están estas epifanías, pero hay personas que las saben aprovechar y 
otras no. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, 
Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982) 

Lo que me enseñaban en la escuela no me gustaba; salí sabiendo lo que no 
quería, e ignorando lo que quería. Lo importante fue la guerra, que me separó 
de la familia y me hizo conocer a personas interesantes.

La guerra fue para mí un hecho de gracia, una Epifanía, cambió mi vida. Hasta 
entonces no tenía sentido político, en mi casa eran franquistas; la guerra fue mi 
liberación. Era miliciano de cultura, y sí, un día estaba mirando con unos 
prismáticos, el vidrio brilló al sol y los de la trinchera enemiga me vieron. 
Entonces fue cuando oí la voz: Joan, Joan. Nada más irme cayó un mortero. 
Pregunté, pero nadie me había llamado. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, 
EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

Fui a la guerra con Lorca en el bolsillo. Era un libro pequeño que todavá 
conservo y, a veces, llevo también en el bolsillo. Lo compré en las Ramblas por 
dos pesetas. Cuando volví de la guerra, yo, ya era otro. (El homenaje de Brossa. De 
poeta a poeta, por Ima Sanchís, MAGAZINE La Vanguardia, p. 66, 24 de maig de 1998)



Guimerà, Àngel

La barreja que fa d’idealisme i naturalisme sempre m’ha semblat un bon tros 
efectista i de portes enfora; potser per això mateix acomplia una funció tan 
elemental. No el menyspreo encara que reconec que és un tràgic a flor de pell. 
M’hi sobren el guarda-roba i el melodrama repatani. Amb tot, el considero el 
meu rebesavi. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 93, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Si en Guimerà hagués treballat fora de Catalunya potser hauria fet un altre 
tipus d’obra, com Ibsen. Però, perquè la gent anés al teatre va haver de fer 
aquella mena de cosa romàntica, que no està malament, però, vaja, en aquell 
moment ja existia Strindberg, per exemple. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de 
res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 10, 26 de juliol de 1998)

H

“happening”

Hice también experiencias de cambiar la relación entre actor y espectador, el 
actor hacía de conductor del espectador. A estas propuestas les llamo 
“acciones-espectáculo”. Sin saberlo yo, en Estados Unidos se hicieron años 
después experiencias semejantes: “los happenings”. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. 
Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

Harpo  -Hermanos Marx-

Sensacional, es el cómico de la era psicoanalítica por antonomasia. Utiliza 
elementos que no tenían los grandes cómicos clásicos. El mejor de los 
hermanos Marx, para mí es Harpo. Se trata de un cómico freudiano todavía sin 
superar. (Ver el  cine sin dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 
1979, p. 14)

Considero a Keaton el mejor cómico de antes de Freud y a Harpo el mejor de 
después de Freud. Y el más cinematográfico de los Hermanos Marx. Me ha 
sugerido un soneto y una sextina. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista 
de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 43, 1 de març de 1992)

Hausson

Hausson, que és un manipulador jove molt bo. (Music-hall i bombes en honor de Joan Miró, 
entrevista de Jaume Comellas, AVUI, p. 24, 22 de juny de 1978)

No em perdo cap actuació del manipulador Hausson, sense cap dubte l’artista 
més complet, dins la seva especialitat a Catalunya i, potser, a l’Estat espanyol. 
(Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a 
ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 120, maig de 1987)



Hernández, Miguel

En els seus poemes de guerra sempre hi ha una empremta del llenguatge. Les 
seves troballes van molt lligades amb la tradició. 
L’any 1950 vaig escriure una elegia en homenatge a Hernández. (Miguel Hernández, 
un poeta ofegat per la història, per R.M. Piñol, AVUI, p. 10, 19 de març de 1980)

Hikmet, Nazim
(veure inspiració)  

Hitchcock

Hubo un tiempo en que Hitchcock me molestó: le adivinaba un gran talento y 
me desanimaba ver cómo se ocupaba de estas tonterías de descubrir el 
crimen... Después, me reconcilié con él. Vi muchas de sus películas en la 
Filmoteca, que me pilla muy cerca del estudio. Y ahí lo tienes. Esa “O” que le 
perfila quiere sugerir el concepto del egocentrismo. (Joan Brossa: “Muchos de mis 
poemas objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, Barcelona, p. 33, 18 
de desembre de 1982)

“hobby”

La prestidigitació, que em sembla una materialització de la poesia, i el 
transformisme. Tinc una bona col·lecció d’aparells màgics i de perruques i 
postissos. És coneguda la meva debilitat per Leopoldo Fregoli. 
També m’agrada d’escoltar música. (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, 
Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

Alguna vegada, quan passo coses en net, entre poema i poema faig una mica 
de jocs de mans amb les cartes, davant del mirall. També em distreu repassar 
el material que tinc de Frègoli, cosa que, si vols, no diria que sigui 
sentimentalisme, però... Coses així, evasions reflexives, d’aquesta mena. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 
de desembre de 1982)

Mis aficiones auténticas no han sido nunca arbritrarias y en un momento 
determinado me han sido útiles para complementar una obra o ver un detalle 
de un aspecto artístico. De pequeño me atraían de forma intuitiva los juegos de 
manos, fíjate en mi continuada afición a ellos, a la prestidigitación, al 
transformismo... 
De pequeño me quedaba parado ante un hombre que hiciese juegos de manos 
sin saber porqué. Podría decir que en este caso la esencia precedía a la 
existencia. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, 
Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

Homs, Joaquim
Quan jo començava a escriure teatre vaig fer una cosa d’ombres xineses. Prats 
va dir que li hauria de posar música l’Homs i m’hi va posar en contacte. A Prats 



li agradava molt la música contemporània i vam anar a trobar el seu amic 
Homs. Aquest no hi va veure res i vaig demanar a Joan Prats que no hi insistís. 
(Tres Joans: Joan Brossa, Joan Miró i Joan Prats, per Maria Lluïsa Borràs, JOAN BROSSA O LA REVOLTA 
POÈTICA, a cura de Manel Guerrero, Fundació Miró, Barcelona, p. 47, febrer de 2001)

Houdin, Robert
Fue el gran mago clásico. Antes de Houdin, la prestidigitación era un 
espectáculo de feria, ligado a la chabacanería y al mal gusto; él lo transformó, 
en algo digno, en un verdadero arte de sociedad. Está enterrado en Blois, su 
pueblo natal, donde hay una Sociedad de Amigos del Museo de Robert-Houdin, 
de la cual soy el socio n° 324 y el único de nuestro país. (“En la vida he hecho todo 
cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 42, 1 de març de 1992)

El prestidigitador francés, Robert Houdin, decía que la magia es el único arte 
en que la persona inteligente se deja engañar, que los que no se dejan fascinar 
es porque tienen un complejo de inferioridad.

Houdin sí que era grande; antes de él la magia era cosa de feria, él la llevó a 
los salones. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 22 i 25, 
31 d’agost de 1997)

Houdini

Era escapista. Me parece que era bueno, pero no tan genial como dicen por ser 
americano. Hizo un viaje a Europa para conocer a Robert Houdin, y como éste 
no le recibió, se pasó la vida hablando mal de él; sin embargo, tomó para sí el 
apellido Houdin, aunque algo modificado.

Un  día, a Houdini lo ató un descargador de muelle, y no pudo escapar, y como 
estaba bajo el agua, se ahogó. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS 
semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

humanitat

Em fa l’efecte que la humanitat ha evolucionat poc. Abans et clavaven un cop 
de roc i ara et foten una ràfega de metralladora. No recordo qui deia que 
considerava que la humanitat estava a l’edat de pedra, on viure és defensar-se. 
Encara no ha arribat l’època de la solidaritat i la cooperació. L’home viu de 
l’home. L’espècie humana és la sola espècie que viu d’ella mateixa. De 
moment l’univers-força domina l’univers-intel·ligència. (“Una obra és un acte de llibertat”, 
Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 
472, p. 53, 5 de juliol de 1993)

I

Iglésias, Ignasi



Després de la guerra vaig llegir “l’Ibsen català” i ho vaig fer endut per la 
simpatia. Trobo que el seu teatre dins el modernisme té aspectes positius, per 
bé que sensiblers. Potser a causa d’això, i no pas per dialèctica, Els vells van 
contribuir a fer guanyar una vaga. Actualment encara no ha estat reeditat. No 
s’hi val! (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 92, editorial 
Pòrtic, Barcelona 1971)

Illescas
(veure Cobalto)

il·lusió

La il·lusió és un motor que no s’ha de perdre. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i 
José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, 
traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 438, València, 1994)

il·lusionisme
(veure jocs de mans i prestidigitació)

L’il·lusionisme és màgia blanca. Però jo faig ballar les taules de debò i 
aleshores ja no hi ha trampa, t’acostes a la màgia negra. De tota manera no 
crec en l’espiritisme, hi ha una sèrie de fenòmens als quals la ciència encara no 
dóna cap explicació. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir 
de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 207, La Forest d’Arana, València, 1994)

il·lustracions
(veure col·laboracions)  

imaginació
(veure també fantasia i invenció)

Fantasía es “somiar truites”, es Walt Disney. Imaginación es metamorfosis. 
Miró, por ejemplo, es matamorfosis. Tal y como ha estudiado Jung, los grandes 
mitos estan profundamente enraizados en nuestro subconsciente. Culturas 
remotas se cruzan, por ejemplo, en el arte de Miró. Eso lo da la imaginación. 
Me parece justo que en un cuadro, un ojo sea el sol o que una mano signifique 
opresión. Ahora bien, convertir el sol en un plátano es un exabrupto. La parte 
mala del surrealismo la forman los exabruptos, cuando la imagen no está ligada 
a una realidad interna. A esto, los primeros surrealistas lo llamaban imágenes 
“parásitas”. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 
29, agost de 1978)

Per imaginació entenc, no la fantasia gratuïta sinó la metamorfosi de la realitat. 
La mateixa diferència que hi ha, per exemple, entre Walt Disney i Joan Miró. 
(Conversaciones con Joan Brossa, per J. Rodon, ON diseño, revista mensual, núm. 62, Barcelona, 1985. I a La 
Forest d’Arana, p. 361, València, 1994)



imatges hipnagògiques

Al venir del frente estaba muy desorientado. Y el momento era terrible. Empecé 
a hacer los primeros poemas, mejor dicho, unos ejercicios que consistían en 
imágenes hipnagógicas: tomar las imágenes que se suscitan en esa fase 
intermedia entre el estar despierto y el sueño. Són imágenes alucinatorias de 
tipo visual o plástico, a las que el surrealismo decía que se les había de prestar 
atención porque era el subconsciente que se expresaba cuando la conciencia 
empieza a desaparecer, y porque, generalmente, en estas profundidades, lo 
que estorba es la conciencia. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO 
TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 28-29, agost de 1978)

Me di cuenta de la enorme importancia de la psicología y me aficioné a la 
técnica de la introspección a base de imágenes hipnagógicas, esas que 
aparecen en duermevela. Con estas imágenes que suben del subconsciente 
estaba, creo yo, prestándome a un trabajo de experimentación literaria. (Joan 
Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Al volver (de Salamanca) a Barcelona no tardé en percatarme de que si quería 
dedicarme a la literatura tenía que profundizar la psicología. Al comenzar a 
practicar las imágenes hipnagógicas, es decir, voces y dibujos que percibimos 
antes de dormirnos y que sirven para introducirnos en el subconsciente, Tormo 
me recomendó que entrara en contacto con Manuel Viusà. Éste, al leer las 
frases que le mostré, me confesó que el único que lo entendería y me podría 
orientar era Foix. En aquel entonces yo estaba rodeado de gente que 
confunden la costumbre de leer con leer literatura. Me di cuenta enseguida. (“En 
la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 35, 1 
de març de 1992)

influències

Veure pintura i escoltar música m’estimula més que no pas llegir; per tant, les 
meves influències vénen d’uns terrenys vorers al literari. (Fases, entrevista de A. Molina, 
Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

A mi, em toquen, més que la literatura, les arts paral·leles. Per exemple, durant 
tota la vida, per a mi ha estat un estímul veure un quadre d’en Miró, molt més 
que llegir un poema d’en Foix o d’en Salvat. L’estímul sovint em ve de la 
pintura, o del cinema, o de la música; jo sento molta música, i tot plegat 
realment em provoca un estat creatiu, més que no pas la literatura mateixa. 
Això, si em preguntes per què, tampoc no ho sé. Ho faig constar. (Joan Brossa, el 
bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, Canigó, n. 711, p. 20, 23 de maig de 
1981)

Moltes vegades hi sóc encara que no ho confessin (les noves generacions). És 
ben curiós. He observat que quan citen autors traeixen la cronologia de la 
història i donen els noms dels avis o els besavis o de gent amb la qual no tenen 
res a veure. Això vol dir que encara no han assumit el seu paper. (Joan Brossa, 
dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

Miró, (me influyó) entonces y siempre. Había descubierto su obra en revistas 
prestadas por Prats y los primeros cuadros, en casa de Foix y de Gomis. (“En la 
vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 
de març de 1992)



Mi primer libro lo editó Cabral de Melo, poeta y diplomático brasileño, quien en 
esta etapa había influido muy decisivamente en mi formación y contribuyó a la 
evolución de mi obra. Era un crítico muy agudo. (“En la vida he hecho todo cuanto me he 
propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

En mi vida han influido dos personas; Wagner, que en las crisis me ponía en 
marcha, y Freud, que en otro sentido me ayudó. Freud es el basurero de la 
historia.

Nietzsche también me ayudó a sacarme la basura del colegio. Estos 
personajes han sido armas que siempre he tenido al alcance de la mano. Me 
costó saber lo que quería; en arte y en todos. Freud me dió confianza.

Freud es bueno contra el sentimiento de culpa, ¿no? La culpabilidad te la da la 
religión, pero la gente debe creer en sí misma. Si empiezas con dogmas y 
puñetas, estás manipulado. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, 
núm. 1092,  p. 26, 31 d’agost de 1997)

inspiració

Està molt desprestigiada la inspiració de mena romàntica, o tal com l’entenia el 
burgès Rusiñol, que deia: “Per a pintar em cal estar inspirat”, i aleshores la 
conseqüència era que sempre repetia el mateix quadre. Malgrat tot, jo penso 
que la inspiració de portes enfora és semblant a l’ànima, que, com diu molt bé 
Nazim Hikmet, només és el reflex del món que ens envolta. Crec que aquesta 
inspiració no és res més que això: un seguit de vivències actuals o passades 
que sedimenten i que traiem en forma d’obra més o menys d’art o del que sigui. 
D’altra banda, en una obra intervenen molts factors, una troballa, un viatge, un 
xoc que has tingut... (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 83, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

instal·lacions urbanes
(veure també poesia visual, poemes objecte i Poema visual en tres temps o 
transitable)

La poesía experimental de nuestro tiempo es la poesía visual. El poeta cambia 
de código; deja el código literario y se expresa en un lenguaje que se convierte 
progresivamente en la investigación de una nueva dimensión, entre lo visual y 
lo semántico. El poema visual no es dibujo ni pintura, sino servicio a la 
comunicación. Intento muy característico de nuestro tiempo, en que la función 
de la imagen ha adquirido gran importancia. Esto permite al poeta eludir la 
limitación del idioma y cambiar de soporte. Que yo sepa, aplicar esta actividad 
a la arquitectura o al urbanismo es un hecho casi insólito. La página del libro o 
el cartel son sustituidos por el paisaje, y ello ofrede una nueva dimensión al 
género. El espacio real se transforma en soporte del poema, con toda la 
riqueza de posibilidades que esta circunstancia comporta. (Poema visual en tres 
tiempos, Joan Brossa, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 60, p. 26,  1985)

Tengo pendientes varias instalaciones urbanas en Hospitalet, un mural en un 
edificio del Ayuntamiento de Mollet, una escultura homenaje a Lorca en la 
Residencia de Estudiantes, otra escultura en Granada. Son muchas las 
peticiones. (Muere el prestidigitador de las artes, per Felix Martínez, EL MUNDO, Barcelona, p. 48, 31 de 
desembre de 1998)



insurrecció

La veritable insurrecció no és la que procedeix dels fusells, sinó la que emana 
de l’interior de l’home. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La 
creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep 
P. Montaner, p. 433, València, 1994)

internet

A vegades ve gent i diu: “Això sortirà a Internet”. Doncs, molt bé, gràcies. Jo 
escric amb llapis del 2. No sé escriure a màquina. Per tant, els internets... (Joan 
Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 
11,26 de juliol de 1998)

invenció
(veure també imaginació)

La invenció pot ser el mànec que falta al seny. L’artista no ha de renunciar mai 
a la invenció. La venda poètica és una barreja de saviesa i d’intuïció. Amb la 
imaginació podem descobrir dins la realitat els espectes més inèdits. No entenc 
la cultura sense ganes de transformació i de llibertat creadora. (Joan Brossa, dintre i 
fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

investigació

No concibo el arte ni la poesía a no ser como problema y aventura. Cuando 
uno ya sabe dónde va a llegar, a dónde ha llegado, es muy aburrido seguir. Por 
eso me gusta la investigación continua. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, 
LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42)

Considero la investigació com un viatge cap el desconegut, un capbussar-se en 
el mirall de la imaginació; per tant, no puc assegurar cap a on van les meves 
experiències actuals ni què pensaré jo mateix d’ací uns anys. De moment 
seguiré forçant els mitjans habituals de percepció amb la finalitat de descobrir 
nous espais de sensibilitat. Accepto el passat pel fet d’haver-me portat al 
present, i el futur depèn del present. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel 
G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del 
castellà per Josep P. Montaner, p. 435, València, 1994)

intuïció

Creo que nos humanos sólo usamos una parte del cerebro.
Procuro ir lo más lejos posible hacia la otra parte, la parte desconocida. Hubo 
una época que pensaba cosas y sucedían. Me asusté. Yo me la he jugado 
siempre por la intuición; creo en la intuición, que requiere una lucidez 
subconsciente. La razón, en cambio, requiere la lucidez consciente. Esta 
lucidez subconsciente me interesa, me va bien. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol 
Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 27, 31 d’agost de 1997)



Ionesco

Des d’un angle creacional no el podem ni comparar amb Strindberg. Ionesco 
sempre m’ha semblat un cant de sirena, un bufó de la “progressia” (i ara bufó 
acadèmic i tot!). Un amic meu opina que actualment una de les pitjors malalties 
és la “progressia”. Ben cert. Quan el progrés degenera en “progressia” 
aleshores hem de recapitular i partir de zero altra vegada o fer “crítica de les 
idees”, com diuen els marxistes. Tornar a començar o aprofitar el botí que 
calgui. Crec que la frase és perfecta: “Ionesco o la progressia”. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 92, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

J

Ja hi tinc un peu

Abans de Missal de Caragat, hi ha també una altra obra que es diu Ja hi tinc un 
peu. Vaig fer un sainet emprant la tècnica poètica d’aquestes experiències es 
curs. És la primera obra que vaig escriure en tres actes i amb un argument 
gairebé lineal. Recentment l’he rellegida i la trobo vàlida. El primer acte arrenca 
amb un sainet i per lligar el primer acte i el tercer, on tornem a trobar el fil del 
sainet, el segon acte escenifica un conte popular que té una relació emotiva 
amb la resta de l’obra; com una mena de finestra interna. (Joan Brossa o el pedestal 
són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 44, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Jardí del Laberint d’Horta
(veure poema visual en tres temps)

Jiménez, Juan Ramón
Juan Ramón Jiménez, decía que la tradición debía ser una conquista, no una 
herencia. (El homenaje de Brossa. De poeta a poeta, per Ima Sanchís, MAGAZINE La Vanguardia, p. 66, 24 de 
maig de 1998)

Joan Brossa o el pedestal són les sabates

Al llibre de Jordi Coca explico la meva vida d’una forma bastant extensa. (Joan 
Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, 
Badalona, segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 128. La Forest d’Arana, 
València, 1994)

joc



El joc s’ha de transcendir. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La 
creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep 
P. Montaner, p. 438, València, 1994)

Jocris

És una paraula inventada. A l’època de Dau al Set jo creava paraules. Una 
vegada, un amic meu, que era ocultista –ara viu a Itàlia-, em va avisar que 
evités paraules d’aquesta mena perquè eren màntriques i em podien perjudicar. 
Generalment es tractava de monosíl·labs. Fer-les servir massa sovint era com 
jugar amb foc. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS 
ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 22, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 128. La Forest d’Arana, València, 1994)

jocs de mans
(veure també prestidigitació)

Sempre he entès els jocs de mans com a poesia en acció. (Joan Brossa o el pedestal 
són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 77, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Alguna vegada, quan passo coses en net, entre poema  i poema faig una mica 
de jocs de mans amb les cartes, davant del mirall. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi 
Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 1982)

De pequeño me atraían de forma intuitiva los juegos de manos, fíjate en mi 
continuada afición a ellos, a la prestidigitación, al transformismo... 
De pequeño me quedaba parado ante un hombre que hiciese juegos de manos 
sin saber porqué. Podría decir que en este caso la esencia precedía a la 
existencia. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, 
Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

És meu hobby. Passa que la poesia i la prestidigitació tenen grans punts en 
contacte.
Jo sóc de l’època de Cézanne, quan ara ja es parla de la prestidigitació 
abstracta. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. 
Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 15, desembre de 1989.)

Ya de niño me habían fascinado los juegos de manos, que también le 
encantaban a mi padre. En aquel entonces iba a la tienda El Rey de la Magia, 
de Bucheli, con quien luego trabé amistad. La verdad es que la magia siempre 
me ha gustado más estudiarla que representarla; de ahí que desde muy joven 
comprara y leyera libros de magia, que aún conservo. Participé en un festival 
que se celebraba en Ciudad Rodrigo, vestido de chino y bajo el nombre de Wu, 
aunque a punto estuve de no poder actuar, porque al bajar del autocar, un 
oficial, al verme de uniforme, me advirtió: “¿No sabe usted que los soldados no 
se pueden exhibir?”. Mi teniente, que era quien me había dado el permiso, 
resolvió el caso. Hice varios números, entre ellos el de “Los ases Golding”, “Los 
biombos” y “Las anillas chinas”, mi juego favorito. (“En la vida he hecho todo cuanto me he 
propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 35, 1 de març de 1992)

Si creyera en la transmigración de las almas, diría que en mi vida anterior he 
tenido algo que ver con eso. En el Paralelo de Barcelona vi a un charlatán que 
para vender sus productos hacía magia. Me quedé allí fascinado. Luego he 
podido aprovechar esa afición. Mi vida ha sido coherente, no he divagado. Lo 



que me gustaba de niño ha continuado gustándome de grande, y lo he podido 
incorporar a mi obra como un elemento más.

He tenido eso que se dice de manera tan bonita en castellano: capacidad de 
asombro.,

Los Reyes Magos me regalaron una caja que todavía conservo; se llamaba El 
pequeño prestidigitador.

Ahora, hay juguetes americanos que enseñan los grandes trucos a los niños; la 
mujer serrada en dos, por ejemplo. Así, el niño se aburre de la magia, le matan 
la ilusión para toda la vida.

A mí lo que más me gusta es la manipulación. Un prestidigitador francés, 
Robert Houdin, decía que la magia es el único arte en que la persona 
inteligente se deja engañar, que los que no se dejan fascinar es porque tienen 
un complejo de inferioridad. 

En cuanto a la magia, le gustaba a mi padre, como el transformismo. Me llevó 
al teatro para ver a un transformista que se cambiaba de cabeza, y me 
obsesioné tanto que tuvieron que sacarme del teatro. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, 
per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 22 i 25, 31 d’agost de 1997)

Jocs Florals

Huelen a naftalina. En este tipo de concursos, muchos de los poemas se han 
escrito con trampa. La poesía no debe contemplarse como un medio de 
lucimiento. La poesía experimental, en sus vertientes visual y fonética, también 
deben tener acceso a la Flor Natural, l’Englantina y la Viola.

D’entrada, la celebració dels Jocs Florals em sembla com entestar-se a 
continuar el Temple terriblement expiatori de la Sagrada Família; és obstinar-se 
a viatjar en diligència en plena era atòmica o anar de cacera amb un trabuc. Els 
Jocs Florals fan tuf de naftalina. Avui no crec pas que representin res, tret de 
l’enyor del passat o el record funerari d’unes determinades circumstàncies. 
(Fins i tot el mot “gai” té avui una connotació diferent.) Són, doncs, una 
convenció. I les convencions que vagin sorgint avui i aquí han de ser d’una altra 
mena: han de mirar cap endavant. Si valorem tot el que sigui progrés no ens 
hem de recrear amb criteris del passat. Una cultura que miri endarrera es fa 
difícil que avanci i tingueu per cert que alguns babaus se’n beneficien. Avui la 
literatura ja no és representativa de la força creativa de cap poble ni un 
certamen d’aquests és el lloc adequat per descobrir joves valors o replantejar 
una lluita. En una situació on l’ideal d’una bona part de poetes nouvinguts rau a 
anar i tornar al més de pressa possible sense mudar de direcció, hem de voler 
que, del pensament, en neixin d’altres raons. Creació vol dir lluita. No hem de 
muntar les coses amb agulles quan allò que cal és que la catalanitat ens mini 
per dins. Si bé estem d’acord que la cultura és una manera de regar els pobles 
–tan manipulables!-, només fent les coses com cal prendrà la marca de la 
veritat. En concursos d’aquesta mena tots sabem que la majoria de poemes 
han estat escrits amb totes les trampes possibles i amb la sola finalitat de caçar 
un premi, sobretot si hi ha diners a les envistes del premi. I això esdevé una 
possibilitat més de parar el rellotge a qui per ventura el podia tenir a l’hora. 
Perquè una obra neix d’un procés intern, l’exteriorització del qual és 
secundària. Aquest em sembla l’únic camí vàlid. I difícil! Els Jocs Florals 



abonen precisament una mentalitat contrària. No hem de veure la poesia com 
un mitjà de lluïment o com una esquella que embruteix. Encara que ens 
escabellem la perruca no per això deixa de ser perruca. Combat de galls o 
passeig solitari, la vida ha de prendre la paraula. D’aquí ve que en la batalla per 
la llibertat fan mal fet els qui desen l’esperit en un armari, fins a cert punt 
protegit contra les arnes. Deixem-nos de gratar l’esquena contra les columnes! 
Les fatxades ens perden. Difícilment l’estudiós que pensi sense prejudicis 
trobarà la saviesa en les definicions i menys hi tindran accés les classificacions 
que atempten contra la diversitat. El que dóna valor a una cultura no és 
l’ortopèdia. Ha estat dit que la tradició ha de ser entesa com una conquesta i no 
pas com una herència.
Vigilem l’aigua. Un animal domat no esdevé mai cap meravella. Els catalans, 
tan orgullosos d’avançar idees en tots els terrenys, sabem ben bé la tristesa de 
les pauses. Evitem de caure en l’error de sentir-nos culturalment xapats a 
l’antiga. A nivell creatiu, ¿heu pensat en l’abisme que s’obre entre la nostra 
pintura i la nostra literatura actuals? Si acceptem que el veritable compromís de 
l’escriptor amb el seu temps no rau en els propòsits sinó en el comportament 
davant el llenguatge, hem de convenir que la majoria de la literatura catalana 
contemporània que es publica, només té de contemporània la data dels llibres. 
No hi ha un nom o una cosa per a tots els temps. En bé o en mal, cada època 
té les seves característiques.
Als temps dels grecs i els romans no existien els trens i els avions, per això 
algun il·lustre poeta no els considera matèria prou poètica i els exclou dels seus 
versos. Només parla de temples i de quadrigues. Tampoc a l’època dels Jocs 
Florals l’experimentació en art i literatura no s’havia desenvolupat com avui. Jo 
proposo que als Jocs Florals de l’any que ve, la poesia experimental, en les 
seves vessants visual i fonètica, també tingui accés a la Flor Natural o a 
l’Englantina i la Viola. Això desfaria malentesos i vindria a demostrar que es 
respira l’aire del nostre temps. Al capdavall, l’única cosa que resta d’un poble 
quan tot s’ha oblidat és la seva cultura. (Jocs Florals criticados por el propio mantenedor. El 
poeta Joan Brossa pronunció su esperado discurso y pidió renovación y apertura, per Lluís Permanyer, LA 
VANGUARDIA, Barcelona, p.3 i 18, 17 de maig de 1982)

Soy contrario a los Juegos Florales y el hecho de que el Alcalde me propusiera 
ésto (presidirlos) me pareció que era el momento de poder decir algo sobre 
este tema, y efectivamente lo dije y ya está explicado; me pareció que por parte 
del Alcalde era un gesto democrático encargar el cartel a alguien que no está 
de acuerdo con los Juegos Florales pero que él creía que debido a mis 
actividades poéticas ligaba con el hecho. En este aspecto me gustó y por eso 
lo acepté. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, 
Barcelona, núm. 38, p. 13, desembrer ? 1982)

jocs olímpics

També em fa gràcia això de remuntar-se als grecs per justificar les Olimpíades 
actuals. Avui no tenen res a veure amb les que feien a Atenes. La mentalitat és 
una altra i els interessos també. Aquesta ideologia olímpica que s’empesquen 
és una burla a la humanitat. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, 
CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 133. La Forest d’Arana, València, 1994)

L’olimpisme modern és un invent de quatre senyorets, a més, murris. 
L’olimpisme és una farsa que, sota la carassa d’uns ideals, transforma l’esport 
en un tema escabrós, ple de martingales i de corrupció. Hitler utilitzà 



l’Olimpíada  per als seus fins. (Entrevista, per Victòria Combalia (traducció del castellà per Francesc 
Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 397-399. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

L’any 92, el vaig considerar nefast. En els Jocs Olímpics, no hi creia. 
Veia que el món és conflictiu i que hi ha problemes més importants que 
aquesta sangonera en temps de crisi. Si el món hagués anat bé... però quan 
s’està morint tanta gent, gastar diners d’aquesta manera i aquests prohoms 
carcamals “samaranchians”, que només anavent al seu lluïment personal. Oh, i 
després tot això s’ha de pagar, ¿oi? (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni 
Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 54, 5 de juliol de 
1993)

Joyce
(veure també literatura i novel.la)

A mi m’agrada molt Joyce. (Ulisses) Em va causar un gran impacte i em va 
clarificar els termes. Si jo fos novel·lista hi hauria posat moltíssima atenció. (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 60, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

K

Keaton, Buster

Le prefiero a Charlot, que se repite mucho y plagia más. Me he enterado de 
que la famosa comida de panecillos en “Vida de perro” está copiada de una de 
las películas que Frègoli realizó en 1898. Charlot nos hace reir con él y Keaton 
nos hace reir de él. Uno es provocador, el otro es serio y juega limpio. Buñuel 
escribió que Keaton era un especialista contra toda infección sentimental. 
¡Exacto! 

Considero a Keaton el mejor cómico de antes de Freud y a Harpo el mejor de 
después de Freud. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, 
MAGAZINE La Vanguardia, p. 43, 1 de març de 1992)

Kirman

El fakir Kirman, aparte de su técnica de comefuegos, se mueve de una manera 
sensacional, con su atuendo oriental, con su turbante y su capa... Disfrutas 
doblemente y queda fuera el tufillo pedantesco del otro teatro... (Joan Brossa; la 
poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 
55, p. 63,  abril 1981)

L



La bella italiana

Es un homenaje a los espectáculos de varietés que formaban parte de las 
producciones de Frégoli. Generalmente la primera parte consistía en un par de 
comedias donde él hacía todos los personajes; en la segunda salía el propio 
Frégoli transformado en empresario y anunciaba que como no podía pagar a 
los artistas, estos no se habían presentado; y Frégoli se prestaba a substituirlos 
a todos: un prestidigitador, una cantante, una bailarina, un clown, un 
malabarista, un ventrílocuo, un transformista malo, con el cual hacia la parodia 
de sus imitadores; desfilaban unos treinta completamente diferenciados. El 
mago Frégoli confirmaba que el teatro está más ligado al carnaval que a la 
literatura. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO 
TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 63,  abril 1981)

Laberint d’Horta
(veure Poema en tres temps)

La bola i l’escarabat

Són sonets amb hendecasíl.labs i algun amb alexandrins. Tenen un 
cromatisme especial que tendeix a forçar els mitjans de percepció. Precisament 
aquests dies l’he posat en net i no he tocat res, només algun defecte formal 
que no ateny  el fons, perquè jo vull que cada llibre conservi la característica 
exacta de quan el vaig fer. M’interessa de constatar l’evolució. Detesto els qui 
agafen obres antigues i les retoquen amb la mentalitat actual; l’obra antiga ha 
de sortir exactament tal com va ser feta, si no no té interès, és un document 
fals. Val més fer-ne de noves. Quan vaig muntar Poesia rasa vaig voler 
prescindir de La bola i l’escarabat, però ara veig que no, perquè em sembla que 
és donar dades al lector. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 33, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

La Campana
(veure Joan Ponz) 

La careta colgada

És una obra feta amb la tècnica del trencament d’actes. El primer és un 
monòleg d’un personatge mitològic. L’any 1949 vaig escriure una prosa 
semblant a un manual de mitologia: El jardí de Batafra o el molí de carnaval. 
Sempre que a les meves obres em refereixo a Déu –com en el cas d’Or i sal- 
m’inspiro en aquest text on a partir del personatge central, Arromoc, es 
desenvolupen un seguit de causes i efectes que ens informen d’una inopinada 
voluntat primera del món. És literatura que engendra literatura (com passa amb 
la teologia). Una capbussada en el llenguatge. Una barreja de mitologia i 
lirisme. Puc ben dir, doncs, que em serveixo d’una teologia pròpia. Al primer 
acte de La careta colgada surt Kna, un personatge d’aquesta família, i recita un 
monòleg de tall fregolià on en trànsit d’automatisme encarna tot de tipus 
malèfics. El segon acte tracta una anècdota de carnaval: allò clàssic de la 



careta i la suplantació de personalitat amb l’embolic corresponent. El tercer 
acte mostra la història d’un matrimoni que tenen un capellà amagat i per 
interessos li fan creure que la guerra civil continua. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 108-109, Editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

La carta dels Reis
(veure novel·la)

La cavalcada de les Valquíries

La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per en Lamote de Grignon, anava a 
tocar cada any a la festa major de Sant Gervasi. Jo m’ho mirava amb el meu 
pare, i quan sentia “La cavalcada de les Valquíries” em feia una mica de 
frisança. Després he anat sentint, sí, el Wagner, que m’agrada molt i ha estat 
un personatge que m’ha ajudat. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous 
espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 12,  desembre de 1989.)

La jugada

Tret de Cavall al fons (dirigida per Jordi Mesalles), també em va agradar Aquí  
al bosc, quan la va muntar Lluís Solà, a Vic, l’any 1965. Anava per aquí. Com 
Moisès Villèlia amb La jugada, l’any 1960. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. 
SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

La mare màscara

La primera estrena va ser La mare màscara, a l’estudi de Santi Surós. La vam 
representar en petit comitè. Més que res era per a veure l’efecte que feia. 
L’estrena del 1951 –sota la direcció de Mercè de la Aldea, a les Galeries 
Laietanes- va ser amb motiu d’una exposició d’en Ponç i se’ns va acudir de 
donar una representació. Era una peça que estava dins el clima de les obres 
d’en Ponç. Va anar precedida d’una lectura  de poemes. Es deia Esquerdes, 
parracs, enderrocs esberlant la figura. Però la veritable primera representació 
del meu teatre va ser l’any 1947, quan a l’estudi d’en Ponç, ell, en Puig i jo vam 
representar la peça Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenkamon. (Joan Brossa o el pedestal 
són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 77, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

La memòria encesa (Mosaic antològic)

Acabo de hacer una antología de mis poemas. Siempre hacen la selección 
otros. Ahora yo he traícionado a los que nunca salen, los más raros y 
desconocidos. Será la antología de mi cumpleaños, para enero, el día (19) que 
cumpla 80 años. Cuando uno se hace viejo se repite... (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL 
MUNDO, Barcelona, 13 de setembre de 1998)



La mosca

(Recientemente se inauguró en la Universidad de Palma de Mallorca una 
escultura de piedra situada entre dos olivos con una mosca de gran tamaño 
posada sobre un volumen inclinado. Recuerda la forma de los monumentos 
megalíticos baleares.)

Es una metáfora de la ciencia y la naturaleza. (Joan Brossa. “La manzana y el antifaz son 
una metáfora del teatro”, per J.J. Navarro Arisa, METRÓPOLIS El Mundo, suplement setmanal, Madrid, p. 8, número 
especial “Premios Max de las artes escénicas”, 3 d’abril de 1998)

La muntanya humana

(¿A l’obra La muntanya humana, és una dona la responsable que les coses no 
marxin bé? –Jordi Coca-)
Deu ser un reflex de les obres anteriors. Ara, en aquest cas hi ha un 
mecanisme diferent, èpic, potser. L’altre –El tràngol- va més lligat a 
l’experiència immediata. Encara que... L’art, l’estudiem dividit en gèneres, és 
clar, però jo no m’he proposat mai de limitar-me a un gènere concret. És a dir, 
d’antuvi, mai no he pensat a fer una obra èpica, lírica... (Joan Brossa o el pedestal són 
les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 86, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

L’aperitiu

(Muntatge d’Albert Vidal i Carles Santos). El mejor espectáculo teatral de 
Barcelona desde hace mucho tiempo realizado por catalanes. 
Si este espectáculo hubiera venido del extranjero quizá se habría representado 
en el Lliure con todos los honores. (Joan Brossa. Colaboración en el teatro, article de Tomás 
Desclòs i Joaquim Ibars, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 15) 

L’armari en el mar

Las cosas  en que hemos colaborado han resultado muy bien. El año pasado, 
Tàpies hizo un trabajo muy sencillo pero muy eficaz en el montaje de “L’armari 
en el mar” que se hizo en el Lliure. Al saber que los músicos saldrían en 
mangas de camisa colgó los fracs sobre el escenario. Era un recurso muy 
ingenioso. La música es de Mestres Quadreny. (Joan Brossa. Tàpies, escenógrafo de 
Brossa, article de Tomás Desclòs i Joaquim Ibars, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 15)

La sal i el drac

Més que una situació personal es tracta de la situació de l’escriptor català en 
aquell moment. Davant la crisi teatral que impera, un empresari lloga l’escenari 
del seu teatre a un autor jove que l’aprofita com a vivenda. Finalment, 
l’empresari s’enamora d’una actriu amiga d’un autor vell i li munta una estrena 
de flors i violes, cosa que obliga el jove a fer les maletes per a res. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 94, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



Las ideas republicanas

El meu pare tenia una biblioteca que feia força goig. Jo hi vaig agafar un llibre 
molt petit, però molt ben relligat i m’agradava portar-lo a la butxaca. Un dia la 
meva mare em va portar a una escola del carrer de Wagner. L’escola la dirigia 
un capellà. L’home em va mirar  i em va dir: “Nen, et donarem un llibre”. Jo li 
vaig dir que no em calia cap llibre perquè en tenia un. I  ell em va preguntar 
quin llibre era. Las ideas republicanas, vaig dir jo, i la meva mare es va esverar 
molt. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 
1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 199-200 , La Forest d’Arana, València, 1994)

La Vallée des Merveilles

( A  Miró) Li ha agradat sempre la meva obra i hem fet dos llibres. Quan morí 
en teníem un altre començat sobre La vallée des merveilles. (Entrevista a Joan Brossa, 
per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del 
castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 252. La Forest d’Arana, València, 1994)

No el vam poder acabar. No hi he tornat mai perquè Joan Miró era un element 
important. Miró l’havia intentat fer amb poetes francesos, però el que no volia 
era l’explicació sinó una lectura paral·lela als signes trobats de les pedres. Jo 
pretenia crear un idioma prehistòric que aplicaríem a les seves il·lustracions. 
(Joan Brossa. “Sóc com  sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement 
setmanal, p. 11, 26 de juliol de 1998)

“La Vanguardia”

De vegades, si em cau a les mans, fullejo “La Vanguardia”, que més aviat 
s’hauria de dir “La Retaguardia”. (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, 
Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

D’aquest diari conservador, se n’hauria de dir “La Retaguardia”. (Joan Brossa, 
l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, 
segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 129. La Forest d’Arana, p. 128-129, 
València, 1994)

La viuda alegre

(Christa Leem) La teva actuació estava destinada a ser el pinyol. L’espectacle 
hauria quedat rodó. (Vuelven aquellas “bombes de paper” –festa del 85 aniversari de J. Miró i J.V. Foix a 
la Fundació Miró-, per Lluís Permanyer, LA VANGUARDIA, 2 de juliol de 1978)

Lee, Christopher
(veure Pere Portabella)

lerrouxisme

El emigrante ya no es el mismo, y no se cree fácilmente eso de que el catalán 
lo acoge en su tierra únicamente para explotarlo. Ese enfrentamiento entre 
autóctonos y emigrantes, que potenciaron Lerroux y su Partido Radical en 



beneficio de la derecha, ha desaparecido, y la prueba está en que los 
emigrantes han votado mayoritariamente a los partidos progresistas. Los 
partidos de izquierda y las centrales sindicales han hecho en esto una buena 
labor. Especialmente los comunistas del PSUC. Y los socialistas. (Joan Brossa, el 
largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 43)

L’holandès errant

Jo li vaig ensenyar (a Joan Prats) els meus primers poemes, els meus primers 
sonets... Li va cridar molt l’atenció un de dedicat a l’holandès errant i em va 
demanar per què hi havia pensat. “A causa de Wagner”, vaig dir-li. Era el segon 
que feia a la meva vida i ell va tractar de convèncer-me que dedicar-lo a 
Wagner era una fallida. (Tres Joans: Joan Brossa, Joan Miró i Joan Prats, per Maria Lluïsa Borràs, 
JOAN BROSSA O LA REVOLTA POÈTICA, a cura de Manel Guerrero, Fundació Miró, Barcelona, p. 46, febrer de 
2001)

Li Chang

Los prestidigitadores ejercen de manera rutinaria, explican los mismos chistes, 
hacen los mismos trucos, carecen de inventiva... Cuando viene uno de fuera 
con un número bueno se limitan a copiarlo o degradarlo. Aun con todo existen 
algunos de calidad, como Joan Forns, que se hace llamar Li Chang. Se puso 
este nombre chino por su admiración hacia el espectáculo que antes de la 
guerra presentó Fu Manchú que es su maestro. Era un espectáculo insólito a la 
oriental que lo pudimos ver en los años 30. Fu Manchú era de origen inglés 
pero presentaba unos trucos desconocidos adobados con un gran sentido del 
humor. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de 
juny de 1978)

Li Chang va ser l’últim dels grans il·lusionistes catalans que hi ha hagut en el 
món. Era un gran actor. Un dia em va explicar una anècdota que ho demostra. 
El seu pare tenia un circ i ell anava en el circ del seu pare. Una vegada, a Itàlia, 
van fer unes representacions i l’ambaixador d’Espanya va convidar a tots els 
artistes del circ, l’endemà a casa seva, a esmorzar, però a Li Chang no. Per 
què no m’ha convidat?, va dir ell. Doncs, ¡perquè vostè es xino...! Sí, semblava 
un xino realment. Tenia un físic que li anava molt bé. Jo crec que si hagués 
estat alemany o anglès o francès o rus, ‘ell s’enrecordaria tot el món. (Joan Brossa. 
De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p. 17, octubre-novembre de 1998)

líders catalans

En Macià i en Companys. A cadascun tinc escrita una oda amb estrofes 
llampegants per a poder recitar quan calgui. En Companys va rebre la castanya 
en un dels moments més tràgics de la nostra història. (El poeta a les golfes, per Montserrat 
Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 
210, La Forest d’Arana, València, 1994)

literatura



A l’escola vaig acabar odiant la literatura perquè només t’ensenyaven les faules 
de Samaniego, poemes retòrics d’història i allò de: “Miraba un niño asombrado, 
/ con expresión cariñosa, / un globo de azul pintado, / por un nilo sujetado / a 
su mano cuidadosa...”. Res! Cultura d’opereta. Intuïa que hi havia una altra 
cosa, però ni el nivell de la meva grisa família ni jo estàvem per això; ho vaig 
haver de descobrir. Em vaig preparar de la millor manera que vaig saber per a 
una feina que creia de resultat incert, però diguem-ne “d’espiritualitat 
necessària”. Calia que l’obra fos integral, que no es perdés com moltes altres 
que jo veia al voltant meu. Jo resto a meitat de camí entre Ginsberg, que ha dit 
que escriu sense cap preocupació històrica, i els supersticiosos culturals que 
són la majoria dels nostres lletraferits.

Llegia els llibres que em venien a mà; no m’agradaven gens, però els llegia... 
L’únic que em va satisfer va ser un volum de literatura xinesa. Vaig veure que 
havien arribat lluny; això em va interessar molt, però en aquell moment jo no 
tenia ni els estris a l’abast ni la consciència per a poder comprendre el que es 
podia derivar d’allò. Tanmateix em va produir un impacte.

Vaig llegir a fons els clàssics catalans. I Nietzsche. I Whitman. Escoltava 
Wagner i Brahms... Veia que la literatura anava molt lligada a la psicologia i em 
vaig posar a estudiar-ne. Després vaig fer uns exercicis a base d’imatges 
hipnagògiques auditives; eren purs assaigs; es tractava d’anar descobrint 
aquest mèdium que portem dins i que té infinites possibilitats. Els límits interiors 
de l’home són els que es fixa ell mateix; altrament, no en té.

Principalment, havia llegit Verdaguer, Costa i Llobera, Sagarra, Maragall, 
Carner i algun altre de la modesta biblioteca del meu pare. Però ningú m’havia 
donat la consciència per a saber el tresor que representava, per exemple, un 
poema d’Ausiàs March o de Guillem de Cavestany; m’havia enganyat com 
enganyen tanta gent, i sobretot els de la meva mena: els qui preferim, tant com 
entendre les coses, anar-hi al fons. Com em van interessar els trovadors! 
L’estafa havia estat total! (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 25-
26 i 34, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Recordo que un amic que es dedicava a importar llibres em va explicar que li 
havien posat una multa perquè en un vagó de metro havia estat denunciat un 
client seu que llegia Gran Hotel. Per llegir Vicki Baum! En aquella època, 
Dumas, per exemple, era defès en bloc, àdhuc Els tres mosqueters. No 
arribava res, res. Una obra perquè era política, l’altra perquè era antireligiosa... 
El fet és que no n’arribava cap. En aquells anys de misèria insuperable vaig 
llegir Ulisses.

A mi m’agrada molt Joyce. Em va causar un gran impacte i em va clarificar els 
termes. Si jo fos novel·lista hi hauria posat moltíssima atenció. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 60, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Pretendo eliminar el lirismo y quitarle a la literatura todo lo que tiene de literario, 
de barroco, de ornamental. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 
24-30 de juliol de 1979, p. 42)

literatura catalana
(veure també Jocs Florals)



Hi ha uns monsenyors que es fan responsables de la imatge del país. Potser 
volen que els personatges intel·ligents siguin només intel·ligents, però no pas 
conflictius. Recordo que quan va morir Carles Riba van passar l’atribut de 
“poeta” a Espriu. Aquí predomina el seny, la moderació, etc. Em fa l’efecte que, 
per exemple, a en Gabriel Ferrater no l’haurien enlairat mai. Volen garanties de 
docilitat... (Amb solta i sense volta. Joan Brossa, entrevista de Joan Barceló, AVUI, Barcelona, p. 16, 29 de juny 
de 1980)  

De moment, en literatura s’ha perdut una mica el sentit de “l’aventura”, vivint 
encara en el món de la plàstica. Tots coneixem persones que fan un cert efecte 
de “descentrades”; les centres i veus que perden interès. De fet predomina la 
xerrameca, les novel·les i les cançons o, en tot cas, un codi cultural 
conservador, fillastre de tòpics sacrosants. També hi ha el perill que molts 
autors acceptin formes de dependència tot creient que així viuen en un cel de 
modernitat. Però la cultura no progressa si mirem cap endarrera o fem fàcil 
populisme. En tots els terrenys la massificació acostuma a donar gent amb una 
gran informació i sense gota de talent. (Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de 
Joan Randé i Masdéu , AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

Si acceptem que el veritable compromís de l’escriptor amb el seu temps no rau 
en els propòsits sinó en el comportament davant el llenguatge, hem de convenir 
que la majoria de la literatura catalana contemporània que es publica, només té 
de contemporània la data dels llibres. No hi ha un nom o una cosa per a tots els 
temps. En bé o en mal, cada època té les seves característiques. (Jocs Florals 
criticados por el propio mantenedor. El poeta Joan Brossa pronunció su esperado discurso y pidió renovación 
y apertura, per Lluís Permanyer, LA VANGUARDIA, Barcelona, p.3 i 18, 17 de maig de 1982)

Si comparem el nivell de la pintura, no ja individualment sinó el concepte amb 
què pinten els pintors i el concepte amb què escriuen els escriptors, realment hi 
ha cinquanta anys de diferència.

Si els pintors fessin el mateix que els escriptors, només farien postes de sol, 
paisatges d’Olot i coses d’aquestes. Potser és que hi ha un mercat i han de 
portar-ho a fora, perquè si treballessin al nivell de la literatura els ho fotrien pel 
cap. Jo crec que a la literatura no ha d’haver-hi una sola via. Hi ha d’haver 
aquesta novel·la habitual del pla i el contraplà, però després ha d’haver-hi 
investigació. I si la literatura catalana aspira a sortir a fora, hi ha d’haver 
aquesta via. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. 
Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, desembre de 1989.)

llagost
(veure El llagost del Col·legi d’Aparelladors)

llapis

Tinc un llapis del número dos. El llapis forma part del procés de l’escriptura. 
Primer veus el text en llapis, després a màquina i després el veus imprès. (Joan 
Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, 
Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 13,  desembre de 1989.)

Jo escric amb llapis del 2. No sé escriure a màquina. Per tant, els internets... 
(Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement 
setmanal, p. 11,26 de juliol de 1998)



Llena, Antoni

Té aquesta subtilesa i l’obsessió de donar molt amb poc. I, sobretot, ara fa 
unes escultures que ell mateix explica que amb una  mica de corrent d’aire es 
desmunten... i això vol dir una finesa extrema (recentment Llena ha plantat un 
David i Goliat davant l’Hotel de les Arts). A més, en Llena no és gens 
egocèntric.

(Totos dos, Brossa i Llena, han elaborat un llibre plegats. La idea fou d’Antoni  
Llena, que proposà a Joan Brossa l’intercanvi de personalitats artístiques,  
“transvestisme visual”, en diuen ells. El resultat és explosiu, tant que l’editor ni  
gosa publicar-lo) El considera perillós, perquè no s’ajusta a les premises 
corrents, perquè representa fer un salt en el buit. (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan 
Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 
52, 5 de juliol de 1993)

llengua catalana

Crec que hem de saber aprofitar el moment històric en què vivim. Sé que hi ha 
moltes dificultats, però hem de ser optimistes si pensem en els quaranta anys 
de dictadura. Tinc fe que ens en sortirem. 
Els immigrants tenen dues opcions: o se’n tornen al seu país o s’integren amb 
nosaltres. Per tant, la llengua és un instrument molt necessari. (Instantànies. Joan 
Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

El català és un llenguatge meravellós perquè té la possibilitat de ser molt dur o 
molt suau, amb una musicalitat matisada que contrasta amb el so de “campana 
d’esglèsia” del castellà.
Sense la meva llengua no tindria cultura, i la cultura és la millor arma que té 
l’home per a afrontar l’opressió.
El general Franco i els seus feixistes ho sabien prou bé. Van provar de robar-
nos la llengua, però no ho aconseguiren. Ara penso que els moments difícils ja 
han passat. És Franco el qui va morir, no Catalunya. (Joan Brossa explica que el català és 
un idioma, per Elisabet Sabartés, AVUI, Barcelona, p. 3, 12 de gener de 1984)

lletres gimnastes 

¿Sabes lo que sería una buena muestra de poesía visual?, una foto del tipo 
que se ha llevado la letra en el momento de largarse con la A al hombro. (Brossa 
encuentra cómico el robo de esa letra A que tenía colocada delante de El Ingenio). (La crónica, 
per Ramón de España, EL PAIS, p. 16, 26 d’abril de 1997)

llibertat

Jo sempre dic que em guanyo molt bé la vida, però que me la paguen poc. 
Però també he dit que hi ha un moment que la vida et duu a optar per una cosa 
o per l’altra. I jo he optat per la llibertat que tinc, i comprenc que en aquesta 
societat tot s’ha de pagar d’alguna manera. El restrenyiment econòmic és el 
preu de la meva llibertat. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)



llibres
(veure biblioteca)

  
llibres de bibliòfil
(veure també Frègoli, Cop de poma, El camí de l’oca  i Novel·la)

A les col·laboracions mai no he estat partidari de fer una cosa pensada sobre 
un text determinat. El que cal és trobar dues persones del mateix voltatge que 
actuïn amb llibertat; llavors, quan s’esdevé, la coincidència és perfecta. Ara, si 
perquè l’un fa un poema que parla de peixos, l’altre ha de pintar peixeres... em 
resulta fals i mecànic. El que cal és que surti una obra paral·lela, fugir de les 
il·lustracions, que limiten la imaginació del lector. Suposa una mutilació 
semblant el fet de musicar un bon poema. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera 
etapa (1961-1971), p. 127, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Em guanyo malament la vida,  perquè visc de la literatura. Em salven els llibres 
de bibliòfil que faig amb pintors. Però que consti que són textos que han sortit o 
sortiran també en edicions normals. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 210, La Forest d’Arana, 
València, 1994)

La difusión de estos libros ha sido mínima por tratarse de ediciones de lujo.

Este tipo de libros –fets amb col·laboració d’altres artistes- caen sólo en manos 
de bibliófiles y son lógicamente muy caros. Yo con cosas de este tipo he podido 
aguantarme económicamente; al comienzo –allá por los años cuarenta- vivía 
de la venta clandestina de libros aquí entonces prohibidos; sólo algunos años 
después he podido vivir modestamente de lo que escribo. (Joan Brossa. El poder de la 
imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 50 i 51, desembre de 1978)

Estos libros me permiten vivir. Me gano la vida, pero no me la pagan. Son las 
reglas del juego. A cambio de esto, puedo trabajar con libertad. Hay que saber 
elegir.  (Joan Brossa expone, por primera vez en Madrid, una antología de su poesía visual, per Fernando 
Samaniego, EL PAIS, Barcelona, p. 25, 15 de febrer de 1980)

Siempre han sido coincidencias ya que yo no creo en las ilustraciones. Es el 
encontrarse dos tipos con voltaje semejante y que hagan obra paralela y 
después se ensamblan. En general yo hago el guión; cada uno trabaja por su 
cuenta y luego realizamos el montaje. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per 
Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 12, desembrer ? 1982)

Sempre he pensat que la col·laboració entre un pintor i un poeta ha de ser 
paral·lela i que mai no deuen d’interferir-se, com passa amb el concepte 
d’il·lustració pont. Perquè sigui una col·laboració efectiva, ha d’haver entre les 
persones un voltatge semblant. He treballat a gust amb Miró, Tàpies, Villèlia, 
Perejaume... S’actua amb independència, amb la seguretat d’estar en la 
mateixa ona. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como 
cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 
436, València, 1994)

llibres de memòries
(veure també biografies)



No m’agraden els llibres de memòries, tendeixen a exaltar l’egoisme de la 
humanitat. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 128, editorial Pòrtic, 
Barcelona 1971)

Louvre, Musée du
(veure París)

Lugosi, Bela

No sé si sabéis que le ofrecieron el papel (aquel Frankenstein de la Universal) 
a Bela Lugosi y no aceptó porque el maquillaje de Frankenstein lo dejaba 
irreconocible. Tanto “Frankenstein” como “Drácula” fueron obras teatrales antes 
de pasarse al cine. En el papel de Drácula, Bela Lugosi siempre tenía mucho 
éxito, además hablaba con un acento británico ligeramente húngaro muy 
convincente. Yo vi una versión de las que hacía Hollywood con actores 
españoles para solventar el problema del idioma antes del doblaje. El 
protagonista era Carlos Villarias y era curioso porque los primeros planos no 
los tocaban, seguían siendo de Bela Lugosi, con lo que el film quedaba un 
tanto confuso. (Ver el  cine sin dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de 
juliol de 1979, p. 14)

M

MACBA

Jo n’he sentit parlar sempre i en un registre passiu. El museu, per a dir-ho en 
una imatge, és com el mar quan fa temporal; les ones corren, però si hi tires un 
paper, aquest no es mou de lloc. Amb el museu em sembla que passa igual. 
(“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL 
TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 55, 5 de juliol de 1993)

Macià, Francesc
(veure líders catalans)

Madrid

A Madrid sóc molt conegut, eh? És curiós, perquè a Madrid no se m’hi ha 
perdut res, no. Trobo que està bé i està malament, com tot, oi? Vaig anar una 
vegada a fer una acció al Círculo de Bellas Artes i va venir el president, el Ruiz 
Gallardón, i em va donar la distinció de la Comunidad madrilenya. ¡El que és la 
política! I el Gallardón em coneixia, perquè tot el que va dir era veritat, no era 
mentida. ¡És curiós, la Comunidad madrilenya! I les coses que faig jo, primer 
surto a l’ABC que a l’Avui, també és molt curiós. (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA 
RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p. 20, octubre-novembre de 1998)



madurar

Madurar es saber ser esencial. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO 
TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Madurar, consiste en ser esencial. Yo prefiero lo más estricto. (Joan Brossa expone, 
por primera vez en Madrid, una antología de su poesía visual, per Fernando Samaniego, EL PAIS, Barcelona, p. 
25, 15 de febrer de 1980)

Madurar vol dir saber ser essencial; i que hi hagi proporció entre el que vols i el 
que pots. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de 
Montserrat, núm. 279, p. 49, 1 de desembre de 1982)

màgia
(veure jocs de mans, il·lusionisme i prestidigitació)

Magia y poesía son dos nombres de una misma cosa. En un poema puedes 
hacer con las palabras lo mismo que con las cartas: escamotearlas, cambiarlas 
de color... (La magia de guante blanco, per Teresa Ricart, DUNIA, núm. 122, p. 72, 7 d’abril de 1982)

M’interessa i em segueix interessant la màgia blanca en el seu aspecte poètic. 
Un prestidigitador i un poeta tenen enormes punts de contacte. Per dissort ni 
l’un ni l’altre no se n’adonen. Un poeta és un mag i un mag ha de ser un poeta 
perquè funcioni. La capacitat d’estranyesa em sembla fonamental. (Entrevista a 
Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 
1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 253, La Forest d’Arana, València, 
1994)

La màgia cal entendre-la com una necessitat de canvi. (Entrevista amb Joan Brossa, per 
Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, 
diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 438, València, 1994)

màgia negra

L’il·lusionisme és màgia blanca. Però jo faig ballar les taules de debò i 
aleshores ja no hi ha trampa, t’acostes a la màgia negra. De tota manera no 
crec en l’espiritisme, hi ha una sèrie de fenòmens als quals la ciència encara no 
dóna cap explicació. Els fenòmens “psi” són en curs d’investigació. A l’època de 
Dau al set en Tàpies, en ¨Ponç i jo ens vèiem cada vespre. Sovint constatàvem 
quadres i poemes amb imatges semblants sense haver-nos dit res d’antuvi. 
Però això no s’ha d’investigar, cal deixar l’esperit en llibertat. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors. p. 207, La Forest d’Arana, València, 1994)

Des d’un punt de mira psicològic també m’agrada la màgia, diguem-ne negra. 
Què és una religió sinó una secta màgica? Que s’anomene secta o religió 
depèn del desvergonyiment dels seus mandarins; i, a més desvergonyiment 
més poder econòmic, i a més diner més marketing. Però psicològicament és el 
mateix. Les sectes oficials detesten l’irracional dessacralitzat. A qui té una 
concepció personal del món el consideren enemic. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep 
Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà 
per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 253. La Forest d’Arana, València, 1994)

La magia blanca es artificio, la negra es psicología. Me interesa, empezando 
por su origen. Han sido astutos los curas católicos, por ejemplo, con las brujas. 
Esa mala fama se la han dado sus enemigos, porque la bruja es enemiga del 



cura, que psicológicamente son la misma cosa. La bruja era la bruja homérica, 
pero de ese papel se ha apropiado el cura y ha dejado a la bruja convertida en 
una mujer maligna. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092, 
p. 26, 31 d’agost de 1997)

Maiakowski

Al final Maiakowski se pega un tiro. Yo encuentro que la libre poética de 
Maiakowski tenía que chocar inevitablemente con la intransigencia del realismo 
socialista. Es claramente un revolucionario en política y en poesía, pero no 
logró solucionar este problema. Yo he leído guiones de cine de Maiakowski 
hechos con una libertad absoluta. Esto dificilmente podía digerirlo la ortodoxia 
oficial. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42)

marginat
(veure també societat de consum)

Allò que no s’engull la societat de consum és el que resta marginat. (Entrevista amb 
Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La 
Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 437, València, 1994)

Martí i Pol, Miquel

A mi m’agrada. Però es va haver de posar malalt per ser conegut. (Joan Brossa. 
“Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 11, 26 de 
juliol de 1998)

Marx, germans
(veure Harpo)

marxisme
(veure Joao Cabral de Melo)

Es una de las vacunas que necesita el individuo. (El origen marxista de Tàpies y Brossa, 
entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, p. 23, 29 de novembre de 1979)

mascota

Mi mascota es Popeye. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – 
Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

mediocritat

Avui, en tots els terrenys triomfen uns “artistes”, l’èxit dels quals no demostra 
altra cosa que el gregarisme programat en què viuen la majoria dels ciutadans. 
Deia un amic meu que, si la mediocritat fos comestible, al món no hi hauria 



gana. És ben cert que si fas un festival de merda, entusiasmarà les mosques. 
(Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de 
cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 22, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 140. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Cada vegada hi ha un gust més deteriorat i la gent no està per rumiar. Estem 
en una societat que no rutlla (...). Estic d’acord que si la mediocritat fos 
comestible no hi hauria gana al món. Hem de fer el possible per convertir 
l’experiència en consciència. (Joan Brossa: un poeta inoblidable, Isidre Vallès, -entrevista de Joaquim 
Noguero a El pou de les lletres, de l’any 1996-, EL TEMPS, València, núm. 761, p. 29, 18 de gener de 1999)

Meierhold
(veure també Brecht i Frègoli)

Mayerhold escribió una frase que encaja con mi manera de ver el espectáculo 
teatral: “El teatro no ha de ser la realidad de la calle, ha de ser la realidad 
teatral que haga sentir sentimientos verdaderos”. Eso es terriblemente válido. 
(Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 
1978)

La presencia, el entorno brillante, el texto del teatro literario al burgués le gusta, 
le parece que está a la altura de su vanidad intelectual, le dignifica, le hace 
eructar. Las variedades las han dejado para el pueblo. Por eso a Brecht le 
interesó el cabaret y antes que a Brecht, sobretodo a Meyerhold. Como creador 
de espectáculos el ruso es superior a Brecht, tiene una visión total mucho más 
desenfadada de gran atractivo visual y de impacto audaz. Meyerhold en los 
primeros años de la revolución se fijó mucho en esos géneros y señaló su 
entroncamiento con el teatro chino que, por lo poco que he visto se parece más 
al “music-hall” y al circo que el teatro literario. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista 
de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

El mago Frégoli confirmaba que el teatro está más ligado al carnaval que a la 
literatura. En su tiempo Meyerhold lo supo enunciar muy bien: “El teatro no es 
la realidad de la calle, sino la realidad teatral, que hace sentir sentimientos 
verdaderos al espectador”. Si no, no hay aportación. Para mí el naturalismo es 
la decadencia, la falta de imaginación. Es como el circo romano con los leones 
zampándose a la gente... (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan 
Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 63,  abril 1981)

Memòria encesa

Sortirà per celebrar els 80 anys [Editorial Barcanova]. He fet una tria jo mateix. 
Hi ha un centenar de poemes. He volgut donar una visió global de l’obra i donar 
importància als poemes més desconeguts. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de 
res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 11, 26 de juliol de 1998)

menjar
(veure també cuina i cuina francesa)

Ara recordo altres coses de quan era petit, per exemple quan vaig menjar el 
primer plàtan i el primer ou. Bé, recordo quan m’adonava que menjava el 
primer plàtan i el primer ou. Els cuinats que em presentaven a l’escola, com la 
poesia amb sentència, em repel·lien. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, 



revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 199 i 200 , La Forest 
d’Arana, València, 1994)

A mi m’agraden els menjar senzills. M’agraden molt les patates amb mongetes i 
els espigallets. Els espigallets són els sonets de la culinària. Jo, quan viatjo, de 
les coses que més em fastiguegen són els menús. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per 
Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 1982)

Jo, Teresa (la mare de Beth Galí), amb una truita a la francesa i, si tinguessis un 
platet de seques bullides amb un raig d’oli, ja en tindria prou. Sobretot, la truita 
que sigui d’un ou. Per postres, un plàtan. (-aquesta escena es repetia cada cop que venia a sopar 
a casa-, Brossa: escenes d’infants, per Beth Galí, AVUI, p. 38, 21 de gener de 1999)

merda

- Joan (Miró), sempre deies que la teva paraula de comiat seria “merda”. No sé 
si ho has fet així. Tant se val! La dic jo per tu: MERDA!  (AVUI, 27 de desembre de 1983)

Mesalles, Jordi
(veure Cavall al fons, Or i sal)

Mestres Quadreny, Josep Maria
(veure L’armari en el mar)

En los años 50 escribí tres ballets con música de Mestres Quadreny que 
teníamos que montarlos en Nueva York con escenografía de Miró. Era una 
concepción inédita del espectáculo. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim 
Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

De ese grupo de músicos que se reunían en el Instituto Francés bajo el nombre 
de Círculo Manuel de Falla, conocí a Delás, Cercós y Mestres Quadreny. Nos 
hicimos muy amigos y compartimos la admiración por Wagner... A lo largo de 
estos años Mestres Quadreny ha musicado poemas míos. En 1964 estrenamos 
la primera obra catalana de teatro musical: Suite bufa que se representó en 
Burdeos, dentro del Festival SIGMA en el año 1966. En 1978 dentro del 
Festival Internacional de Música de Barcelona, estrené el espectáculo L’armari  
en el mar con música de Mestres Quadreny. En la actualidad estamos 
preparando una ópera que con decorados de Tàpies se estrenará en el Liceo 
de Barcelona. (Joan Brossa. Azar y esencia de la poesía, PER Alfonso Alegre Heitzmann, ROSA CÚBICA, 
revista de poesía, Barcelona, núm. 5, p. Xx, hivern 1990-91)

metàfora

Com diu Sánchez Robayma, els meus objectes busquen l’analogia i la metàfora 
visual. Si les paraules són les coses, també pots servir-te’n, de les coses, per 
fer metàfores. Precisament la metàfora permet viatjar en el temps i l’espai per 
analogies sensibles. Això no hi fa perquè, en literatura, es contraposen unes 
formes de fer poesia; per exemple, canviant la jerarquia de les coses o fent ús 
d’un llenguatge prosaic o d’administració per a relacionar-se amb la pròpia 
experiència. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como 



cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 
434, València, 1994)

mètrica

Jo crec que aquestes formes fixes no estan fetes perquè sí. Són unes formes 
que el senyor que les va trobar s’hi va pensar molt i estaven molt bé, no eren 
cap arbitrarietat del llenguatge. Si els dónes un contingut del segle vint, la 
forma la pots mantenir igual. El fotut és, com passa, que la gent fa sonets però 
són plens de carrinclonades, i aleshores sembla que la culpa sigui del sonet, 
però el sonet es pot utilitzar d’una manera intel·ligent. Jo faig sonets després 
del Foix, perquè els sonets després del Foix s’han de fer d’una altra manera. 
Avui no es poden fer sonets noucentistes. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i 
buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 13, 
desembre de 1989.)

Mèxic

México me evoca la figura de Eisenstein. Nadie vio tan bien como él el paisaje 
mexicano (...). También prefiero al Buñuel de México que al de París. (Brossa 
sorprende con su ironía en la primera gran exposición americana de su obra, per Joaquim Ibars, LA 
VANGUARDIA,  29 de juny de 1998)

Millares
(veure “El Paso”)

Minguet, Pau

Era un gran afeccionat a la màgia, que va escriure a l’Estat espanyol el primer 
llibre de jocs de mans. Es titula Engaños a ojos vistas y diversión de trabajos 
mundanos fundada en lícitos juegos de manos que contiene todas las 
diferencias de los cubiletes, y otras habilidades muy curiosas demostradas con 
diferentes Láminas, para que los pueda hacer fácilmente cualquier entretenido. 
Un títol a la moda de l’època; després, al llarg de les edicions, el trobem 
modificat al gust de cada moment. Robert-Houdin explica en les seves 
memòries com, de jove, es va interessar per la màgia. Va ser un fet fortuït: la 
distracció d’un llibrer. Un dia de l’any 1817 va entrar en una llibreria de vell a 
comprar un tractat de rellotgeria i, per error, li van lliurar un diccionari de 
ciències recreatives, que va disparar la seva imaginació fins al punt d’esdevenir 
prestidigitador professional. Aquest vell tractat –la lectura del qual el mestre 
francès considera el fet decisiu de la seva vida- és exposat al Museu Robert-
Houdin, de Blois. I no deixa de ser curiós que els gravats presenten una evident 
similitud formal i temàtica amb els del llibre de Minguet. Qui va aixecar la 
llebre? La primera edició del llibre del nostre compatriota va aparèixer a Madrid 
l’any 1733 i sembla que va despertar molt d’interès. Desconeixem la vida de 
l’autor. Català o valencià, se sap que vivia a Madrid i era gravador de fusta, a 
més d’erudit enciclopèdic segons la diversitat d’obres que va arribar a escriure. 
Sembla ser que va compondre un tractat de ball i de tocar instruments; també 
va publicar diversos llibres sobre el joc d’escacs i de les dames; com també 



diferents obres sobre temes geogràfics i sobre rellotges de sol, de sorra i 
d’aigua. Etcètera. De fet, un personatge interessant, pràcticament desconegut, 
cosa, per desgràcia, força corrent al nostre país de badocs, on els estrangers 
s’emporten la tallada grossa. (Pròleg per a l’edició facsímil del llibre Juegos de Manos o sea Arte de 
hacer diabluras, Barcelona, Alta Fulla, 1981, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 132, maig de 1987)

Miró, Joan
(veure també J. V. Foix i surrealisme)

En Miró el vaig conèixer a casa d’en Foix, i a través d’en Prats... Recordo que 
en diumenge em va presentar en Miró. Jo tenia una gran admiració per en Miró 
perquè el veia un exponent d’aquest automatisme psíquic que a mi 
m’interessava. En Miró era molt reservat, recordo que li vaig preguntar si 
pintava en estat  de vigília o bé d’una manera subconscient, i em va dir que ell 
sempre estava en trànsit poètic per a fer una pintura, que mai no se’l 
provocava. Em vaig quedar una mica parat perquè, noi, hi ha vegades que no 
hi estàs o no en tens ganes; però ell em va dir que sempre estava disposat, 
que no hi havia cap tècnica, que quan es posava davant la tela sempre tenia 
ganes de pintar. Ens vam fer amics, però de moment no vaig aconseguir res 
més; només el fet de conèixer en Miró. Que ja era força! (Joan Brossa o el pedestal són 
les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 31, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Ara entenc que Joan Miró mai no volgués parlar de la seva pintura. Després de 
tants anys de parlar-ne, seria com un senyor de setanta anys que encara anés 
vestit amb la marinera de la primera comunió. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. 
SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

Ha mort Joan Miró, el pintor més jove de la Història. Ell va passar la torxa als 
pintors de Dau al Set. El fet que d’un temps ençà anava empitjorant, i el terme 
es veia venir, no treu impacte a la realitat. Una arma d’aquesta altura sempre 
és terrible. JO-AN MI-RÓ. El destí d’aquest nom ha tingut la fortalesa d’una 
roca. Quan la claror començava, no l’aturava res i el seu mestratge, 
indiscutible, sense estridències, però sempre vorejant el perill, està destinat a 
créixer, camí del temps, a l’inrevés d’altres casos en què, un cop desaparegut 
l’autor, l’obra acaba tenint ben poques coses a fer ressonar. L’obra de Miró, 
blanca i vermella com la seda de la cançó medieval, la seva llibertat, l’aportació 
a la pintura, no es perdrà en mancances. Per sort, Miró ha acomplert una tasca 
dilatada, i l’origen de l’aigua, junt amb el rovell i la molsa, omple a bastança tota 
una època amb el moviment constant del seu impacte. Les arrels no es 
redueixen a siluetes. Amb vent ha declarat tots els cops de la terra. Que els 
catalans sapiguem salvar la salut de la seva herència en un camí segur que 
apropi les cases! El seu present serà per sempre. Quanta roba s’ha emportat 
una part d’aquest foc! Hi xiscla la boira mateixa. A la finestra de Miró el migdia 
era una flauta, i la nit, una terra de conreu. Els seus camins han estat aquests.

Miró, inflexible, ha anat més enllà de les modes o ha sabut aprofitar-se’n. 
Batallador de l’essencial, ha aconseguit de donar relleu a la música justa sense 
caure mai en el repòs. El tòpic del seu infantilisme ja no pot convèncer ningú. 
Els retrats no l’han ofegat mai i cada esdeveniment ha tingut el seu estel. Els 
esglaons poc duien plom a dintre. Ell ha sabut escoltar com ningú la sang de la 
llum i ha sembrat els incendis amb una tempesta a l’extrem de les ales. No s’ha 
perdut mai en la seva feina, i amb caràcter propi ha combatut fins a la fi. 



Tanmateix sabia bé que la fumera no enganya els pesos, perquè el feia meditar 
una llum mil·lenària.

Treballar plegats en l’elaboració d’uns llibres ha estat per a mi una aventura 
inoblidable. (Dic uns llibres, no pas unes carpetes de gravats i textos amb la 
sola finalitat d’unir dos noms amb fins comercials.) Respectava l’esquema que 
jo li proposava i l’aportació que feia servia els fruits amb una mar de troballes. 
Darrerament l’editor suís Gérald Cramer ens va encarregar la invenció d’un 
llibre sobre els gravats prehistòrics de la “Vallée des Merveilles”. El projecte 
s’ha quedat al calaix. Tampoc Miró no ha arribat al cinema. Crec que una 
pel·lícula de dibuixos creada per ell hauria estat una experiència insòlita.

  -Joan, sempre deies que la teva paraula de comiat seria “merda”. No sé si ho 
has fet així. Tant se val! La dic jo per tu: MERDA! (El diamant somriu al capvespre, per Joan 
Brossa, AVUI, diari, Barcelona,  27 de desembre de 1983)

En Miró era el pintor que més admirava en aquells moments. Em sembla que el 
vaig conèixer en una trobada a casa de Joaquim Gomis, i quan el vaig veure, 
recordo que li vaig preguntar de seguida en quin estat estava quan pintava, 
“però vostè quan pinta es posa en un estat de vigília o al.lucinatori?”, i ell em 
respongué “no, no, jo no necessito prendre drogues ni res, quan agafo els 
pinzells i em poso davant d’una tela, entro en trànsit”. (Brossa i la brutícia de la cultura, 
per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

La trobada amb Miró, dels quadres del qual ja en coneixia reproduccions, va 
ser per mi una epifania. Li ha agradat sempre la meva obra i hem fet dos llibres. 
Quan morí en teníem un altre començat sobre La vallée des merveilles. (Entrevista 
a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 
1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 252. La Forest d’Arana, València, 
1994)

Miró deia que l’espectador ha de rebre un impacte entre els ulls, abans que no 
intervinga el pensament. I un dia al seu taller em confessà: “el primer sorprès 
d’una troballa ha de ser el mateix autor”. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg 
Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc 
Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 256. La Forest d’Arana, València, 1994)

Hi ha moments en què em sembla més important que Picasso. Miró es dedicà 
tota la vida a fer el forat més fondo. Picasso, a conquistar territoris. D’altra 
banda jo treballo, en poesia, d’una manera molt semblant a Miró en pintura. A 
Wagner el tinc davant. A Miró el tinc dins. La vida no pot limitar-se a un sol 
registre. En la natura tot és bipolar. (Entrevista, per Victòria Combalia (traducció del castellà per 
Francesc Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 397-399. La 
Forest d’Arana, València, 1994)

Siempre me he sentido más estimulado por la pintura que por la literatura, y 
sobre todo, por la pintura de Miró, que es mi favorito. Además lo conocí y 
colaboramos en la realización de tres libros. Fue un personaje irrepetible, un 
ejemplar único. Por otro lado, yo trabajo en poesía de una forma muy parecida 
a Miró en pintura, es decir, ambos valoramos el hecho de dar el máximo con lo 
mínimo. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista 
trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Cop de poma va sorgir perquè en Miró es preocupava pel treball d’equip; deia 
que el treball d’equip era la salvació de l’art en el futur. Va voler fer una 
temptativa amb gent que tinguessin afinitat amb ell i bona alçada mental. (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 128, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



Jo sempre he estat molt d’acord amb el que va dir Miró una vegada: quan una 
obra surt bé el primer sorprès i el primer espectador has de ser tu mateix. Si et 
sorprèn a tu necessàriament ha de sorprendre altres persones. (“Una obra és un acte 
de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, 
València, núm. 472, p. 52, 5 de juliol de 1993)

Miró me dijo que, de un buen cuadro, el primer sorprendido debe ser el autor.

Un día le pregunté si cuando pintaba se ponía en trance: “Querido tocayo, 
viendo la tela en blanco ya me pongo en trance”. A mí me pasa igual, caigo en 
“estado de lucidez subconsciente”.  (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de 
Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Lo primero que le pregunté a Joan Miró, al que había conocido un domingo en 
casa de Gomis, fue cómo se las arreglaba para liberar el subconsciente. Y me 
contestó: “En cuanto me pongo delante de un lienzo, entro en trance. El hecho 
de pintar ya es suficiente”. Me sorprendió que no quisiera hablar nunca de él; 
entonces no lo entendí, pero ahora sí porque a mí me pasa lo mismo: no me 
gusta hablar de mi obra, porque me parece innecersario hacer marketing. (...) 

Hay que saber que en Dau al Set había una división significativa: Puig, Tharrats 
y Ponç eran admiradores de Dalí; Cuixart, Tàpies y yo, de Miró. Y esto no era 
tanto por influencia de Prats, al que tampoco le gustaba Dalí, aunque en su 
caso la cosa venía de antes de la guerra, sino que había también razones 
estéticas: creíamos, por ejemplo, que la aportación de Dalí había sido literaria y 
no pictórica, porque era un pintor académico de segundo orden. Además, 
pensábamos que la provocación tenía que venir sólo de la pintura. (...)

Miró se molestó con Dau al Set, pero el culpable fue Tharrats, porque había 
hecho un número dedicado a cincuenta años de pintura catalana vanguardista 
sin incluir a Miró, y para acabarlo de arreglar, la portada estaba ilustrada con un 
dibujo de Dalí. Ése fue uno de los primeros enfrentamientos fuertes con 
Tharrats.

La primera visita colectiva del Dau al Set al taller de Miró la propuso Prats. (...) 
Me produjo una gran impresión ver a Miró en su propio ambiente. Prats ya me 
había advertido que casi no hablaba, y por eso no me pareció ni tímido ni 
cohibido. Me extrañó que no hablara de su obra, pero ahora lo entiendo muy 
bien, porque yo siento lo mismo: me molesta comentar lo que hago.

El taller era una gran habitación. Todo el utillaje estaba limpio y ordenado, 
como si fuera un quirófano. (...) Estaba todo lleno de cuadros, vueltos del 
revés; a medida que nos los iba enseñando uno por uno, los dejaba de cara, y 
al final, quedaron todos a la vista como en una gran exposición. Todos los allí 
presentes estábamos de pie y nadie decía nada; el silencio era casi total, roto 
sólo por mis exclamaciones. (...)

La obra de Miró me influyó mucho. Y a pesar de que era una reproducción en 
blanco y negro aparecida en una publicación extranjera, me impresionó una 
pintura que me enseñó Prats: Home, dona i nen, de 1931. Es muy especial: es 
de tránsito y de enlace; anuncia las últimas épocas y en cambio, todavía está 
enraizada en las primeras. Aparece la cabeza de un pájaro al que he aludido 
en diversos poemas. En la vida hay cosas que te marcan más que otras y esta 
obra no la he olvidado nunca y la he llevado siempre dentro de mí. (Dau al Set, 
desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La 
Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44 i 45, 27 de febrer de 1999)



Missal de Caragat

A Missal de Caragat, faig servir la mise en scène de la missa de catecúms i hi 
canvio el text. Abans hi ha també una altra obra que es diu Ja hi tinc un peu. 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 44, editorial Pòrtic, Barcelona 
1971)

mòbil, telèfon

Prescindo de casi todos (los inventos domésticos) y, en especial, de los 
móviles, que se usan para telefonear a la vanidad de cada uno. (pregunta, entrevista 
de Terenci Moix, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Molí, Josep (Alta Fulla)

Josep Molí, que és un editor-ferit (tal com hi ha lletraferits, també hi ha editors-
ferits) edita tota la sèrie -Els entra-i-surts del poeta- amb molta cura, com té per 
costum. El total constarà de set llibres. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni 
Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 23, estiu de 
1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 128. La Forest d’Arana, p. 1xx, València, 1994)

Morgan

Morgan mira al seu interior i reinventa el vol furiós de les primeres àguiles. 
Poeta, li cal descobrir els íntims replecs del seu clos i deixar que els altres 
componguin llegendes. Per això, contra tantes corones d’embolics, segueix el 
rastre dels precursors de la fotografia moderna –de fet, moderna per l’utillatge-, 
l’obra dels quals li sembla, amb raó, d’una expressivitat insuperada davant una 
pila de coses amb pretensions...

Aquest xicot és dels pocs que avui saben narrar una aventura –Mountain of 
Athos 1010- a quatre vents tot suggerint les directrius de la pròpia llavor 
poètica, on al capdavall rau la superació...

Tanmateix una tendència, una embranzida vital, que tira a terra el feixisme dels 
xarlatans d’imatges i que guanya graus entre els millors fotògrafs joves. (Morgan, o 
la herencia de un fotógrafo, Diario de Barcelona, 2 de febrer de 1975)

mort

Morir és una porta desagradable però necessària dins la mecànica còsmica. 
Imagina’t que no es morís ningú, o només els pobres. Fóra una catàstrofe. (El 
poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a 
Joan Brossa. Diversos autors. p. 208, La Forest d’Arana, València, 1994)

La mort, l’hem d’acceptar, primerament, perquè de tots els contemporanis, no 
n’hi ha cap que es mereixi de viure eternament. I també hem de deixar lloc per 
als qui vénen, oi? En un sentit diferent, la mort és un canvi de pla. La teva 
biologia passa en un altre nivell. I encara, com deien els estoics, la teva mort no 
existeix, només existeix la dels altres. Tu no vius la teva mort. (Joan Brossa, oblidar i 



caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 47, 1 de desembre de 
1982)

Cuando estás de suerte ya te has muerto, parece que esperen a hacerte 
homenajes cuando ya te has ido. (La vitrina, de Rosario Fontova, el Periódico de Catalunya, p. 64, 1 
d’octubre  de 1987)

Em fa l’efecte que ja sóc mort, perquè a Catalunya es fan els enterraments 
intel·lectuals més famosos del món. [Tothom es va felicitar per la posada en marxa del nou Espai 
Escènic Joan Brossa]. (Espai Escènic Joan Brossa: l’altre peu del teatre català, Jordi Jané, AVUI, p. 46, 28 de 
novembre de 1997)

Han quedado muchos por el camino, Foix, Vinyoli, Estellés... y este verano 
Marçal y Andreu Vidal.

La muerte hace justicia. Imagina que pudiéramos comprar la vida. Los 
malvados no morirían nunca. Nerón aún estaría vivo y el presidente del Comité 
Olímpico no moriría nunca. La gente te quiere mal, dicen que no puedo 
caminar. (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL MUNDO, Barcelona, 13 de setembre de 1998)

muntanya
 
Hi ha qui té una constitució que li cal banyar-se, però a mi no m’agrada el mar; 
el mar m’anihila i la muntanya m’estimula. Desaconsellar de banyar-se, però, és 
absurd. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 85 Editorial Pòrtic, Barcelona 
1971)

El mar i la muntanya han imposat la meva genealogia. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 149, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Això sí, prefereixo la muntanya al mar.  (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, 
Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

Museu Grévin
(veure París)

music-hall
(veure també Meierhold i espectacles parateatrals)

És un gènere parateatral que s’ha perdut entre nosaltres, absorbit pel teatre 
parlat. Però això és absurd. Meierhold el 1917 incorporava el music-hall als 
seus espectacles. Això ha passat també amb el mim que ha estat molt 
desvaloritzat durant molt de temps. El music-hall té moltes possibilitats. Depèn 
de qui el faci.

Trobo molt interessant que es faci music-hall a la Miró, ja que crec que la 
Fundació ha d’estar oberta a tota manifestació artística, i el music-hall no és 
cap art inferior. 

Hi haurà un espectacle de music-hall a l’auditori de la Fundació Miró (en 
homenatge al seu titular amb motiu del seu vuitanta-cinquè aniversari). Jo he 
triat Albert Vidal, mim, Hausson, que és un manipulador jove molt bo, Christa 
Leem, que és una gran artista, i jo volia que actués algú de Claca, però, a 
causa de la feina que tenen amb el “Mori el Merma”, no els ha estat possible. 



Actuaran els pallassos Germans Poltrona. (Music-hall i bombes en honor de Joan Miró, 
entrevista de Jaume Comellas, AVUI, p. 24, 22 de juny de 1978)

Yo soy poeta y hombre de teatro. El “music-hall” simplifica las cosas, se presta 
a tomarlas de una manera menos trascendente. El teatro peca de 
intelectualismo, mientras el “music-hall” es más directo, más espontáneo, más 
libre. A mi me interesan todas las artes llamémoslas parateatrales, que están 
en parte desprestigiadas, artes en buena medida marginales, antirretóricas. 
Como el ilusionismo. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de 
juliol de 1979, p. 43)

També segueixo les experiències de les arts parateatrals enfront del teatre 
literari. Són uns esforços del jovent que tenen molt de mèrit en un ambient 
teatral tan escanyolit com el nostre. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, 
Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 120, maig de 1987)

El “music-hall” es anti-retórico, no arrastra la ampulosidad del teatro literario, es 
un género más directo, una forma que desencartona la tribuna teatral, es una 
acción. En el teatro hay un obstáculo entre el espectador y el personaje, hay el 
actor que, demasiadas veces, estorba. En el “music-hall” el actor es un 
artesano que luce sus habilidades; el cómico queda reducido al mínimo, al igual 
que lo literario. Aunque el “music-hall” que se hace por aquí, en este sentido, es 
decepcionante porque los actores llevan a él todos los defectos agobiantes del 
teatro literario. Lo cargan de palabrería, de declamación, no dan el clima 
requerido. En el “music-hall” el ejecutante no finge, hace algo muy concreto, 
como en el circo. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL 
VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

A todo este género parateatral, lo he colocado siempre al mismo nivel del teatro 
literario como una vertiente más. Lo que pasa es que el teatro literario que es el 
predilecto de los burgueses, siempre ha tenido un trato privilegiado; hace 
tiempo que el music-hall me gusta mucho; ahora también se ha puesto de 
moda como el que se refiere a la novela. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, 
per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 13, desembrer ? 1982)

music-hall, video (Teatre Arnau amb: Tortell Poltrona, Christa Leem, 
Kirman, Hausson, Manel Barceló, Pep Bou i Selvin)

El espectáculo es una aproximación a la estructura del musical clásico, con 
elementos que sugieren la idea de teatro dentro del teatro. (Grabación en vídeo de un 
espectáculo de variedades pensado por Joan Brossa, per A. Martínez Valls, EL PAIS, p. 24, 11 de març de 1983)

N

naïfs

Artistes naïfs  són uns que ho fan molt bé, però damunt un fons limitat; resten 
davant un mur i van donant voltes. Ara, jo no sabria pontificar ni dir què cal fer. 
Només puc explicar com he arribat fins on sóc. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Segona etapa (1951-1960), p. 85 Editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



neoclassicisme
(veure també noucentisme)

Jo no crec en absolut en els neoclassicismes. El neoclassicisme és una mena 
de masturbació mental i de cap manera no puc estar d’acord que ara es vulgui 
tornar a implantar el noucentisme. Jo no hi crec, en la pervivència del 
noucentisme després de mort, ni hi puc creure, perquè és una cosa que 
s’elabora des d’aquestes cavernes conservadores que entenen la cultura 
catalana des d’una perspectiva maniquea i mutilant. La cultura catalana no pot 
ser un bloc, ni un nom, ha de ser una pluralitat. (Brossa i la brutícia de la cultura, per 
Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

nen

De nen era força emprenyador, em sembla. I força introvertit. Aplicava frases 
normals a les persones, normals però deformades. Quedaven catalogades amb 
el seu leit-motiv lletrístric. També recordo que els posava sobrenoms com 
Baldamiro, Pierroti, en Tutussau-Tutussau, en Puesxola, en Benetet Barretet: 
aquest un home baix i prim, era el pare d’un amic meu.

Procurava fer força campanes. T’ensenyaven a guanyar-te la vida però 
t’amagaven la vida: tot t’ho servien momificat, a mi m’agradava desembalsamar 
les coses i em castigaven. A casa meva estaven molt preocupats. El meu pare 
tenia una biblioteca que feia força goig. Jo hi vaig agafar un llibre molt petit, 
però molt ben relligat i m’agradava portar-lo a la butxaca. Un dia la meva mare 
em va portar a una escola del carrer de Wagner. L’escola la dirigia un capellà. 
L’home em va mirar  i em va dir: “Nen, et donarem un llibre”. Jo li vaig dir que 
no em calia cap llibre perquè en tenia un. I  ell em va preguntar quin llibre era. 
Las ideas republicanas, vaig dir jo, i la meva mare es va esverar molt. 
M’amagaven els llibres com El oráculo de Napoleón, tot ple de gravats i  de 
signes del zodiac. Era un llibre estrany, em fascinava. 

Ara recordo altres coses de quan era petit, per exemple que hi havia paraules 
que em feien por, com “Bòbit”, “Minagrot”, i “Babilònia”. Sembla premonitori, oi? 
I també recordo quan vaig menjar el primer plàtan i el primer ou. Bé, recordo 
quan m’adonava que menjava el primer plàtan i el primer ou. Les paraules 
sempre m’han esborronat. Els cuinats que em presentaven a l’escola, com la 
poesia amb sentència, em repel·lien. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 199 i 200 , La Forest 
d’Arana, València, 1994)

(Los niños) Penetran en el sentido de un poema objeto instantáneamente. Me 
han llegado a parar por la calle, después de haberme visto en televisión. (Joan 
Brossa: “Muchos de mis poemas objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo 
Catalán, diari, Barcelona, p. 33, 18 de desembre de 1982)

Niebla, Josep
(veure “El camí de l’oca”)



Nietszche

Em sembla que la naturalesa humana és bipolar i que totes les coses no tenen 
una sola significació sinó que en tenen més d’una. A mi, per exemple, m’agrada 
molt Wagner, però també m’agrada Nietszche, que es barallava amb ell. La 
vida és això: la nit i el dia, la pluja i el sol... És sempre un fet bipolar.” (Joan Brossa. 
“El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de 
Catalunya, núm. 7, p. 12,  desembre de 1989.)

Nietzsche y Freud son los dos grandes basureros de la historia que me 
limpiaron los restos de enseñanza del colegio. (pregunta, entrevista de Terenci Moix, la contra, 
LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

No compteu als els dits
(veure Pere Portabella)

Nocturn 29
(veure Pere Portabella)

Nocturns encontres

L’estrena de Nocturns encontres, al teatre Olimpo i dirigida per Josep 
Centelles, va ser la primera sessió semipública, i en el fons va resultar una 
experiència interessant. És curiós que després d’aquesta vetllada van 
enderrocar el teatre... El públic va respondre molt malament. O molt bé. Hi 
havia qui reia i qui s’enutjava. També deien que allò no era res, que allò també 
ho feien ells... El mateix de sempre. Com que la crítica no va venir la 
ressonància va ser mínima. En Tharrats, per fi, va redactar una nota perquè en 
quedés constància. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 
79-8o, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

noucentisme
(veure també cultura oficial i neoclassicisme)

La majoria dels que tornen al noucentisme és perquè no saben què fer. Són 
nois que han començat amb certa ambició i, és clar, per guanyar temps i situar-
se, volen nedar i guardar la roba. Per a mi és un recurs dèbil, i la prova la tens 
en els resultats que obtenen... Sempre serà millor un Riba, un Guerau de Liost, 
que no pas una imitació desplaçada. Resulta fàcil de tornar a un “isme” 
còmode. És com qui retorna a la religió dels pares, la seguretat, etc. Em sona a 
claudicació, més que a motivació autèntica. El temps no va per aquí. (Joan Brossa, 
el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, Canigó, n. 711, p. 20, 23 de maig de 
1981)

En una altra esfera, avui no se’ns ocorre de viatjar amb tartana, havent-hi 
cotxes i avions, oi? Cada època té el seu vehicle. ¿Per què, doncs, escriure 
com els noucentistes?

I no tinc res contra el Noucentisme. A la seva època va complir una funció. És 
ara que no correspon. ¿Seria correcte que per la importància històrica que van 



tenir, anéssim vestits d’albigesos? Fer art o poesia noucentista, avui, 
representa un clixé i, per tant, un trencament al procés vital de la cultura. (Joan 
Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, 
Badalona, segona època, núm. 1, p. 16 i 20, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 128 i 134. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Novell, Rosa

Només admiro Rosa Novell, Francesca Piñón i Carlota Soldevila. Voldria que 
m’agradés més gent, però no m’agraden. El teatre ha de ser teatre. És ridícul 
aplaudir una cortina de pluja. (Rosa Novell: “El teatre de Joan Brossa fa pessigolles intel·lectuals”, 
per Marta Porter, AVUI, p. 44, 30 de gener de 1998)

Ets l’única dona que suporto. (-estrena de Quiriquibú, 26 de gener de 1976-, Rosa Sola,  Rosa Novell, 
EL TEMPS, València, núm. 761, p. 21, 18 de gener de 1999)

novel·la 

La crec un gènere d’una altra època. M’agraden quan deixen de ser novel·les. 
Veig en les rondalles populars els relats ideals. L’art de síntesi és el que trobo 
propi del nostre temps, o sigui, la poesia i el teatre. Estimo la concentració. En 
canvi, la novel·la és desplegament i dispersió. Només una vegada vaig fer un 
conte amb una història lineal i un mínim d’introspecció... Es diu La carta dels 
Reis. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 61, editorial Pòrtic, Barcelona 
1971)

S’enganyen els creients si només van a missa de dotze. Hi ha molts poetes de 
missa de dotze i molts novel·listes que, de fet, són com buròcrates i no 
s’aventuren per res. Si jo hagués estat novel·lista, Joyce m’hauria preocupat 
moltíssim. 

Llegeixo poca novel·la. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, 
Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 205, La Forest d’Arana, València, 1994)

La novela a mí no me gusta, considero que es un género de otra época, 
cuando la gente tenía más tiempo que perder. Nuestra época, más que con un 
arte de dispersión, encaja con un arte de síntesis. Después de la aportación 
importantísima de Joyce, si yo fuese novelista partiría de él, y si pudiera diría 
algo nuevo o me callaría. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 29, agost de 1978)

Sólo cronológicamente la novela catalana es contemporánea. Si fuera pintura 
contemplaríamos paisajes de Olot y marinas. (Joan Brossa critica la mediocridad de la 
política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)

La novela me aburre. La novela del plano, contraplano, es un producto de otra 
época en que la gente disponía de mucho tiempo. La poesía y el teatro son las 
artes de nuestro tiempo, son intensas y rápidas. Y también lo es el cine. Lo 
nefasto del séptimo arte es que ha puesto en circulación la mala literatura. (Joan 
Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Novel·la



Este libro tuvo su origen en una cosa que se me ocurrió y que estaba pensada 
para que fuera realizada más bien por Tàpies. Se trataba de hacer la menuda 
saga de un ciudadano catalán, pero en vez de describir las peripecias de su 
vida creí conveniente acudir a los prosaicos documentos que jalonan la vida de 
cualquier hombre: partida de nacimiento, vacunación, etcétera. Las litografias 
de Tàpies servían como de hilo conductor del proceso. Más tarde se hizo una 
edición facsímil. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 51, 
desembre de 1978)

En “Novel·la “ dejamos en el aire el rastro de un personaje. (Conversación con Joan 
Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 12, desembrer ? 
1982)

O

objectes domèstics

Prescindo de casi todos y, en especial, de los móviles, que se usan para 
telefonear a la vanidad de cada uno. (pregunta, entrevista de Terenci Moix, la contra, LA 
VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

oblidar
(veure també biografia i vida)

No m’agrada recordar, el passat m’emprenya una mica. Visc el present, l’etern 
present. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, 
agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 198, La Forest d’Arana, València, 1994)

Sempre dic que el passat és interessant perquè ens ha conduït al present, però 
que no n’hem de fer un fetitxe ni l’hem de mitificar. El passat té coses 
interessants. Per exemple, la guerra; jo tinc records bons i records dolents de la 
guerra. Cada cosa és una anella i així la cadena es va allargant fins que peta. 
En allò que crec és a no deixar racons. Jo voldria tenir una ànima sense 
racons, que tot estigués a la vista. Les vivències, cal treure-les i després deixar-
les estar. Una de les coses que més m’agraden és oblidar. El mecanisme de 
l’oblit és la higiene de la persona. Per viure tranquil s’ha d’oblidar i caminar. Si 
no oblides i no camines arriba un moment que et fas un nus amb tu mateix. Les 
coses s’han de viure intensament, tot i saber que tenen un límit. Cal acceptar 
aquest límit. Aquí rau la grandesa humana, en tant que no som eterns. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 47, 1 
de desembre de 1982)

Accepto el passat pel fet d’haver-me portat al present, i el futur depèn del 
present. Entenc molt bé el poeta Stephen Spender, quan diu que en la vida 
només existeix “el meu sempre”. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. 
Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del 
castellà per Josep P. Montaner, p. 435, València, 1994)

obra



Vaig començar a escriure al Font de Catalunya amb l’Exèrcit Popular; vaig 
prendre part en una emboscada i en vaig fer un relat. Jo escric, generalment, 
mogut per un impuls interior que busca comunicació; la intenció d’aquest impuls 
té diferents vessants; passa com a la vida mateixa: la nit alterna amb el dia. 
(Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

En decidir dedicar-me a escriure vaig seleccionar les eines i les vaig afinar. 
Com diu Gauguin, són molts els qui escriuen i pocs els qui creuen que la 
literatura és un art difícil. Exacte! En aquest nivell vaig comprendre que em 
calia anar i no tornar fins haver arribat. D’aquí ve la manca de pressa a 
publicar. Trobo que si tens un fill l’has de protegir de la millor manera possible; 
si tens possibilitats de vestir-lo no li posaràs un sac; miraràs que el vailet vagi 
bé, que pugi com cal... Doncs, jo he fet el mateix amb la meva obra. (Joan Brossa o 
el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 24, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Una de les coses que he fet sempre, des que vaig decidir escriure, ha estat 
dedicar-m’hi de ple. Mai no he comprès aquests del doble ofici. M’hi vaig posar 
de ferm i m’hi he donat sempre, amb tot el que comporta de renúncia. Per tant, 
per la meva disponibilitat, les imatges i les idees vénen de tota manera.

No escric mai en el tramvia. Jo quan vaig pel carrer “carrego les piles”... En el 
moment de construir hi ha un factor d’ambient i necessito estar a la meva taula, 
al meu estudi. Llavors no sé escriure improvisant. M’interessa molt la feina. I 
l’estri. Si ens podem expressar amb dos mots, ¿per què fer-ho amb quatre? 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 56, editorial Pòrtic, Barcelona 
1971)

Quan dic que l’artista ha de tenir més consciència no vull dir que ha de treballar 
amb un compàs i un regle. Ha de tenir una consciència de la seva època, del 
que ha estat aconseguit, del que pretén, encara que a vegades només ho 
entreveu, i llavors li cal llançar-se perquè si no tot plegat queda com un 
meccano, i ja n’hi ha massa d’obres d’aquestes. Les obres que són fetes de 
fora a dins no interessen. Són modernetes i prou. Altrament l’excés 
d’intelectualisme amaga un feix d’impotència. Al seu clos l’home és bifront, i 
des de sempre l’art ha sorgit d’un d’aquests abismes. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 84, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Cuando empecé a escribir no lo enfoqué como una actividad  comercial, sino 
más bien como un hecho de autorrealización. Pensé que si tenía que vivir de lo 
que escribía las concesiones serían muchas. Además, siempre he considerado 
que una obra es un proceso: sale de un punto para llegar a otro. Era por eso 
que hasta que mi trayectoria no estuviese un poco fijada me dolía publicar, 
porque he visto las desventajas de la precipitación y la prisa por publicar. 

El primer libro de poemas que hice, que por cierto no está publicado, lo releí y 
me volvió a gustar. No lo haría ahora, pero lo que entonces hice me ha llevado 
a lo que hago ahora. Esto es eficacia y haber sabido captar la onda oportuna. 

Cuando me preguntan qué es lo que me gusta más de mi obra digo que aquello 
que todavía está por hacer. Lo que he hecho me interesa sólo por cuanto así 
tengo la experiencia que ahora poseo. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, 
EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 28, 29 i 31, agost de 1978)

Mi obra ha estado fuera de la circulación por ser obra en catalán, por las 
circunstancias del régimen político anterior y porque yo mismo me he apartado 
de lo que se hacía generalmente por ahí... Yo creo que al público también le 
interesa ver que se rompen moldes.



No será presuntuoso decir que mi poesía arranca de un deseo de llenar un 
vacío. Pero yo ni estoy con Foix, a quien por lo demás considero un excelente 
retórico, ni con los llamados poetas sociales, quienes no apreciaron 
debidamente mi quehacer. 

Yo pienso que el ser adicto a una técnica u otra viene pedido por el tema. Se 
puede ser poeta de total asepsia lírica como poeta con connotaciones políticas. 
Yo me imagino a mí mismo con una paleta de muchos colores (dígase poesía 
visual, soneto, etcétera) que voy utilizando unas veces por una particular 
demanda del poema mismo, otras por insospechadas razones. Hasta la no-
palabra vale para elaborar un poema; recuerda, por ejemplo, aquella elegía mía 
al Che en la que para plasmar el sentido de ausencia grabé el abecedario y 
quité las tres letras del nombre.

Yo me siento empujado a hacer una pequeña aportación por la autenticidad de 
la época. Uno ha de estar seguro de que su obra es útil a la sociedad 
escribiendo obras lo mejor que pueda, no prestándose al juego de la moda. 
(Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48 i 51, desembre de 1978)

Si en algún momento se me ha acusado de evasivo es por desconocimiento de 
mi obra. Mi obra se conoce hace poco tiempo. Yo no he publicado hasta ver 
clara mi evolución. Así que antes de “Poesía rasa” no se conocía casi nada. Y 
el estilo de los poemas desconcertaba. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA 
CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42)

Jo sempre dic que he tingut una doble dificultat: escriure en català i entendre 
l’acte literari com una investigació. La meva obra, la considero com un edifici 
que va creixent cada dia, al qual obro portes i finestres. Quan estigui acabat hi 
posaré la bandera... Una obra és una trajectòria vital. Rilke deia que no es va 
considerar preparat com a poeta fins que tenia cinquanta anys. Jo he anat 
complint el cicle. I és que l’obra és un procés arriscat: quan saps on et porta ja 
pots començar a publicar.  (Amb solta i sense volta. Joan Brossa, entrevista de Joan Barceló, AVUI, 
Barcelona, p. 16, 29 de juny de 1980)  

Em limito a ser del meu temps. La meva obra no hauria estat possible al segle 
passat i calia que passessin coses. La meva obra ve després d’unes certes 
geometries i fineses a l’abast. (Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i 
Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

M’agrada parlar de les diferents etapes de la meva obra com d’aventures. 
L’aventura de les sextines, l’aventura del teatre... El teatre, i això és una cosa 
que hauria de quedar clara, sempre l’he entès com una aventura poètica lligada 
a la recerca de l’art contemporani.. La meva obra és un procés homogeni: o 
serveix tot o no serveix res. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

Em considero una alternativa a la poesia oficial.

La meva posició no m’ha estalviat problemes, al contrari. El primer entrebanc 
va ser escriure sempre en català; el segon, la naturalesa experimental i de 
recerca que té la meva obra, que s’escapa de les classificacions i de les pinyes 
generacionals. Em sembla que això els crítics no m’ho perdonen. No estar 
classificat en els esquemes imperants, vol dir que no existeixes. Però sempre 
he tingut present que, a la llarga, la millor manera de servir el públic lector és 
fer el que creus que has de fer, prescindint de les modes. Jo no escric ni per als 
pobres ni per als rics, sinó per al públic intel·ligent. Detesto tractar-lo de 
retardat mental, con fa la televisió. Si la situació és difícil, com avui, i 



predominen els interessos crematístics, això és un fet que ja no depèn de mi; 
resulta més aviat un problema de formació, o de deformació i, la solució, la 
tenen les escoles. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER 
DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 21 i 22, estiu de 1986. I a Joan Brossa. 
Diversos autors,  p. 140. La Forest d’Arana, València, 1994)

El meu primer treball literari va ser al front republicà de Lleida. Hi vaig descriure 
una escaramussa en què  vaig participar. Meresqué ésser llegit davant la 
companyia  i va ser publicat en un butlletí de la 30 divisió. Es tractava de fer 
presoners uns moros que s’havien infiltrat a les línies republicanes. Vaig perdre 
el text en l’ofensiva del Segre. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, 
Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 251. La Forest d’Arana, València, 1994) 

Entenc l’art com una piràmide; les cares s’ajunten al punt més alt, sempre 
treballo de dins a fora, tot i que, com en el somni, el material ve de l’exterior. O 
sigui que, en principi, no hi ha cap plantejament previ de codis. Els codis 
dansen entre ells. Pretenc que la meva obra no tingui mesura, només límits. 

Convé expressar el misteri sense revelar-ne el secret per res del món. Així ho 
crec. Però jo no pretenc teoritzar. Si alguna vegada m’analitzo el treball, ho faig 
després de fet. Actuo per intuïció i no puc assegurar matemàticament que dos i 
dos són quatre. Miró deia que l’espectador ha de rebre un impacte entre els 
ulls, abans que no intervinga el pensament. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del 
catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per 
Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 252 i 256. La Forest d’Arana, València, 1994)

Jo començo a escriure a la guerra, al front de Lleida, explicant una 
escaramussa. Hi havia uns moros; van destacar la meva esquadra per 
capturar-los i després se’m va ocórrer escriure-ho. Aquella narració va ser 
publicada al butlletí de la XXX Divisió, però després la vaig perdre a l’ofensiva 
del Segre. Aquesta va ser la meva primera experiència, perquè jo vaig sortir de 
l’escola amb l’esperit bloquejat, sabent el que no volia, però no el que volia: les 
coses les vaig anar descobrint per mi mateix. No s’hi val, a bloquejar la 
personalitat dels deixebles. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, 
entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 15, desembre de 1989.)

Buscar un eix i apuntar un ventall de llenguatges. Sempre he fugit dels camins 
ocasionals de les modes, que no són més que un mal ús, aprofitaments i 
interpretacions del fet cultural. I de cara al comerç, és evident.

No hi ha perill d’autotraïció si l’eix és conscient. El cos és un, i el fet de vestir-lo 
de formes diferents no vol dir que canvia, no implica cap traïció. Si veus 
pel·lícules diferents i no una de sola, significa això trair o anar contra el 
cinema? Els hindús diuen que Brahma és un i molts. Com Frègoli, que en un 
obrir i tancar d’ulls es transforma en tots els personatges d’una comèdia. 

Jo fuig de les classificacions. Moltes vegades he dit que el meu treball no té 
pas mesura, només límits. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a 
La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per 
Josep P. Montaner, p. 433-434 i 436, València, 1994)

Mi obra tiene una dinámica propia, así que no he tenido prisa por publicar o por 
escribir, porque quiero ver adónde me llevan determinados procesos creativos. 
En cambio que hay artistas que no pintan, sino exponen, y poetas que no 
escriben, sino publican. No soy de ésos. En todo momento he realizado una 
obra coherente. 



Jamás pensé comercializar mi obra. En cuestión de precios soy muy pasota. 
Entrego las obras a la galería y me olvido del tema de las ventas. No soy como 
la mayoría de artistas jóvenes y viejos, que hacen el juego a la especulación y 
se aprovechan de ella. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan 
Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Fer una obra és un acte de llibertat. Quan t’impliques en uns condicionaments, 
la màgia desapareix. En canvi quan conserves aquest acte de llibertat l’obra sí 
que es revesteix d’una mena d’aura. Jo sempre he estat molt d’acord amb el 
que va dir Miró una vegada: quan una obra surt bé el primer sorprès i el primer 
espectador has de ser tu mateix. Si et sorprèn a tu necessàriament ha de 
sorprendre altres persones. (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a 
cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 52, 5 de juliol de 1993)

oda

He dedicado odas a Companys, Macià, Miró y hasta a Xirinacs, para, con 
pretexto de ellos, hacer una protesta imaginativa de algunas corrupciones. Este 
tipo de poesía es poesía para recitar, de índole mitinesca, para que la gente se 
ponga cachonda políticamente; ya me entiendes... (Joan Brossa. El poder de la 
imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 51, desembre de 1978)

Oda a Joan Miró

Este libro, relacionado en principio con la gran exposición celebrada en el 
antiguo Hospital de la Santa Cruz, de Barcelona, acoge en el momento de su 
publicación otro acontecimiento: los ochenta años de Miró. Incluye, pues, un 
doble homenaje del autor a su amigo. Y también el luto de una ausencia: la de 
Joan Prats. Para esta oda el autor ha escogido un código distinto del literario. 
No sueños en voz alta, sino un testimonio. Las olas se han llevado los sofás y 
los salones están llenos de vapor; las rocas han serpenteado, y los mármoles 
del mañana se han formado con esta aventura. Un solo viaje nos une, y no se 
secan los reflejos. Un pañuelo en la mano se convierte en el único uniforme 
válido; percibir la distancia entre relojes nos lastra tanto como llevar en la frente 
una bandera hecha jirones. Las letras no tienen ninguna palabra precisa y el 
esfuerzo indeciso de mirar por la ventana despierta anhelos. Aquí la letra M se 
vale de sí misma como mediadora de una expresión. Al traspasar el límite de 
las palabras, las sugestiones pierden su límite, y la tenacidad del mensaje da 
testimonio del desmayo de una página en blanco. Liberadas las letras, ¿qué 
imagen supedita, pues, perfume y murmullo?

Abramos ventanales de musgo; los idiomas convergen. Subamos escaleras 
con el mapa en la mano; cuando regresamos, el botín inflama nuestras miradas 
y, al clarear el día, abandonamos las clásicas bandejas. No ahorremos 
respuestas a las interrogaciones fronterizas. Que el fragmento de un texto 
pueda ser colocado en otro lugar del mismo texto. El agua lo confunde todo y 
no hay sastres para esta piel que no se pierde entre las palabras a la hora de 
definir el conjunto ignorado de los acontecimientos. No hay fuerza que detenga 
el argumento del conocimiento si sabemos transcribirlo con frases de una 
lengua elemental y objetivida a la luz del universo. Entre tantos analfabetos 
para quienes la técnica no supone estorbo alguno, sólo nos queda esta única 
manera de mirar el paisaje o, también, de fijar un homenaje.



Las suites de Miró, concebidas en el momento de estructurar el libro, bordean 
el  cercado del poema a modo de prefacio y de coda ambientales. (Oda a Joan 
Miró, , per Joan Brossa, Galería Punto, NUEVA FORMA, revista mensual, núm. 89, p. 73, juny 1973)  

oda sàfica

Usé también la forma antigua de la oda sáfica. Siempre he pensado que el 
poeta recoge el sentimiento del mundo. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín 
Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Odes rurals
(veure Em va fer Joan Brossa)

Olga Sola

Olga Sola, text que no he rellegit des del 1960, està dividida en tres actes, el 
primer dels quals en tres quadres, per tal que el públic vagi entrant en un món 
poètic, i conserva les estructures teatrals de la tragèdia grega, tot i que el teatre 
hauria de trobar altres possibilitats que no sigui repetir el que es veu al carrer.

La intenció va ser, a l’escriure-la, no maquillar els personatges sinó maquillar 
els diàlegs; el teatre poètic no és teatre en vers.

Al saber que estrenàvem m’ha pujat la pressió.

Només admiro Rosa Novell, Francesca Piñón i Carlota Soldevila. Voldria que 
m’agradés més gent, però no m’agraden. El teatre ha de ser teatre. És ridícul 
aplaudir una cortina de pluja. (Rosa Novell: “El teatre de Joan Brossa fa pessigolles intel·lectuals”, 
per Marta Porter, AVUI, p. 44, 30 de gener de 1998)

olimpíades
(veure jocs olímpics) 

Olimpo, teatre
(veure Nocturns encontres)

òpera italiana

A mi l’òpera italiana, l’òpera per l’òpera, no m’agrada gaire. M’agrada Wagner. 
(Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, 
Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 12,  desembre de 1989.)

Oracles 
(veure Proses de Carnaval)



ordinador

No tinc televisor, ni tampoc ordinador. Tinc un llapis del número dos. El llapis 
forma part del procés de l’escriptura. Primer veus el text en llapis, després a 
màquina i després el veus imprès. 

Em va interessar molt (fer sextines amb l’ordinador), però aquestes coses 
sempre depenen del talent del que els maneja. Tu els has de donar un 
programa i si els ho dónes malament, la màquina ho fa malament. És més, de 
vegades la màquina és com un repte que t’avisa si ho fas malament i t’insulta. 
A mi em va interessar força. Va ser molt curiós. Això està editat en un llibre de 
sextines. Jo només en volia una, per variar, perquè la sextina és una cosa 
bastant igual; volia una sextina, diguem, com d’un altre planeta. Uns amics 
meus se’n van cuidar. Em van demanar una quantitat de paraules: adjectius, 
preposicions, substantius... Van fer el programa i em van preguntar quantes en 
volia. Vaig dir que només en volia una però em van respondre que amb aquell 
material se’n podien fer deu mil. Al final me’n van fer vint i en vaig triar una, la 
que em va agradar més, perquè jo no volia retocar-la. De poesia lliure amb 
ordinador se n’havia fet, el que no s’havia fet és poesia amb mètrica, perquè fer 
anar bé els enllaços fònics, és una mica complicat. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del 
llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7 p. 13, 
desembre de 1989.)

originalitat

No hi ha ningú que sigui absolutament original. La mentalitat humana funciona 
d’una manera semblant a tot arreu i això fa que hi hagi concomitàncies. Si en 
sóc conscient, les evito, per redreçar millor la meva via.

Jo crec que l’originalitat consisteix en renaixements oportuns: enfilar un fet, o 
una idea, que correspon a les necessitats actuals. També pot passar que dues 
èpoques coincideixin i relacionin unes tendències. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, 
entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 
1, p. 20, estiu de 1986)

Or i sal

Aquesta és l’obra meva que he vist representada amb més mitjans. Em va venir 
a veure en Roda per dir-me que l’Agrupació Dramàtica volia fer una cosa meva. 
No hi van plànyer cap esforç. Després vam decidir que en Tàpies fes les 
decoracions. En conjunt va quedar bé... Potser l’últim acte..., la visió que en 
tenia en Roda no em plaïa pas massa. Per donar-hi un aire espectacular hi va 
introduir diversos elements i va vestir els personatges amb robes d’una altra 
època. Per exemple, la muller, la va posar dalt d’una escala de mà. Jo hauria 
preferit una cosa més senzilla, tal com diuen les acotacions, però en Roda va 
optar per fer-ho amb velluts. Ell era el director, i jo les vaig acceptar; però 
aquells problemes, per mi, no tenien cap funció. En Xavier Fàbregas m’ha 
comunicat la inclusió d’Or i sal al programa del Teatre Federal de Saint Gallen. 
Jo no en sabia absolutament res. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-
1960), p. 108 Editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



Yo quería unos elementos escenográficos muy sencillos y que el choque se 
produjera entre su simplicidad y el diálogo, muy trabajado. Roda quería dar al 
montaje un aire muy espectacular. Creo que en mi teatro aún no se ha llegado 
al fondo. Puede dar muchas sorpresas. (Joan Brossa. Tàpies, escenógrafo de Brossa, article de 
Tomás Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 15)

Ara s’ha representat això, dirigit per en Jordi Mesalles (Cavall al fons i El  
sabater?).Molt bé. Però m’hauria agradat més que el meu retrobament amb el 
públic s’hagués fet al Romea i recuperant una obra com Or i sal, que al seu 
moment, quan la va estrenar l’ADB, va produir un gran impacte. (Joan Brossa, oblidar 
i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 
1982)

Oscars

El cine americà, per exemple, ha acaparat els valors del cine mundial, però jo 
n’estic tip perquè són pel·lícules mediocres. Els Oscars representen molt bé 
aquesta mediocritat. Si veig una de les pel·lícules americanes que anava a 
veure de jove, ara la trobo avorrida. Precisament a la Filmoteca de la 
Generalitat han fet un cicle dels Oscars i s’han fet comentaris d’aquest tipus.
(Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement 
setmanal, p. 10-11, 26 de juliol de 1998)

OVNI

En el mundo hay cosas como los O.V.N.I. cuya existencia sería bonita. 
(Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 
38, p. 9,  desembre ? 1982)

P

país

Quan un país no va a l’hora, el primer que se’n ressent és el teatre. (L’herència de 
Brossa pren cos, per Rosario Fontova, EL PERIÓDICO, p. 19, 11 de gener de 1999)

Països Catalans

Són la nostra pàtria veritable, i això em sembla molt seriós. Fer que esdevingui 
una realitat justifica tots els sacrificis. (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, 
Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

(El concepte o realitat dels Països Catalans té futur?) Crec que sí, però... però 
està molt embolicat. Ara hi ha, per exemple, el laberint del País Valencià; 
aquest problema és insoluble. Han de ser ells els qui ho han de voler, si no els 
escau, no pot ser. Jo crec que sí que hauria de ser, fóra lògic. He parlat amb 
gent valenciana i diuen que és falta d’educació. Si les escoles donessin 



informació adequada a la seva identitat,  la gent ho veuria clar. Es tracta d’un 
problema de temps.

Naturalment, som una Nació, hem de tenir un Estat. Per això, la idea de 
PP.CC. gira al voltant d’aquest fet d’aglutinació, i em sembla que llavors 
facilitaria les coses si tothom hi estava d’acord. Però topes amb problemes 
pràctics, perquè hi ha gent que no vol baixar del seu ase privilegiat. (Joan Brossa, el 
bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, Canigó, n. 711, p. 20-21, 23 de maig de 
1981)

paleta

Quan em vaig anar a fer el primer carnet d’identitat, en preguntar-me la 
professió, jo, naturalment, vaig dir: poeta. Aleshores l’empleat va contestar: 
“Qué? ¿Paleta?”. Jo vaig fer: “No, no paleta...”. I ell em va tallar: “Es igual, no 
se preocupe, pondremos jornalero”. I jo el vaig deixar fer, és clar que sí. (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 150, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Sobre esto (me considero un poeta, sobre todo), te referiré una anécdota. 
Cuando fui a sacar el primer carnet de identidad, al preguntarme el empleado la 
profesión yo, naturalmente, dije: “poeta”. Entonces el buen señor indagó: 
“¿qué?, ¿paleta?”. Yo corregí: “No, paleta, no”. Y él entonces me cortó: “Es 
igual, no se preocupe, pondremos jornalero.” Yo dejé hacer. O sea, que no le 
permiten a uno ni siquiera ser poeta. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín 
Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

panorama actual

Avancem en un sentit i reculem en un altre. En la mar, les ones avancen 
contínuament; però, si et fixes, t’adonaràs que l’aigua no es mou. Aquesta és la 
impressió que em fa el panorama actual. Els homes lluiten per la seva servitud 
com si es tractés de la seva salvació. Es massifica l’individu en nom de la 
llibertat de l’individu... (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La 
creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep 
P. Montaner, p. 437, València, 1994)

parateatrals, arts o espectacles
(veure també music-hall, prestidigitació, transformisme)

Desde pequeño siempre me ha apasionado el ilusionismo. Todas las cosas que 
aisladamente me han interesado a lo largo de mi vida, les he encontrado un 
punto en común y las he ido incorporando a mi obra. Esto ha pasado con los 
géneros parateatrales: el ilusionismo, las sombras chinescas, el ritual, etc. 

Los géneros parateatrales a los burgueses les ha molestado siempre y han 
quedado como subgéneros.

La presencia, el entorno brillante, el texto del teatro literario al burgués le gusta, 
le parece que está a la altura de su vanidad intelectual, le dignifica, le hace 
eructar. Las variedades las han dejado para el pueblo. Por eso a Brecht le 
interesó el cabaret y antes que a Brecht, sobretodo a Meyerhold. Como creador 
de espectáculos el ruso es superior a Brecht, tiene una visión total mucho más 



desenfadada de gran atractivo visual y de impacto audaz. Meyerhold en los 
primeros años de la revolución se fijó mucho en esos géneros y señaló su 
entroncamiento con el teatro chino que, por lo poco que he visto se parece más 
al “music-hall” y al circo que el teatro literario. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista 
de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

pare

El meu pare era el qui tenia més imaginació (de la família), un home molt 
sensible. Jo li preguntava si en Picasso no sabia dibuixar i ell em deia: “És clar 
que sap dibuixar! El que passa és que ho fa perquè vol”. I jo no ho entenia, em 
preocupava que algú dibuixés malament perquè volia. El meu pare era 
afeccionat al teatre, havia fet de cap de tramoistes a l’Ateneu de Sant Gervasi 
(abans de la guerra no se’n deia, de catòlic, com ara). 

El meu pare tenia una biblioteca que feia força goig. 

Per la Festa Major el pare em portava a escoltar Wagner a la plaça de Frederic 
Soler, dirigit per Lamotte de Grignon. Em feia escoltar la cavalcada de les 
valquíries, que em produïa com por. El meu pare no el coneixia però 
l’impressionava. Potser hauria necessitat un parell de reencarnacions més per 
ficar-s’hi... És de doldre que el meu pare no tingués prou antenes. (El poeta a les 
golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. 
Diversos autors. p. 199 i 200, La Forest d’Arana, València, 1994)

El meu pare  era artesà, i allò que sí li agradava molt era llegir, però d’una manera 
relativa. A la seva biblioteca hi havia la revista L’esquella de la Torratxa, D’ací i  
d’allà, i més coses. De literatura, em sembla que no en llegia gaire. Els diumenges 
em llegia En Patufet, una revista que va impulsar molt el català. (Pensament Brossa, per 
xxx, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. Xx, 19 de maig de 1997)

Al meu pare, que era un artesà, ja li agradava Wagner. I jo recordo que, de petit, 
per la festa major de Sant Gervasi, la banda municipal, dirigida pel mestre Lamote 
de Grignon, tocava Wagner i m’agradava. Després ho he anat constatant. (Joan 
Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 8, 26 
de juliol de 1998)

París

Vaig anar a París, l’any 1956, a veure cinema. Aleshores, aquí no feien res de 
bo i a mi el cinema m’interessava moltíssim...

Aquell mig any a París em va trasbalsar força des de tots els punts de vista. Tot 
un sistema diferent de viure, poder veure teatre de debò, veure representats 
Molière, Hauptmann, Pirandello, Shakespeare, Gorki, Txècov... Però tampoc no 
va ser una sorpresa; ja els coneixia força bé... Recordo que de primer vaig 
voler veure el Louvre, ben vist, i de seguida vaig entendre que no era tan fàcil, 
que requeria de passejar-hi molt de temps; potser vaig estar un mes anant-hi 
cada dia; després vaig recórrer els principals museus, inclòs el Grévin. I així 
anava fent, menjant poc, perquè no tenia diners. Dormia a l’estudi del pintor 
Vilacases al cor del Barri Llatí...A l’últim, acomplerts els objectius i quan vaig 
considerar que havia refrigerat l’esperit, vaig tornar.



Una de les coses que li haig de recriminar a en Tàpies, que ja hi havia estat, és 
que no em va informar de com funcionava el metro; la meva experiència va ser 
molt tràgica: quan em vaig trobar amb tota aquella mar de les 
correspondències... realment ja me n’hauria tornat. Això no m’ho havia explicat 
ningú.

Quan vaig tornar, la comanda cultural ja estava acomplerta. A més, tenia ganes 
de contemplar a distància tot aquell garbuix, perquè jo necessito d’estar en 
contacte amb el meu país. Em vaig prendre unes vacances i vaig continuar 
treballant. Mai no m’he penedit d’haver fet aquell primer viatge. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 100, 102 i 103, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Parsifal

Va ser a Barcelona el primer lloc on es va estrenar el Parsifal, fora d’Alemanya. 
Diuen que quan era a punt de començar la representació, al balcó del Liceu hi 
havia un individu amb una trompeta que cridava: “Comença el Parsifal”! 
(Pensament Brossa, per xxx, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. Xx, 19 de maig de 1997)

Partagàs, Joaquim

Joaquim Partagàs i Jaquet és, junt amb Fruitós Canonge, el màgic català 
vuitcentista més destacat. El Prestidigitador Óptimus o Magia Espectral és 
l’únic llibre que va publicar el popular Rei de la Màgia, l’any 1900. També cal 
recordar que Partagàs va ser l’artista que va obrir a l'Estat espanyol el primer i 
únic Teatre Màgic per l’estil del Teatre Robert-Houdin, de París, o de l’Egyptian 
Hall de Londres. Era situat a la Rambla del Centre, núm. 30, i només s’hi feien 
espectacles de gènere fantàstic. Va restar obert durant sis anys consecutius 
(1894-1900). (...) Partagàs alternava les seves activitats artístiques amb la feina 
de la botiga de jocs de mans que havia obert al carrer de la Princesa, núm. 11, 
l’any 1881, després d’haver-ne tingudes d’altres dedicades al mateix article. 
També feia sovint viatges a París, d’on portava les novetats que exhibia al seu 
teatre. L’any 1931, en morir el mestre Partagàs, el seu popular establiment “El 
Rei de la Màgia”, qualificació que el personifica, va ser adquirit per un altre 
mestre, Carles Bucheli, barceloní d’origen suís, client seu i prestidigitador 
remarcable conegut per Carlston. (Pròleg per a l’edició facsímil del llibre El Prestidigitador Óptimus o 
Magia Espectral, Barcelona, Alta Fulla, 1981, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 134-135, maig de 1987)

También fue famoso Joaquim Partagàs, fundador, por cierto, de El Rey de la 
Magia, único establecimiento ochocentista de esta especialidad en el país. (“En 
la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 43 1 
de març de 1992)

partits polítics
(veure també política i Psuc)

(El cine es una buena prueba del trabajo en equipo. Desgraciadamente esta 
forma de actividad es la que menos funciona en nuestro país. Salen buenos 
pintores y en cierta manera buenos escritores, porque son actividades 
individuales). Y es que el revolucionario catalán es anarquista, no comunista 
(aunque milite en partidos que se digan así); somos un pueblo que carga el 



acento en un ego muy fuerte. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO 
TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 32, agost de 1978)

Yo, aunque soy progresista, no he militado en ningún partido. (Joan Brossa. El poder 
de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 51, desembre de 1978)

Los partidos políticos, la situación de cambio, es una experiencia de la realidad 
que faltaba con el franquismo. Es una nueva forma de organización, pero en el 
poeta la forma de concebir las cosas es la misma.

No encuentro que sea decisivo militar en un partido determinado. Yo tengo mis 
simpatías por el PSUC, y si me necesitan me tendrán. Pero lo que me parece 
difícil es estar disciplinadamente pendiente de consignas, etcétera... Las 
relaciones con un partido han de ser mucho más libres. Si no salvamos la 
individualidad, no podremos añadir nada al hecho social. (Joan Brossa, el largo viaje, 
entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 43)

La política cultural hauria de ser una política progressista i oberta, però això és 
molt difícil, perquè en la política, a partir d’un punt, t’has de corrompre, perquè 
o bé ho fots tot enlaire o ja ho veiem, a partir d’un moment, la persona que es 
vol dedicar a la política, o es corromp, o abandona, o agafa una metralladora... 
perquè hi ha moments que, si no li fots una garrotada, la història no va. (Brossa i la 
brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de 
maig de 1985)

Soy de izquierdas. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la 
contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Paz, Octavio
(veure poesia social)

Octavio Paz diu que el compromís de l’escriptor amb la seva època no rau en 
els temes sinó en el llenguatge. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles 
Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 134. La Forest d’Arana, València, 1994)

peces seriades

En cuanto a las piezas seriadas, es un proceso que acepto siempre que el 
poema lo permita y que los objetos sean repetibles y reproducibles. Pero hay 
poemas únicos, porque hay objetos únicos. Estoy en este tinglado, aunque no 
me gusta, y no lo acabo de entender. Tengo la sensación de que estoy siendo 
manipulado por la obra, mientras que antes era yo quien la manipulaba. Si la 
cosa sube de tono, vuelvo a la clandestinidad. Lo que no quiero hacer es 
repetirme, fabricar en serie como hacen muchos pintores hoy en día, en cuyas 
exposiciones encuentras un cuadro y 30 fotocopias. (Joan Brossa, la magia del 
transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Pedrolo, Manuel de 

Llegeixo poca novel·la. De sentit d’aventura no li’n falta. Si escrivís en francès 
seria famós mundialment. Però potser utilitza massa les tècniques a manera 
d’un mostrari. El crec distingidíssim dins la literatura de consum, però, al meu 



gust, no profunditza prou. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, 
Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 205, La Forest d’Arana, València, 1994)

Peix per peix, de Roland Schimmelpfennig

(“Una obra molt críptica, amb enigmes però amb espais poètics”. Christina Schmutz, directora 
de l’obra). Malament!, avui les obres críptiques no estan de moda. (Joan Brossa, a la 
roda de premsa de presentació de l’obra, Espai escènic Joan Brossa, Barcelona, 19 de juny de 1998)

Penrose, Roland

Com l’heura a l’arbre, em lliga una bona amistat amb Roland Penrose d’ençà 
que entre paravents de roba em va mostrar una gran bola de neu amb una 
pedra negra a dins i, informat per Joan Prats, vaig constatar que el mar era ple 
de maniquins seus. (Roland Penrose, catàleg de la Fundació Joan Miró, Barcelona, p. 5, febrer de 1981)

“peota”

Cuando más grave es el momento más se necesita el poeta. No el “peota”.

Son los que precisamente aún están en las nubes. Evidentemente, el tiempo no 
está para éstos. (Joan Brossa, mano a mano, entrevista de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de 
març de 1970)

Perejaume

Dale expresiones a Perejaume y dile de mi parte que cuando pinte con 
caballete los rosetones del techo del Liceo retrate a Wagner, que ahora todos 
lo olvidan. (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL MUNDO, Barcelona, 13 de setembre de 1998)

Pérez de Cuellar, ex secretari general de la ONU

Si a este señor las personas que más le han impresionado son Wojtyla y la 
Thatcher, yo me tapo la nariz. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – 
Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Picasso, Pablo R.
(veure també Joan Miró i Wagner)

El meu pare era el qui tenia més imaginació (de la família), un home molt 
sensible. Jo li preguntava si en Picasso no sabia dibuixar i ell em deia: “És clar 
que sap dibuixar! El que passa és que ho fa perquè vol”. I jo no ho entenia, em 
preocupava que algú dibuixés malament perquè volia. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 198, La Forest d’Arana, València, 1994)



pintura

Siempre me he sentido más estimulado por la pintura que por la literatura, y 
sobre todo, por la pintura de Miró, que es mi favorito. Además lo conocí y 
colaboramos en la realización de tres libros. Fue un personaje irrepetible, un 
ejemplar único. Por otro lado, yo trabajo en poesía de una forma muy parecida 
a Miró en pintura, es decir, ambos valoramos el hecho de dar el máximo con lo 
mínimo. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista 
trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

piràmides

Les piràmides d’Egipte... Les tinc aquí, al cap. Quan vaig anar  Londres, al 
Museu Britànic, que per cert em va agradar molt, vaig constatar coses 
interessants, però no em va descobrir cap cosa nova. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per 
Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 49, 1 de desembre de 1982)

Pitarra, Frederic

En Pitarra era víctima d’aquest fotut classisme que pateix l’escriptor català. És 
evident que les seves millors obres són les primeres, que ell feia amb 
despreocupació i bon sentit teatral. Però tenia un gran interès a demostrar que 
també sabia escriure teatre “culte”; a mi aquesta part no m’interessa tant. Jo 
valoro el Pitarra genuí, el xaró, que era tan criticat per la patuleia dels saberuts. 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Segona etapa (1951-1960), p. 62, editorial Pòrtic, Barcelona 
1971)

Pluja
(llibre-poema)

Fue en la época del conceptual y aquel grupo (Carles Camps, Santi Pau, 
Xavier Franquesa...) tenía muchas ganas de investigar y conectamos muy bien. 
(Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 
38, p. 12, desembrer ? 1982)

poema líric

Un poema líric és una concentració de llenguatge i un assaig de 
correspondències. El valor d’un poema el determina el nombre de finestres que 
obre al lector. La imatge poètica només és vàlida quan estableix un lligam 
profund entre el símbol i la veritat psíquica. Si no és així el poema es converteix 
en una endevinalla formal, en una fotuda abstracció. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 62, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Poema transitable
(veure Poema en tres temps)



Poema visual en tres temps, o transitable

El projecte consisteix a construir una enorme A, majúscula, que servirà de porta 
d’accés (...), la gent inicia el recorregut que condueix al Jardí del Laberint. Al 
final d’aquest camí hi ha una altra A, idèntica a la primera, però destruïda. Un 
possible significat? La vida està sotmesa a una evolució en vies de degradació, 
que té com a fi la destrucció. Per tant, es tracta d’un poema visual monumental 
transitable...

También jugarán el impacto y la sorpresa que supone la aventura de unas 
letras y unos signos que buscan su significado, alejados de cualquier tipo de 
texto y situados en la vegetación, símbolo de la vida misma. (Poema visual en tres 
tiempos, Joan Brossa, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 60, p. 26 i 29,  1985. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 363, La Forest d’Arana, València, 1994)

Poemes de París 
(veure Em va fer Joan Brossa)

Poemes de seny i cabell

Hay libros de los que estoy muy contento, porque plantean abiertamente el 
tema del lenguaje, especialmente en el volumen Poemes de seny i cabell. 
Porque, claro, con el lenguaje expresas algo, pero el código que usas también 
tiene su parte. Cuando dices “pan” hablas, naturalmente, del pan, pero también 
dices las letras p, a, n. Un posible cambio de código forma parte de la aventura 
creativa. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, 
agost de 1978)

poemes objecte
(veure també poesia visual, instal·lacions urbanes, Lletres saltimbanqui, premis 
Max)

Tengo, por fin, que referirme a los poemas-objeto en los que se cambia de 
soporte físico, por ejemplo, una taza, una hoja, etcétera. Es como salir del libro. 
(Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Els objectes que faig són una conseqüència de la poesia visual. Representen 
un canvi de suport. Després d’haver fet servir el paper, la impremta, la 
serigrafia, se’m va ocórrer de canviar de material: uns objectes que tinguessin 
una significació per ells mateixos. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i 
Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 17, estiu de 1986. I a 
Joan Brossa. Diversos autors, p. 132. La Forest d’Arana, València, 1994)

Jo deixo parlar l’objecte. El més pròxim pot arribar a ser el més llunyà. Sovint 
les idees sorgeixen d’un somni. Els objectes i les associacions es remeten al 
subconscient. Entendre-ho així em basta per detectar el que hi ha de viu en el 
nou i d’autèntic en el rar. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria 
“La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 256. La Forest d’Arana, València, 1994)

A l’objecte, que és la fase que ara treballo més, hi vaig arribar com una 
conseqüència de la poesia visual sobre el suport del paper. Vaig imprimir 



paraules, en comptes de fer-ho sobre un paper, sobre un objecte, i aleshores 
amb el que diu la paraula i l’objecte pots crear un nivell d’associacions. I 
després arriba un moment que l’objecte per ell mateix ja té una significació 
metafòrica. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. 
Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 15, desembre de 1989.)

Molt sovint he dit que la meva poesia visual és una conseqüència directa de 
l’evolució del meu treball literari. És cert que els surrealistes havien fet objectes. 
Tampoc no hem d’oblidar Duchamp. Però tot això no m’ha induït a buscar una 
altra forma d’expressar-me. El primer poema no literari el vaig fer el 1943. El 
1951, a l’exposició Dau al set vaig exhibir un poema visual i tres objectes 
incipients. Jo en deia poemes experimentals: el terme visual encara no 
circulava. L’escultura de Tàpies arribà després de la de Miró i la de Miró va 
venir després de les escultures-objecte de l’Àngel Ferrant. Com diu Sánchez 
Robayma, els meus objectes busquen l’analogia i la metàfora visual. Si les 
paraules són les coses, també pots servir-te’n, de les coses, per fer metàfores. 

La meva poesia visual és conseqüència d’unes correspondències, que donen 
com a resultat la sorpresa de la imatge o de l’objecte. Tot això ho dic ara, 
intentant analitzar el treball que he fet; però quan treballo no hi penso, en 
aquestes coses. Els teòlegs no han creat mai cap  religió. Sóc dels qui pensen 
que la raó ha de ser un suport a l’instint, en lloc de voler destruir-lo. (Entrevista amb 
Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La 
Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 434-435, València, 1994)

Con los objetos se pueden hacer metáforas, lo mismo que con las palabras. 
Mis objetos buscan la analogía y la metáfora visual. Creo que mi aportación a 
la poesía objetual es, precisamente, ésta. Mi poesía visual está hecha de 
correspondencias que dan como resultado la sorpresa de la imagen o del 
objeto. No pretendo hacer chistes visuales, sino que en los poemas objeto hay 
un trasfondo, un sentido mágico. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite 
Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

El primer poema objeto lo realicé en 1943, con una corteza de color rojo, que 
descubrí en un montón de basura que había en plena calle. La llevé a un 
carpintero para que la montara sobre una base de madera. Fue producto de un 
automatismo total, porque la verdad es que entonces yo aún no sabía a ciencia 
cierta lo que me proponía hacer con aquel acto selectivo. Antes ya había 
realizado poemas visuales, es decir, a base de imágenes dibujadas, ejecutadas 
al practicar el ejercicio de las imágenes hipnagógicas. En aquellos momentos 
me limitaba a cultivar los impulsos inconscientes. (“En la vida he hecho todo cuanto me he 
propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

Fue en aquella época, en 1943, cuando hice el primer poema objeto. Iba por la 
calle y vi en un cubo de basura una especie de corteza de árbol. Me llamó la 
atención su forma. La puse de pie y me gustó todavía más. Vivía cerca de un 
carpintero y le pedí que me hiciera una base, porque me parecía interesante y 
él me comentó: “Así que ahora se trata de ir recogiéndolo todo...”. Después 
hice una obra con un puro, pero no acababa de gustarme lo suficiente y lo dejé 
correr. Lo del martillo fue mucho más tarde, antes de la exposición del Dau al 
Set en la Sala Caralt en 1951. No simboliza nada. Primero escogí un martillo de 
tapicero, pero después preferí un martillo que mi padre utilizaba cuando hacía 
de tramoyista y que andaba por casa; como era grabador, él mismo había 
burilado en el mango una “B”. La idea de manipular la carta me la dio una caja 
de juegos que me habían regalado por Reyes, y que tenía medias cartas. La 
relación entre el martillo y la carta no pretende simbolizar nada, pero 



ciertamente tiene algún significado y me gusta que me lo expliquen. (Dau al Set, 
desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La 
Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de febrer de 1999)

poesia
Mallarmé (hablo de lo que me gusta a mí, claro), llevó la poesía a una síntesis 
de sonidos y conceptos perfecta. Rimbaud, Whitman... (Salir de la jaula del lenguaje, 
entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Castellet ha dicho que mi poesía es la poesía cotidiana. No hago época ni hago 
biografía retrospectiva. El hecho de que haya cambiado la situación política no 
quiere decir que haya cambiado yo. Los hombres somos iguales, sólo que en 
situaciones mejores o peores. Mi obra, pues, es una mezcla alternante de 
formas clásicas y formas vanguardistas. Cuando se murió Franco, hice un 
soneto. Yo estaba muy contento porque se había muerto el dictador, y utilicé 
toda una retórica a favor de las circunstancias. Lo mismo con una oda al 
presidente Companys, que hice cuando aún vivía el General. Di al lenguaje el 
relieve suficiente para poder  recitar el poema en un mitin. (Joan Brossa, el largo viaje, 
entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42)

En el fondo, conbsidero que soy un poeta realista. El hecho de ser realista no 
excluye el problema de la creación. La moda de la “poesía social” era una 
claudicación del poeta ante unas realidades políticas. El realismo tiene que 
aportar el sentido creativo de la evolución artística que marca nuestro tiempo. 
(Joan Brossa expone, por primera vez en Madrid, una antología de su poesía visual, per Fernando Samaniego, 
EL PAIS, Barcelona, p. 25, 15 de febrer de 1980)

Als temps dels grecs i els romans no existien els trens i els avions, per això 
algun il·lustre poeta no els considera matèria prou poètica i els exclou dels seus 
versos. Només parla de temples i de quadrigues. Tampoc a l’època dels Jocs 
Florals l’experimentació en art i literatura no s’havia desenvolupat com avui. Jo 
proposo que als Jocs Florals de l’any que ve, la poesia experimental, en les 
seves vessants visual i fonètica, també tingui accés a la Flor Natural o a 
l’Englantina i la Viola. Això desfaria malentesos i vindria a demostrar que es 
respira l’aire del nostre temps. Al capdavall, l’única cosa que resta d’un poble 
quan tot s’ha oblidat és la seva cultura. (Jocs Florals criticados por el propio mantenedor. El 
poeta Joan Brossa pronunció su esperado discurso y pidió renovación y apertura, per Lluís Permanyer, LA 
VANGUARDIA, Barcelona, p.3 i 18, 17 de maig de 1982)

Jo veig, en la poesia literària que s’escriu avui, un excés de perruques i una 
manca de caps. Hi falta aquell impacte que volia Miró quan deia: “Abans que 
una obra faci funcionar el cervell, ha de produir un impacte, un cop de puny. 
Paf!” Ja Carles Riba havia observat que les paraules “es cansen”. Per això un 
creador autèntic ha d’assajar llenguatges diferents, com quan les avantguardes 
van trobar la pintura abstracta. ¿Per què el poeta ha d’adoptar posicions 
conservadores, toves i poc vitals? Per què ha de voler arraconar la poesia? He 
conegut més d’un “poeta” que eludia de parlar d’avions i trens perquè a la 
literatura grega no n’hi havia cap. D’això, jo en dic dimitir. Perquè crec que la 
millor manera de vèncer la tradició és de continuar-la, no de repetir-la. 

Llegeixo poca poesia: més aviat l’ensumo.

Per mi, la poesia és una eina necessària i no la veig gaire preciosista ni 
professoral. Ni malabarística; en aquest terreny, m’agraden més els jocs de 
mans.  (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, 



trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, 20 i 21, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, 
p. 132,138 i 139. La Forest d’Arana, València, 1994)

poesia al carrer

Moltes de les coses que s’han fet al carrer són vexades, la gent les tortura i les 
guixa i sembla que els sàpiga greu que... (“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i 
Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 54, 5 de 
juliol de 1993)

poesia castellana

En poesía castellana ha habido un Lorca, un Hernández... Todos me parecen 
“clásicos”, en el sentido de estar a tono con el lenguaje de su tiempo. Eso no 
ocurre con Machado, por ejemplo. Es decir, o sigues adelante o te callas. Y 
para ponerte en marcha has de pasar por parajes que no conoces. (Salir de la jaula 
del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

poesia catalana
(veure també literatura catalana)

Al camp de la nostra literatura, jo també estic fart de repeticions de fórmules 
caduques que arriben a avorrir per més que els mots obeeixin l’escriptor. Fujo 
del panorama literari convencional. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 
de desembre de 1968)

Ahora hay muchos jóvenes que se preocupan fundamentalmente de la lengua, 
y eso es muy importante. Pero nuestro país ha funcionado siempre con unas 
reglas formales tan extrañas... Recuerdo que cuando murió Carles Riba, la 
revista “Serra d’Or” –único órgano cultural en catalán en aquellos momentos- 
publicaba la respuesta del entonces crítico literario Joan Colominas a una carta 
en la que se le preguntaba por qué, una vez muerto Riba, se empezaba a 
ensalzar tan visiblemente a Salvador Espriu, que en aquel momento era más 
conocido como narrador. Colominas respondió mesiánicamente: “Porque ha de 
ser así”.

Otra anécdota. En los años sesenta, no recuerdo cuando exactamente, vino a 
visitarme un inglés que pasaba una temporada aquí y estaba interesado en la 
cultura catalana. Me pidió nombres de poetas y se los dí. Al cabo de tres 
meses volvió para despedirse. Le pregunté entonces su opinión sobre nuestros 
poetas y el tío echaba pelotas fuera. “Vamos, hombre, digamela”, insistí. 
Finalmente, después de pensárselo mucho confesó: “Verá usted, es que, esta 
gente, ¡no trempa!”. En fin... (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 32, agost de 1978)

poesia escènica
(veure també teatre, Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenkamon, Aquí al bosc, Cavall  
al fons, El cop desert, El gran Fracaroli, La jugada, La mare màscara, Ja hi tinc 
un peu, La careta colgada, Quiriquibú, També )



El teatre va venir com una necessitat interior de trobar una quarta dimensió al 
poema. De primer, vaig fer una mena d’obres que anomenava accions 
espectacles on l’espectador passava a ser actor. En recordo una que vam 
assajar a casa d’en Ponc l’any 1957: entre altres fets hi havia un munt de 
confetti damunt la taula, el bufaves i apareixia una postal modernista. Una cosa 
que té gran relació amb el happening que ha vingut després. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 43, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Em sembla que els directors que havien muntat coses meves no creien en el 
diàleg. El trobaven estrany, deien que s’apartava del normal. Si fossin obres 
traduïdes de l’anglès, segurament no els hauria estranyat tant. Però en una 
cosa feta aquí... Com que la interpretació no tenia el tractament adequat, tot 
s’enfonsava estrepitosament. És com si, una obra en vers, la diguessis en 
prosa.  D’altra banda, com que no entenien el diàleg, trobaven que allò era una 
obra extravagant i la presentaven com una cosa estranya, amb personatges 
enfilats dalt d’una escala, o feien sortir vestit d’arlequí un veí tranquil, com n’hi 
ha molts... El xoc que ha de produir el meu teatre és en sentir enraonar els 
personatges. Parlen en un nivell de normalitat, però cal que hi hagi el que es 
diu i el que es pensa. Això ha de contrastar amb la normalitat de l’escena. En 
alçar-se el teló podria fer pensar que anem a veure una cosa de l’Ignasi 
Iglésias. Ara, quan obren la boca, tot canvia. Quotidià, normal, però amb mil 
ressonàncies. Jordi Mesalles (pre-estrena de Cavall al fons a Sitges) ha fet les 
pauses que calia, ha valorat els silencis, ha donat importància al diàleg. I 
aquest és el secret del meu teatre. Tret de Cavall al fons, també em va agradar 
Aquí al bosc, quan la va muntar Lluís Solà, a Vic, l’any 1965. Anava per aquí. 
Com Moisès Villèlia amb La jugada, l’any 1960. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi 
Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

El meu teatre ha de ser desguarnit i intens, com un quadre de Chirico. Enclou 
tota mena de gèneres, ventriloquia, fregolisme, ombres xineses, jocs populars, 
music-hall, il·lusionisme, etc. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 206, La Forest d’Arana, 
València, 1994)

En mi teatro hay una cuestión básica, que es entender todas las palabras. En 
mis obras representadas ha pasado que las han vestido con mucha fantasía 
(un tio vestido de payaso, arlequines a mansalva) y los actores no sabían 
hablar. Y eso es muy grave porque todo el choque lo da el diálogo. Mi teatro 
necesita una forma muy sencilla, muy correcta, casi fotográfica. Pero eso nadie 
lo ha entendido cuando han representado mi teatro literario. Ahora, voy 
publicando las piezas y no doy apenas autorzaciones para representar, aún no 
es el momento. Actualmente el autor teatral vuelve a estar arrinconado y el 
director hace sus veces. Eso pasó también con Meyerhold, pero, salvando las 
distancias, como él no ha habido nadie más. Y yo necesito directores más 
humildes. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 32, 
agost de 1978)

La necesidad de hacer teatro surgió en los años cuarenta y suponía para mí la 
búsqueda de la tercera dimensión en la poesía. Era la búsqueda del 
movimiento. El poema no necesita una búsqueda ritmico-musical que ya lleva 
en sí, sino su materialización por el movimiento. La “poesía escenificada” 
ejemplifica esta concepción. Y así el primer teatro mío era poesía puesta en 
pie, diálogo de sugerencias. Yo siempre he buscado la utilización del espacio 
escénico fuera de lo habitual, aunque otras veces he procedido al modo 
clásico. Es lógico que en las casi cien obras de teatro escritas haya de todo; 
hasta ahora se han publicado tres volúmenes y faltan otros dos. Ya te dije 



antes que me considero poeta y mi teatro es poético sin verso. En mi teatro 
toda la fuerza recae sobre el lenguaje más que en la intriga y sobre el factor-
sorpreso. En todo caso, el lenguaje es el verdadero elemento catalizador de 
personajes y situaciones. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 
39, p. 51, desembre de 1978)

Per a mi el teatre és una pàgina en blanc que es pot utilitzar de moltes 
maneres, ja sigui buscant un canvi de colors, una situació argumental, etc. Les 
coses es poden dir de diverses maneres, per exemple, un pintor realista pinta 
un paisatge d’una manera completament diferent d’un d’abstracte. L’espectador 
s’ha d’esforçar per entendre un llenguatge diferent. És allò de què un escriptor 
no té perquè escriure amb faltes encara que la majoria de públic sigui 
analfabet.

El teatre és el baròmetre perfecte d’una societat, quan aquesta no dóna 
elements suficients genera només teatre de Patufet i no del temps que li 
correspon. Al nostre pais passen coses molt curioses. Molts diuen entendre la 
pintura de Miró o de Tàpies però queden esglaiats davant d’un poema visual. 
Aquestes coses no són casuals, ni passen perquè si, sinó que molta culpa la té 
la manca d’educació i el sentit comercial. (Joan Brossa: el treball, una aventura, per Isabel 
Juanola, PUNT DIARI, Girona, p. 3, 17 de novembre de 1979)

Jo crec que el meu teatre no es representa per falta de professionalitat (i de 
curiositat) i pels problemes que comporta. (...) El meu teatre cal que sigui 
representat amb molta senzillesa: el xoc s’ha de produir amb el diàleg, amb la 
veu dels personatges. I això, tan senzill, es fa difícil. Els actors catalans són 
monolítics, mancats de recursos; sempre fan La creu de la masia, i els 
castellans, el Tenorio. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 
de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 120, maig de 1987)

Empecé experimentando con la poesía y busqué la tercera dimensión del 
poema: el movimiento. Mis primeras obras de teatro eran en realidad poemas 
escenificados, el montaje estaba incluído e el mismo poema. Por otra parte, 
desde pequeño siempre me ha apasionado el ilusionismo. Todas las cosas que 
aisladamente me han interesado a lo largo de mi vida, les he encontrado un 
punto en común y las he ido incorporando a mi obra. Esto ha pasado con los 
géneros parateatrales: el ilusionismo, las sombras chinescas, el ritual, etc. 
Cuando nadie hablaba de ritual, cogí la “mise en scène”, de la misa de los 
catecúmenos, que es una misa más breve, y le puse un diálogo lírico distinto. 
Hice también experiencias de cambiar la relación entre actor y espectador, el 
actor hacía de conductor del espectador. A estas propuestas les llamo 
“acciones-espectáculo”. Sin saberlo yo, en Estados Unidos se hicieron años 
después experiencias semejantes: “los happenings”. A la magia, a los juegos 
de manos, una materia que conozco bastante, también la sometí a este tipo de 
prácticas. Cambié las explicaciones rutinarias de los prestidigitadores, 
manteniendo el clima de imaginación ligado a su actividad insólita: coger un 
objeto y hacerlo desaparecer, cambiar el color de un pañuelo, tiene mucho que 
ver con la poesía. En el espectáculo “El Gran Fracaroli” puse en juego 
ventriloquia, sombras chinescas, cabeza parlante, pantomima, prestidigitación y 
transformismo. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL 
VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

Per falta de mitjans vaig aprendre a donar molt amb poc. (I sempre he entès 
que per tal d’obtenir el màxim possible cal apuntar a l’impossible.) Si podia 
resoldre una obra amb dos personatges no ho feia amb tres. També vaig 
aprendre a treballar sense demanda i en un desdibuixat horitzó. (Entrevista a Joan 



Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, 
traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 255. La Forest d’Arana, València, 1994)

A l’única exposició que es va fer del Dau al Set, jo hi tenia dos objectes que no 
sabia com dir-ne i en deia poemes experimentals perquè el nom de poesia 
visual encara no hi era. Això era l’any 1951. Això va ser similar a les meves 
primeres obres de teatre, que jo no pretenia ser dramaturg, només buscava 
una quarta dimensió al poema pla escrit. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar 
nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 15, desembre de 
1989.)

El teatro surgió de una necesidad interior de encontrar la cuarta dimensión al 
poema. Los primeros textos no tenían sentido dramático, y la parte visual era 
muy importante. Más tarde descubrí las posibilidades del argumento y de los 
distintos géneros y escribí textos para espectáculos de magia, de music-hall, de 
strip-tease, fregolismo... (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan 
Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

El teatre ha de ser teatre. És ridicul aplaudir una cortina de pluja.
El teatre ha de trobar altres possibilitats que no siguin repetir tot allò que es veu 
al carrer. 
El teatre poètic no és teatre en vers. (Rosa Novell: “El teatre de Joan Brossa fa pessigolles 
intel·lectuals”, per Marta Porter, AVUI, p. 44, 30 de gener de 1998)

poesia objecte

Yo no soy un pintor. Sólo proporciono signos escuetos, estrictamente gráficos, 
que se dirijen a quien los ve como una idea conceptual. No me preguntes qué 
he querido significar con este porrón y estos dados en su interior. Son 
imágenes que me visitan en sueños, me chocan y retengo. Porque surgen en 
sueños con una fuerza insólita quiero creer que tienen una carga.
Yo puedo ir por la calle o estar conversando y topar de repente con 
asociaciones de objetos que me parecen poéticos. Hay que estar en una onda 
especial.
Este poema objeto del jabón es un sarcasmo. ¿Has visto como está manchado 
por una huella dactilar? A mí no me gusta el agua, y no me gusta demasiado 
lavarme...
Esta copa se rompió por casualidad, y al principio quise colorear esta parte de 
cristal oval en blanco, como si fuera una luna. Luego visité una de esas tiendas 
de objetos festivos que me gustan tanto, y encontré estos labios. Y los 
incorporé a la copa... (Joan Brossa: “Muchos de mis poemas objeto están concebidos durante el 
sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, Barcelona, p. 33, 18 de desembre de 1982)

Para mí son objetos que hago no por necesidad estética sino por una imperiosa 
necesidad interior. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, 
revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 12, desembrer ? 1982)

Con los objetos se pueden hacer metáforas, lo mismo que con las palabras. 
Mis objetos buscan la analogía y la metáfora visual. Creo que mi aportación a 
la poesía objetual es, precisamente, ésta. Mi poesía visual está hecha de 
correspondencias que dan como resultado la sorpresa de la imagen o del 
objeto. No pretendo hacer chistes visuales, sino que en los poemas objeto hay 
un trasfondo, un sentido mágico. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite 
Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)



Poesia rasa
(veure La bola i l’escarabat)

Aquest llibre és un dels primers que publica l’autor i pertany a la fase més 
recent de la seva obra poètica, obra en curs des de fa vint anys... És obvi que 
una millor coneixença del gros de l’obra ajudaria el públic; però, tenint en 
compte la impossibilitat d’una publicació global imminent, l’autor ha optat per fer 
passar aquests poemes al davant d’experiències anteriors que li semblen 
menys urgents i que potser, no és estrany, seran considerades més estables. 
(Evolución de Joan Brossa, per Pere Gimferrer, DESTINO, revista setmanal, Barcelona, 19 de setembre de 1970)

Me liberé en la etapa posterior, que ha sido totalmente incomprensible. Por 
esto publico este tomo para demostrar que sé hacer versos; aunque para mí 
escribir un soneto ha perdido vigencia.

La rima es un artificio, del cual se puede prescindir. (Joan Brossa, mano a mano, entrevista 
de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març de 1970)

poesia social
(veure també oda)

La protesta sin imaginación la he considerado siempre un oportunismo. Y el 
tiempo me ha dado la razón. Eran poemas de tipo sentimental en los que había 
cambiado el sujeto: la amada era sustituida por el obrero o el “pueblo”. A este 
tipo de obras encuentro que les falta algo. Gustan por lo que no tienen de 
poesía y cuando cambia la circunstancia política dejan de tener interés. 
Siempre he pensado que una obra bien hecha es el mejor servicio que un 
poeta puede hacer a su país. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO 
TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31-32, agost de 1978)

La moda de la “poesía social” era una claudicación del poeta ante unas 
realidades políticas. El realismo tiene que aportar el sentido creativo de la 
evolución artística que marca nuestro tiempo. (Joan Brossa expone, por primera vez en 
Madrid, una antología de su poesía visual, per Fernando Samaniego, EL PAIS, Barcelona, p. 25, 15 de febrer de 
1980)

L’acte creatiu és un acte social. Tota mena d’art és social, fins i tot el més 
individualista. Posa de manifest una actitud determinada o un estat de coses. 
Tota pintura, tota poesia, té un missatge, que no sempre ha de ser literari. A 
vegades ve donat per les troballes expressives de l’autor. Octavio Paz diu que 
el compromís de l’escriptor amb la seva època no rau en els temes sinó en el 
llenguatge. Ningú no és tan personal que pugui fer una obra que no interessi 
els altres. Una experiència d’una persona és sempre una experiència d’altres.

Parlar d’art social és un pleonasme. La imaginació ha de servir per donar 
persuasió al missatge. Els “poetes socials” dels anys cinquanta no feien 
distinció entre escriure i redactar, només es valorava la intenció, cosa que 
estimulava els escriptors mediocres. I si una obra no té altra finalitat que donar 
suport a una situació política determinada, quan han passat les circumstàncies, 
deixa d’existir. Un poema cal que tingui, abans que res, identitat pròpia. (Joan 
Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, 
Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 134. La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Voldria afegir que entre la poesia social també hi va haver grans poetes que 
se’n van saber sortir. César Vallejo, Miguel Hernández, Alberti, Neruda, feien 



poesia amb bona retòrica que donava persuasió al missatge. Però aquests 
eren excepcions. Els grans poetes s’escapen de totes les classificacions, 
malgrat el que diguin els crítics. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles 
Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 20, estiu de 1986. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 136. La Forest d’Arana, València, 1994)

Un art, una literatura pamfletaris, sense res ni més, passen de moda quan els 
fets que els motivaren deixen de ser vigents. Sempre he considerat que havia 
d’usar la imaginació per donar persuasió al missatge. Un poema és, sobretot, 
això, un poema. I el realisme apunta a un problema de resultat, no de forma. 
Joâo Cabral de Melo en sabia molt, d’això, la seva amistat va ser determinant. 
(Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de 
setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 255. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Penso que quan es fa una poesia d’aquest tipus, cívica o política, l’element líric 
ha de servir per donar persuasió al contingut. Una cosa és fer un article 
periodístic, en aquest terreny, i una altra cosa és fer un poema. En un gran 
poeta no hi ha un sol color, és un conjunt de colors, pensem per exemple en la 
diversitat de pensaments que es troben en l’obra de Shakespeare. Però la 
poesia cívica que he fet ha estat la menys divulgada, és clar, perquè si l’altra 
era poc publicada, aquesta menys. Ara ha sortit el setè i últim volum de la sèrie 
que jo he anomenat “Els entra-i-surts del poeta”, on hi ha un poema que vaig 
fer a la tancada de Montserrat. El formen les consignes que donava la policia 
per telèfon, que un d’allà anava recollint, però això tampoc no ha estat 
comentat.

Vaig fer un poema quan va morir en Franco, que va sortir primer en francès que 
aquí. I tampoc no és un poema que s’hagi comentat massa. 

El poema ha de tenir un valor per ell mateix, i després la implicació. Ara, si 
només té la implicació, canvia la circumstància i aquell poema no val res.  (Joan 
Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, 
Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, desembre de 1989.)

Perquè sigui eficaç, la imatge poètica ha de vincular-se amb la consciència 
obscura (per donar-li un nom). Altrament esdevé una perruca, una avorrida 
retòrica. Existeix una erudició negativa, que fan servir per a dissimular una 
evident falta de fons. Com sigui, el missatge ha de sortir de l’interior, no pas 
com un afegitó. Igualment la veritable insurrecció no és la que procedeix dels 
fusells, sinó la que emana de l’interior de l’home. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria 
Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos 
autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 433, València, 1994)

poesia visual  
(veure també instal·lacions urbanes, poemes objecte i TGV)

En este instante puede estar aquí la poesía. (Joan Brossa, mano a mano, entrevista de Del 
Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març de 1970)

En un momento dado el desgaste del código literario me llevó al signo. Con la 
ventaja, además, de que se constituía así un lenguaje universal. (Salir de la jaula del 
lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

También vengo realizando poesía visual desde el año cincuenta y dos; yo la 
tomo como una herramienta más de mi taller de poesía, un cambio de código 
expresivo. 



Fue sencillamente una etapa más dentro de esta serie de experiencias que 
jalonan mi actividad artística. Y así llegó un momento en que tuve oportunidad 
de usar estas imágenes consumistas de nuestra sociedad, utilizadas en mi 
caso con sentido ético. A la gente esta poesía le queda algo a trasmano... Es 
como si le pillara desprevenida, porque, en primer lugar, no tiene claros 
precedentes. En Cataluña Salvat-Papasseit hizo más bien caligramas, algo así 
como una poesía futurista.  (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, 
núm. 39, p. 48 i 50, desembre de 1978)

La poesia visual és la poesia experimental que busca de forma permanent 
altres formes de comunicació. No és ni dibuix ni pintura, és un servei a la 
comunicació perquè obre nois camins. En certa manera incorpora l’experiència 
del dadaisme per buscar noves formes.

El poeta que escriu amb el codi literari és com si anés amb salvavides posat. 
En canvi si fas poesia visual estàs al buit, i si el poeta és dolent es veu més. El 
formalisme literari en certa manera és una trampa perquè l’utilitzen molts que 
no tenen res a dir. És una poesia experimental per antonomàsia.

Al nostre pais passen coses molt curioses. Molts diuen entendre la pintura de 
Miró o de Tàpies però queden esglaiats davant d’un poema visual. Aquestes 
coses no són casuals, ni passen perquè si, sinó que molta culpa la té la manca 
d’educació i el sentit comercial. (Joan Brossa: el treball, una aventura, per Isabel Juanola, PUNT 
DIARI, Girona, p. 3, 17 de novembre de 1979)

La poesía visual es un exponente de nuestro tiempo, mientras que la poesía 
literaria, como utilización de un código literario, desoués del surrealismo, está 
más agotada. Tengo la impresión de que un poeta con pocas cosas que decir 
si utiliza el código literario sale bien de la empresa, es como llevar un 
salvavides puesto; la poesía visual, como el arte, es una aventura. La poesía 
visual, si se hace bien, se puede utilizar de varias maneras y hacer poemas de 
tipo político, lírico y romántico. En nuestra civilización predomina la imagen, es 
un código universal que me interesa utilizarlo en sentido ético, dando a los 
signos un  contenido poético.
En una carpeta los ordeno cronológicamente y en una galería los ordeno en 
una pared. Es una óptica diferente, los poemas son los mismos. La poesía 
visual tiene la ventaja que está predispuesta a salirse del libro, más limitado, 
con una canalización más concreta. Yo siempre digo que la poesía visual no es 
dibujo ni pintura, sino un servicio a la comunicación. Como no soy grafista o 
pintor, cuando hago un poema visual lo concibo y lo realizo mediante letras de 
periódicos. Al editarlo, traslado el trabajo a un grafista que plasma las letras, 
aunque, a veces, pretenden poner letras  con adornos y sombras, que yo 
detesto. Me interesa el blanco y el negro, que expresa el concepto.
El código visual está más quemado que el literario, excepto enh el caso de la 
publicidad y otras alienaciones. El espectador tiene que hacer una lectura 
cambiando su código, distinto al literario. Es un problema de escuela; si ella 
formara en lugar de deformar, sería más comprensible. La gente dice que ser 
universal es ser muy de su país, de su tierra. En Cataluña tenemos el problema 
terrible del lenguaje. De todas formas, el problema del entendimiento del 
público no me lo planteo. Hay que ser sincero consigo mismo, esto es lo que 
pretendo, y tener una lógica dentro de mi poesía. En los momentos que no 
podía publicar y mi obra estaba alejada de la poesía oficial en Cataluña, he 
encontrado eco en mucha gente. En la historia de la humanidad no hay artista 



que se le haya aceptado pronto su obra. (Joan Brossa expone, por primera vez en Madrid, una 
antología de su poesía visual, per Fernando Samaniego, EL PAIS, Barcelona, p. 25, 15 de febrer de 1980)

Aquest desembre (1982) hi ha una exposició a la galeria Joan Prats on es 
mostraran els darrers poemes visuals i poemes objecte que he fet. Els poemes 
visuals són serigrafies fetes amb el meu amic i gran artesà Oriol Tresserra. No 
es diferencien gaire dels primers poemes visuals; si de cas, és el segon temps 
de la simfonia. Hi pot haver una temàtica diferent i la incorporació d’una mica 
de color, sense entrar, però, en el terreny de la pintura. (Joan Brossa, oblidar i caminar, 
per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

Los hindúes han dicho del mundo que se parece a una vaca de la que sólo 
percibimos las puntas de los cuernos, de sus pezuñas y de su cola. Yo concibo 
una poesía visual hecha arquitectura (a la entrada de la galería Joan Prats, hay 
una “A” inmensa en rojo que se desparrama por el techo) que se capte a trozos 
y por tanto origine una sensación cosmogónica. (Joan Brossa: “Muchos de mis poemas 
objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, Barcelona, p. 33, 18 de 
desembre de 1982)

La poesia experimental del nostre temps és la poesia visual. (...) La poesia 
visual no és ni dibuix ni pintura, està al servei de la comunicació. Una funció 
característica de la contemporaneïtat en la qual la funció de la imatge ha 
adquirit una gran importància i permet al poeta salvar els límits del llenguatge i 
canviar els suports. Em sembla que l’aplicació d’aquesta activitat a 
l’arquitectura o a la urbanística no és pas habitual. La pàgina del llibre o el 
cartell hi són substituïts pel paisatge, oferint una nova dimensió del gènere. 
(Poema visual en tres tiempos, Joan Brossa, ON diseño, revista mensual, núm. 60, p. 26, Barcelona, 1985. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 363, La Forest d’Arana, València, 1994)

La poesia visual vol dir un canvi de codi: la considero la poesia experimental 
del nostre temps, perquè en la nostra societat la imatge és molt important. Veus 
imatges pertot arreu: pots fer quilòmetres i quilòmetres i trobes gran quantitat 
d’indicacions on el codi literari no es fa servir per a res. D’acord que són 
utilitzades només en un sentit pràctic. Però no veig per què el poeta no les pot 
transformar i donar-los una dimensió ètica. I pensem en la gran importància 
que té un art nou i eminentment visual: el cinema. Jo crec que ha estat un 
element transformador de la literatura. Encara que també, i per raons 
comercials, ha contribuït a divulgar la mala literatura... Tinc pensat de fer 
poemes visuals en vídeo-clip. Però els meus poemes no anunciaran res, sinó 
tot el contrari. M’interessa d’aquest mitjà, la rapidesa i la síntesi que comporta. 
És una eina interessant, i no veig per què el poeta ha d’estar sempre presoner 
del llibre. La poesia es troba per tot arreu i si el poeta té antenes i sensibilitat 
pot assajar formes noves que la societat li posa a les mans i que, per a ell, són 
gairebé un repte. No necessàriament hem d’escriure versos (amb tots els 
respectes pels versos). Jo, alhora que faig poesia visual, també escric sextines, 
cosa que no fan els noucentistes. I no parlem dels centenars de sonets i odes 
sàfiques que he escrit... Vull dir que la poesia no és un art exclusiu de la 
literatura. 

En un poema visual et jugues constantment el tot pel tot perquè no hi ha un 
passat. No et protegeix cap tradició. Si falla el poeta t’ensorres estrepitosament. 
El codi literari porta al darrera un gran coixí; si fas un sonet reeixit tècnicament, 
et salvaràs sempre, encara que no tinguis res a dir; portes el diccionari posat 
com un salvavides. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER 
DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16 i 17, estiu de 1986. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 131-132. La Forest d’Arana, València, 1994)



A l’any 1951 vam fer a Barcelona una exposició del grup (Dau al set). Allí vaig 
exposar els primers poemes visuals (els anomenava experimentals). La policia 
va fer retirar els meus textos en català. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg 
Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc 
Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 253 La Forest d’Arana, València, 1994)

El vertader poeta del nostre temps (no el constructor de versos estèrils i 
paralitzadors) disposa avui d’una ampla paleta amb molts colors, que pot fer 
servir segons les necessitats i la subtilesa de la seva antena. Jo no anomenaria 
desviacions a aquesta diversitat sinó, més aviat, registres. A cada època li 
correspon el seu classicisme. La imatge té gran importància en la nostra 
societat. Què impedeix al poeta fer servir codis nous i donar-los un contingut 
ètic que no els dóna la societat de consum? El repte està llançat. No sé què 
serien la literatura i l’art si faltés aquest sentit de l’aventura. (Entrevista a Joan Brossa, 
per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del 
castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 254. La Forest d’Arana, València, 1994)

Ara estem a l’època de la imatge, i aquí s’inscriu la poesia visual. La imatge es 
fa servir molt amb sentit utilitari, aleshores es tracta de girar la truita i fer-la 
servir per projectar la poesia a nivells que amb el llibret de versos no es pot 
projectar.

A l’única exposició que es va fer del Dau al Set, jo hi tenia dos objectes que no 
sabia com dir-ne i en deia poemes experimentals perquè el nom de poesia 
visual encara no hi era. Això era l’any 1951. La policia va recollir els meus 
textos, en català. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni 
Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 15, desembre de 1989.)

Empecé escribiendo poesía literaria, pero trabajando mucho el lenguaje y la 
métrica y utilizando formas clásicas como la oda, el soneto o la sextina. Luego 
pasé al verso libre y más tarde, influido por el cine, mi poesía se hizo más 
descriptiva. Me di cuenta de que en la poesía verbal hay mucha peluca, y me 
interesó ir a lo esencial, quitar la peluca y dejar al descubierto la cabeza 
pelada. Y de esta poesía esencialista, en la que encontramos muchas 
descripciones de objetos, al objeto media un paso. 

Primero fueron los poemas visuales (que datan de 1941) y después realicé los 
poemas objeto, que suponían un cambio de soporte. En lugar de papel era una 
letra o una frase colocadas sobre un objeto determinado. En definitiva, suponía 
la participacion del lenguaje literario sobre el objeto.

Se puede hacer un poema visual épico, un poema lírico, un poema irónico, uno 
cómico, etcétera, en función de lo que se desee expresar. Cuando murió el Che 
Guevara, hombre al que admiro, quise dedicarle una elegía, pero  descarté la 
elegía literaria y opté por un poema visual, más acorde con la 
contemporaneidad del personaje. Coloqué todo el alfabeto y dejé libres los 
espacios correspondientes a las letras que forman el nombre Che, o sea, creé 
un vacío.

Con los objetos se pueden hacer metáforas, lo mismo que con las palabras. 
Mis objetos buscan la analogía y la metáfora visual. Creo que mi aportación a 
la poesía objetual es, precisamente, ésta. Mi poesía visual está hecha de 
correspondencias que dan como resultado la sorpresa de la imagen o del 
objeto. No pretendo hacer chistes visuales, sino que en los poemas objeto hay 
un trasfondo, un sentido mágico.

La poesia visual no es dibujo, ni pintura, es un servicio a la comunicación.



En la década de los cuarenta era muy difícil estar informado sobre las nuevas 
corrientes del arte que surgían en Europa o América. Conocía, eso sí, los 
caligramas de Apollinaire, pero son poesía visual de superficie.
Con la poesía visual ensayé un cambio de código. Lo que ocurre es que, 
cuando algo esválido, no eres el único que te sirves de ello. Luego supe de la 
existencia del grupo Noingrades en Brasil, que hacía algo parecido a lo mío. El 
poeta, que es el artista de la literatura, debe estar atento a todo lo que el 
mundo ofrece. La imagen es muy importante en la sociedad actual, así que, por 
qué no utilizar este lenguaje. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart 
con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Antes (del primer poema objeto, que realicé en 1943, con una corteza de color rojo) ya 
había realizado poemas visuales, es decir, a base de imágenes dibujadas, 
ejecutadas al practicar el ejercicio de las imágenes hipnagógicas.  Uno de los 
primeros poemas visuales, que data de 1941, contiene la imagen de una raíz 
cuadrada y signos de admiración. En aquellos momentos me limitaba a cultivar 
los impulsos inconscientes. (“En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís 
Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)

Los niños descubren en la imagen un nuevo medio de expresión y ello les 
permite desarrollar su imaginación, que es lo que yo quiero. (Muere el prestidigitador 
de las artes, per Felix Martínez, EL MUNDO, Barcelona, p. 48, 31 de desembre de 1998)

poesies de les postals del “sereno”

La meva àvia, per exemple, no llegia altra poesia que la de les postals del 
“sereno”.

De petit, les sentia llegir a casa meva; van ser el meu primer contacte amb els 
versos. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, 
trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18 i 20, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 
136. La Forest d’Arana, València, 1994)

poeta 
(veure també paleta) 

Si no podia escriure, als moments d’eufòria seria  guerriller, als de passivitat 
prestidigitador. Ésser poeta inclou totes dues coses. (Fases, entrevista de A. Molina, 
Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

El poeta, entre otras cosas, debe ser un testimonio de su época; por encima de 
modas y tendencias artísticas, políticas y sociales. El poeta debe ser una 
especie de timbre de alarma, cuyos sonidos se transmitan a través de los 
tiempos. Y yo quisiera que se escuchase hoy. 

Soy un poeta no de pasado mañana, sino de más allá. Pero no me lo 
propongo.

Tengo las antenas más finas que tú, pero esto no es esencial. Y se puede dar 
el poeta sin escribir un verso. Es una forma de entender el mundo. Y muchas 
veces donde hay menos poesía es en los libros de poesía. También ocurre que 
la erudición sirve para disimular una falta de fondo. (Joan Brossa, mano a mano, entrevista 
de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març de 1970)



(¿Què és, doncs, Joan Brossa, un dramaturg que poetitza el teatre o bé un poeta que 
dramatitza els poemes? –Jordi Coca-) 
Brossa és sempre un poeta. És el teatre d’un poeta. Mai no abandono la 
sensibilitat i la imaginació, ni tampoc, quan convé, la realitat del testimoni.
La prosa, és la prosa d’un poeta més creador que destructor. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 62, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

El poeta és a dins i és a fora. No crec que estigui en un estat oníric perpetu ni 
tampoc en un estat de vigília perpetu. Jo sempre he escrit de dins a fora. Cal 
que hi hagi aquest impuls intern. Et pots imaginar un corredor que agafa 
empenta per saltar; fixa’t que va una mica endarrera per agafar més 
embranzida. Doncs hi ha vegades que el fet d’escriure un sonet, de primfilar 
l’idioma, és molt important per fer el salt, perquè tingui més eficàcia. Un salt 
veritablement endavant. (Joan Brossa, el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep 
Masats i Safont, Canigó, n. 711, p.19, 23 de maig de 1981)

La poesía, claro, exigirá soledad. Sí, pero en el mismo grado en que un relojero 
también la necesita. Un poeta es un artesano... (Joan Brossa: “Muchos de mis poemas 
objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, Barcelona, p. 33, 18 de 
desembre de 1982)

El vertader poeta del nostre temps (no el constructor de versos estèrils i 
paralitzadors) disposa avui d’una ampla paleta amb molts colors, que pot fer 
servir segons les necessitats i la subtilesa de la seva antena. Jo no anomenaria 
desviacions a aquesta diversitat sinó, més aviat, registres. A cada època li 
correspon el seu classicisme. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, 
Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 254. La Forest d’Arana, València, 1994)

Ser poeta no es escribir versos, sino entender el mundo de una manera 
determinada. El poeta aprecia cosas que los otros no vfen, no captan, porque 
no tienen unas antenas tan finas. Yo, personalmente, me considero un inventor 
de estrategias.

En cuanto a la poesía, creo que debe integrarse en la actividad que cada uno 
desarrolla y debe reflejar cada época. No comprendo a esos que se llaman 
poetas, que además son médicos, funcionarios o ingenieros, y que escriben 
poesía floralesca, que es algo muerto. A quién le interesa que un señor hable 
de lo mucho que le gusta su amada. Se trata de una actitud muy humana, pero 
es algo que se ha hecho tanto y tan bien que volver sobre el tema es estéril. 
Alguien dijo una vez que el primer hombre que comparó la mujer a una flor era 
un poeta, pero el segundo era un imbécil. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista 
de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 
91)

Ser poeta no és un ofici; és una tasca vocacional. Avui ens hem de preguntar 
quina missió té el poeta a la nostra societat. El fet resulta una mica equívoc si 
tenim en compte el tipus de poeta diguem-ne “de diumenge a la tarda”, com ho 
són la majoria de poetes catalans. Els poetes joves generalment es dediquen a 
altres coses; l’un té una editorial, l’altre fa de lector, l’altre d’administratiu, l’altre 
d’executiu, etc. A estones lliures escriuen poemes. Això no és ser poeta. La 
feina del poeta és arriscada en el sentit de passar gana, no pas en el sentit de 
perill.

Parteixo de la base que no n’hi ha prou d’escriure llibres de versos per ser 
poeta. Cal entendre la vida d’una altra manera, tenir les antenes ben afilades, 
l’esperit alerta, ajudar a desvetllar la gent.



En els llibres que llegeixo, hi trobo poca poesia, més aviat són de mena 
culturalista i plens de mimetisme llibresc. No hi ha autèntica creació. Em 
semblen com pintors de cavallet davant un paisatge i, per tant, passats de 
moda. Una persona que fa llibres de versos i està ficada fins al coll en una 
societat de consum, que diu que detesta, i n’adopta tots els vicis, no em sembla 
que pugui ser un bon poeta. La poesia és d’aquelles coses importants que 
s’aprenen i no s’ensenyen. Et poden ensenyar, això sí, a tenir bona lletra, però 
a dir coses encertades no te’n poden ensenyar. El geperut no pot evitar de ser-
ho i el qui ho vulgui ser, encara que es posi un bony a l’esquena, no ho 
aconseguirà. Es tracta, com he dit, d’un problema de vocació. (Joan Brossa, 
l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, 
segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 128-129. La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Los poetas de hoy actúan generalmente en una sola via. Están anclados en el 
pasado y tienen una apatía, una pereza mental que les impide buscar formas 
nuevas. Se limitan a ser miméticos y a mirarse el ombligo. Hay una especie de 
neonoucentisme.

No hay investigación, ni aventura en la mayoría de los poetas actuales. Yo soy 
un poeta con riesgo. Y, aunque no me gustan las medallas, acepté la medalla 
Picasso que concede la Unesco, porque premia precisamente una línea de 
investigación.

Me limito a hacer lo que creo que debo hacer, que algunas veces coincide con 
alguna corriente de moda. (“Soy un poeta con riesgo”, dice Brossa, que completa su más amplio 
ciclo lírico, per Rosa Maria Piñol, LA VANGUARDIA, diari,  p. 48, 9 de maig de 1990)

Dels catalans moderns, i per raons oposades, Salvat-Papasseit i Foix són els 
poetes que més m’han interessat. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. 
Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del 
castellà per Josep P. Montaner, p. 436, València, 1994)

poetes joves

Moltes vegades hi sóc encara que no ho confessin (les noves generacions). És 
ben curiós. He observat que quan citen autors traeixen la cronologia de la 
història i donen els noms dels avis o els besavis o de gent amb la qual no tenen 
res a veure. Això vol dir que encara no han assumit el seu paper. (Joan Brossa, 
dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

En la mayoría hay un desmesurado afán por pasar a la Historia.. Editan dos 
libros y pretenden que el tercero ya sea sus obras completas. Escribir bien es 
un formalismo al que se vuelve por amor a la técnica y como reacción a un 
pasado inmediato, pero es imprescindible tener algo que decir. (Joan Brossa critica la 
mediocridad de la política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)

Entre els poetes joves, per exemple, hi ha un afany enorme de colocar-se, i per 
això cal estar bé amb els que manen. La voluntat de risc i d’aventura no 
existeix i fan tot el possible per liquidar-la, hi ha, en canvi, una voluntat de ser 
artista funcionari. Adona’t que la majoria de poetes són buròcrates, estan 
embolicats en no sé quin negoci editorial i aleshores, els diumenges a la tarda 
fan poesies. I d’aquesta manera la poesia esdevé una cosa marginal i 
estancada, ni es plantegen cap problema de llenguatge, escriuen com sempre. 
És fàcil de fer las prova, agafes uns quants llibres i els llegeixes, t’adonaràs de 
seguida que la literatura catalana és avorridíssima, perquè no diuen res, sols 



carreguen els accents culturalistes amb unes citacions de Dante o de 
Holderlin,... amb una perruca ben grossa, i els autors es foten una altra 
perruca,... la literatura catalana és una literatura de perruques. I encara hi ha 
una altra cosa curiosa, veus que els poetes, en un moment determinat, 
publiquen un llibre, després en publiquen un altre, i el tercer ja són les obres 
completes,... és vergonyós. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, 
revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

Els poetes joves generalment es dediquen a altres coses; l’un té una editorial, 
l’altre fa de lector, l’altre d’administratiu, l’altre d’executiu, etc. A estones lliures 
escriuen poemes. Això no és ser poeta. La feina del poeta és arriscada en el 
sentit de passar gana, no pas en el sentit de perill.

Veig molta buidor mimètica en la poesia dels joves. D’altra banda és normal, 
perquè, un noi que comença a escriure, què pot explicar? Quin bagatge pot 
tenir? Generalment són coses que ha llegit i se li han enganxat a l’orella. I així 
els surten els llibres, que són llibres de llibres de llibres. Els falta vibració i sentit 
de l’aventura. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS 
ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16 i 17, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 128. La Forest d’Arana, p. 113, València, 1994)

I el fet que alguns artistes i poetes joves em silencien en llurs declaracions (no 
en llurs obres!) em dóna la raó. Borrar empremtes importants és una pràctica 
coneguda per persones immadures que no assumeixen el seu lloc secundari. 
Volen entrar en la història a tota pressa. Es fan funcionaris. Han publicat tres 
llibres i ja editen llurs obres completes. En resum: estan de tornada sense 
abans haver-hi anat. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La 
máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 257. La Forest d’Arana, València, 1994)

Son burócratas y funcionarios que hacen una poesía romántica sin relación con 
lo que les rodea. Es como comer sopa con un tenedor. (La vitrina, de Rosario Fontova, el 
Periódico de Catalunya, p. 64, 1 d’octubre  de 1987)

Els veig molt postissos, molt forçats. Encara de estan de cara al Noucentisme. 
És com si ara anéssim vestits de mosqueters pel carrer, faríem riure.

Potser Enric Casasses i Pere Gimferrer, i algun altre de poc conegut, no fan 
poesia de confessionari. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, 
DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 10-11, 26 de juliol de 1998)

política
(veure també panorama actual, partits polítics, Psuc i societat de consum)

Cal salvar la individualitat davant tanta propaganda estúpida que condueix a la 
massificació en una societat que ha convertit la tècnica en un instrument de 
dominació. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

M’interessa molt la política, però com a espectador; procuro informar-m’en, tot i 
que hai de reconèixer que en aquestes coses sempre et falten dades. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 
de desembre de 1982)

En la política, a partir d’un punt, t’has de corrompre, perquè o bé ho fots tot 
enlaire o ja ho veiem, a partir d’un moment, la persona que es vol dedicar a la 
política, o es corromp, o abandona, o agafa una metralladora... perquè hi ha 
moments que, si no li fots una garrotada, la història no va, és allò que dèiem 



dels càrrecs vitalicis dels poetes nacionals,... fins que no moren, no deixen el 
lloc. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 
162, p. 34, 31 de maig de 1985)

Ser home és, volent o sense, viure sota el domini de la política. Les 
circumstàncies que em tocà viure són, van ser, de les més dures que hi hagi. 
La meva lluita es lliurava en dos fronts: en el polític per escriure en català, la 
meva llengua materna, i en l’estètic per la naturalesa experimental del meu 
treball. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, 
Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 254. 
La Forest d’Arana, València, 1994)

Pomés, Leopoldo
(veure Gales)

Ponç, Joan 
(veure també Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenkamon, Algol, Joao Cabral de 
Melo, cinema, Dau al set, La mare màscara, Proses de Carnaval i títols als 
quadres)

La meva amistat amb en Prats em va dur a manejar una biblioteca d’art modern 
i, gairebé cada quinze dies, agafava una monografia i l’estudiava: Miró, Ernst, 
Klee, Picasso, Braque, Rousseau, le douanier, etc. Al costat de casa meva, al 
carrer Alfons XII, hi havia una farmàcia, que encara hi és, on jo habitualment 
anava a telefonar, i recordo que un dia jo duia una monografia d’Henri 
Rousseau sota el braç; mentre telefonava, el fill del farmacèutic la va veure i va 
fer: “Oh!, Henri Rousseau, el gran pintor francès!”. Jo, és clar, li vaig preguntar 
si el coneixia i em va contestar: “Home, i tant! No sabia que a tu també 
t’interessava. Precisament estic en contacte amb un grup i ens reunim cada 
dijous en una taverna que es diu La Campana. Allà ve un noi que és un gran 
pintor, en Joan Ponç, treballa molt, cal que el coneguis”. Això cap a l’any 1946, 
quan la tònica era una misèria cultural absoluta. Al cap d’uns dies va aparèixer 
a casa meva en Caldés amb en Ponç. Li vaig explicar com m’interessava 
aquest moviment poètic que entén la poesia com a “activitat de l’esperit”... Ell 
em va dir que això no l’atreia perquè a La Campana hi anava el pintor Colson, 
que havia conegut personalment en Braque, en Picasso... En Colson era un 
artrista (hi ha artistes i artristes) que en tornar de París reunia quatre joves al 
seu voltant i entre got i got pontificava. Es mostrava partidari del cubisme 
perquè considerava que era l’últim reducte del classicisme i que marcava el 
camí. En Ponç estava molt il·lusionat amb en Colson i el seguia amb interès. A 
casa en Ponç vaig trobar una sèrie de natures mortes i figures... Tot plegat era 
una temàtica pobre; ell hi donava un color molt intens, una irradiació estranya. 
En tornar-li a parlar del surrealisme, va protestar: “Ja t’he dit que no, que en 
Colson..., a mi em sembla que això és literatura”. Malgrat tot, li vaig repetir que 
ho provés perquè em feia l’efecte que estava dotat, i em va assegurar que de 
cap manera, que ell continuaria fidel al cubisme, al fauvisme, a la pintura, i tot 
això. Però al cap d’un parell de mesos va tornar en Ponç a casa meva, molt 
esverat, i em va dir: “Escolta, vine, perquè t’haig d’ensenyar els últims treballs, 
jo mateix estic sorprès”. Em vaig trobar amb una riquesa imaginativa 
extraordinària; era un noi dotadíssim que per fi havia fet saltar el tap de la 
bassa. Em va confessar: “És que poso la mà en el paper i se me l’emporten, 



van sortint unes formes que ni jo mateix controlo”. Tot això va motivar que ens 
féssim molt amics i, aleshores, juntament amb uns altres companys, en 
Mercader, en Boadella, en Tormo, que jo havia conegut al servei militar, i 
l’Arnau Puig, que ja coneixia d’abans, vam decidir de publicar una revista: 
Algol. El primer número va quedar molt bé, l’única que va sortir, perquè  es van 
presentar un seguit de problemes; la distribució, no teníem editor, no teníem de 
res, només una por increïble, potser excessiva. Recordo que a l’hora de 
redactar la data vam posar “a la meitat del segle XX”, per no donar pistes... En 
arribar l’hora de vendre la revista en Ponç va dir que coneixia uns xicots que 
potser la comprarien. Eren en Tàpies, en Cuixart i en Tharrats. I per a ells, que 
també furgaven aïlladament, allò va ser el catalitzador, caram! “Què és això, 
una revista en aquests moments!”, van dir. Vam tenir una reunió a casa d’en 
Tharrats i vam decidir de fer una revista conjuntament, perquè nosaltres els 
vam exposar els problemes que teníem. En Tharrats va dir que disposava 
d’una impremta del seu pare i que si fèiem una revista plegats, ell mateix 
s’encarregava de distribuir-la i de fer d’editor. I així va ser com va néixer Dau al  
Set. Un moment d’exaltació, molt bonic de viure perquè cadascú se sentia 
acompanyat en un erm. Teníem la sensació que calia fer moltes coses i 
intentàvem de fer-les. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 40, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Jo vaig suggerir els títols de la primera exposició d’en Tàpies. Eren com petits 
poemes... En Tàpies em va dir: “M’agradaria que em posessis títol als 
quadres”. I jo vaig contestar: “Perfecte!”. També vaig posar-ne alguns d’en 
Ponç. No tants. Però m’era igual de fàcil.

Després ja van passar més coses... En Ponç va marxar, en Tàpies es va posar 
a pintar en un pla internacional dins l’informalisme, en Cuixart ho va intentar, jo 
vaig continuar treballant i aquest moment de conjunció va restar una mica 
enrera. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 57-58, editorial Pòrtic, 
Barcelona 1971)

Yo iba a telefonear a la farmacia (al lado de casa) y precisamente llevaba uno 
de los libros que me dejó Prats, era el de Henri Rousseau. En esta farmacia, yo 
conocía al farmacéutico Caldes, quien tenía dos hijos, pero no sabía que les 
gustara la pintura. Yo lo conocía como farmacéutico de mi familia y aquel día 
iba a telefonear, dejé el Rousseau allí encima y entonces vino el hijo pequeño y 
me dijo, ¿Rousseau?, y yo le dije ¿le conoces? ¡ya lo creo! Rousseau, el 
francés y me dijo que a él le gustaba la pintura y que pintaba y añadió: tú tienes 
que conocer a un amigo mío que se llama Joan Ponç, que es un tío que lo hace 
muy bien. Yo no tenía ni idea; un día me acuerdo que vinieron él y Ponç y éste 
me invitó  a ver su pintura.

Vivíamos en el mismo barrio y no nos conocíamos. Yo fui a su casa; ésto Ponç 
no lo cuenta nunca, bueno yo fui allí y me encontré a Ponç: un tío agitanado 
que me enseñó las pinturas. Hacía bodegones en aquel momento, en color 
muy especial. Al ver de la manera que hablaba y ver su pintura con aquellos 
destellos, le dije si conocía el surrealismo. Me dijo: no, no me interesa; soy muy 
amigo de uno que se llama Colson (se reunían en una peña, un lugar que se 
llama La Campana una serie de jóvenes, Mercadé, Boadella, ... y Colson era 
un hombre ya mayor que había vivido en París y había conocido a Picasso, a 
Braque y les explicaba y pontificaba y les decía lo que tenían que hacer). 
Colson ya me ha hablado del surrealismo, pero es que ésto es literatura y a mi 
no me interesa la literatura; me interesa la pintura: Braque, Modigliani, la forma 
de vivir de estos tíos, la bohemia. Bueno muy bien, adiós, ya nos veremos. Al 



mes siguiente un día vino Ponç a mi casa y me dijo: He descubierto aquello 
que me dijiste y se me lleva de la mano. Fui a su casa y nació el Ponç de 
ahora, bueno que ahora está enfermo ¿no? Pero Ponç no cuenta nunca este 
hallazgo, no lo explica nunca. Yo le dije: tú tienes que seguir esta tendencia 
tuya –eso de sacarte todo lo que llevas dentro con la introspección, él no sabía 
nada de todo ésto. Los dibujos que hizo Ponç en aquel momento eran 
increíbles.

De estos dibujos (llamados “dibuixos podrits”) yo tenía más de cien; los tenía 
en una carpeta. Excepto dos que tengo enmarcados, me los robaron todos. Y 
yo no me había vendido ninguno. 

Aquellos dibujos me los dio cuando se fue a hacer el servicio militar y me dijo: 
ésto es una obra que te pertenece a ti, quédatelo tú, encantado. En ellos es 
donde estaba el Ponç bueno y válido.

En aquel momenbto Ponç era más contundente que Tàpies. Recuerdo una 
noche en que Ponç nos enseñó lo que había pintado y Tàpies exclamó a la 
salida: “No hay nada que hacer con este hombre”. Ahora bien después vino el 
informalismo y Tàpies fue el primero, sin duda alguna y Ponç se quedó 
encallado. Ahora no vale gran cosa lo que hace; ha pasado del dibujo artístico 
al lineal y decorativo. Con motivo de la edición de “Presències Poncianes”, 
colaboración de Foix y Ponç, me pidieron la presentación y yo dije que en su 
obra lo interesante eran los dibujos no las pinturas y la gente que le rodea no 
me dejaron publicarlo. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON 
diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9-10, desembre ? 1982)

Resulta que l’obra de Ponç, malgrat tot el que es pugui dir ara s’hauria de posar 
en quarantena, perquè jo ho vaig viure i no va ser pas com diuen. Quan el vaig 
conèixer, Ponç acabava de sortir de l’escola de Rogent i feia una pintura 
realista, bodegons i natures mortes. I vaig ser jo qui un dia li vaig comentar, 
“vols dir que tu, que tens una gran imaginació, no podries fer d’altres coses?” I 
em va dir rotundament que no, que “això que expliques és literatura, i jo no en 
vull fer, de literatura”.

Al cap d’uns mesos em va venir a veure i em va dir, “escolta, allò que em vas 
explicar, ho he provat i se m’emporta la mà”, i va fer una sèrie de dibuixos que 
després em va regalar i que algú me’ls ha fotut, perquè no els tinc. Ara, tot això 
no es diu clar, i tota aquella etapa que representa el Ponç autèntic sembla que 
li hagués vingut per inspiració divina, i no va ser així. 

La pintura d’en Ponç, a partir d’aquella descoberta que jo li havia proposat, que 
no volia fer i que va fer a pesar d’ell i que després tant li plagué, doncs en 
aquell moment, la pintura de Ponç va fer un esclat interessantíssim, però 
després es va encallar. Recordo que un dia li vaig dir, “em sembla, Ponç, que 
tu has passat del dibuix artístic al lineal”, i és clar, es va enfadar molt amb mi, i 
ens vàrem distanciar.  (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista 
setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 33-34, 31 de maig de 1985)

Acordamos –con Joan Prats- vernos un día por semana y me prestaba libros; 
tenía una buena biblioteca literaria y de arte. Gracias a una monografía de 
Henri Rousseau conocí a Ponç. Un día, entré en una farmacia de la calle de 
Alfonso XII con aquel libro bajo el brazo, y, al verlo el hijo del farmacéutico 
Caldés, me abordó y me presentó al pintor Joan Ponç. (“En la vida he hecho todo cuanto 
me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març de 1992)



Conocí a Joan Ponç por casualidad. (...) En seguida me di cuenta de que Ponç 
era un tipo insólito y le confesé: “Me gustaría ver lo que haces”. Me invitó a su 
casa, en la plaza Molina, y me enseñó unos arlequines y unos bodegones. 
Eran expresionistas, al estilo de Ruault. Le dije que me gustaba el que tenía 
una etiqueta pegada en la botella, como hacían los cubistas. Me lo regaló y 
entablamos esta conversación:
- Están bien, pero los encuentro demasiado figurativos. ¿No has practicado el 
automatismo?
- ¿Qué es el automatismo?
   Después de habérselo explicado, me replicó:
- Ah, tú quieres que haga literatura, pero mira, yo lo que quiero hacer es 
pintura.
- No es eso: creo que estás poniéndole un freno a ese subconsciente tan rico 
que tienes y que, si le dieras rienda suelta, tú mismo te sorprenderías.
- ¡Eso no es más que palabrería, hombre!
- Tú mismo...
   Unos días más tarde, vino a buscarme para que fuera a ver lo que había 
hecho. Y me adelantó:
- He probado lo que me dijiste.
- ¿Y qué?
- La mano me va sola. (...)
Hasta que aparecieron Tàpies y Cuixart, éramos todos pobres. Cabral 
sentenció que ellos eran los burgueses y que los auténticos proletarios éramos 
Ponç y yo, comentario que no le gustó nada a Tàpies. Yo le presenté a Joan 
Ponç a Prats. Le gustaba mucho. Ponç no se atrevía a despotricar de Miró 
delante de Prats. Y si querías hacer enfadar a Ponç, no tenías más que decirle 
que un dibujo suyo parecía un Miró. En cambio, admiraba a Dalí. (Dau al Set, desde 
Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La 
Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de febrer de 1999)

Popeie

Mi mascota es Popeye. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – 
Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

popularitat

La popularitat ocupa el sac dels adjectius. I m’agradaria molt d’arribar a 
escriure sense adjectius! Madurar vol dir saber ser essencial. O intentar-ho. 
(Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 
1982)  

Portabella, Pere
(veure també cinema i Wagner)

El considero un bon cineista a qui la voluntat juga males passades. Llàstima! 
Tant que abunden els mediocres volenterosos!
Portabella havia intentat de col·laborar amb professionals del cinema, però em 
va confessar que els trobava marcats pel cinema acadèmic, que treballaven 
amb clixés, i ell volia fer una mena de salt en el buit, fins on això és possible. 



Sabia el meu interès pel cinema i em va proposar una col·laboració. Es tractava 
de fer un curtmetratge. Aleshores jo vaig pensar que hi ha un temps 
cinematogràfic nou, que és la projecció dels films publicitaris; un seguit de 
pel·lícules curtes que els espectadors lliguen malgrat no tenir res a veure l’una 
amb l’altra. Li vaig proposar d’utilitzar aquest recurs, però girant-lo al revés. 
D’aquí va néixer No compteu als els dits. Després va venir l’oportunitat de fer 
una pel·lícula llarga i va sorgir, camí amunt, Nocturn 29. La tercera experiència 
va resultar diferent. Va anar d’una altra manera. Una producció estrangera es 
proposava de rodar un “Conde Drácula” amb un pressupost molt elevat; 
necessitaven la col·laboració d’un productor espanyol, i en Portabella, en lloc 
de demanar diners, va posar com a condició poder rodar el que li semblés 
mentre ells filmaven. La pel·lícula va ser feta, doncs, sense guió; després, en 
muntar aquest material (hi havia més de tres hores de projecció), va arribar el 
moment de buscar quin sentit li donàvem, i en això va consistir el guió. Es diu 
Cua de cuc. Mentrestant, havíem conegut Christopher Lee en el rodatge, i em 
va semblar que com a actor tenia unes possibilitats que el mal cinema que feia 
no li donava. D’aquí va sorgir Umbracle. Aquest film parteix del fet que quan 
l’espectador veu Christopher Lee a la pantalla l’associa a tota la mitologia d’un 
cinema determinat: doncs es tracta d’aprofitar aquesta situació i alhora 
desmitificar l’espectacle de consum. Actualment, Umbracle està en la fase de 
muntatge malgrat que falta de rodar alguna seqüència important. Per mi, les 
tres pel·lícules estan inacabades. Hi ha seqüències que haurien de ser refetes, 
i altres són incompletes. Portabella és voluble i treballa a glops. De fet no tracta 
la pel·lícula com a una unitat. Afina com ningú les seqüències que li plauen, 
però després es trenca el fil de l’entusiasme, li agafa mandra i abandona les 
bones ànsies dies i dies. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), 
p. 147-148, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Considero que todas sus películas se han quedado a medio camino.  Portabella 
tiene un defecto, es muy voluble. Cuando le da y tiene el plató, muy bien, pero 
cuando está cansado o desanimado, las cosas quedan por hacer.  Llegó un 
momento en que dije basta, porque una película es una unidad rigurosa, no el 
capricho del director. Portabella dice que el espectador inteligente lo entiende 
todo. ¡Puñetas! Ahora solamente hace películas como las que rodaban en 
Francia en los años 40, cinema verité, coge un tipo (mejor si es político) y lo 
hace hablar.

Hay cosas imperdonables. Por ejemplo, para Nocturn 29, yo había indicado en 
el guión la necesidad de un plano de un bosque quemado, de especiales 
características. Portabella dijo que sí, que ya lo rodaríamos pero que, de 
momento, para el montaje, cogía el bosque de una  película de Jacinto Esteva, 
que sería solo provisional. Naturalmente, se ha quedado para siempre. 

Nunca se puede decir, pero, de momento, no volveré al cine. Tendría que 
trabajar con alguien que tuviese el mismo voltaje que yo, si no es así la cosa 
resulta pesada... (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 
23, p. 32, agost de 1978)

Él conocía mi interés por el cinema y me propuso hacer un cortometraje, ya 
que decía que estaba cansado de trabajar con gente que tenían un concepto 
academicista del cine. Al principio las cosas rodaron bien, pues incluso 
llegamos a hacer una película larga, Nocturn 29. A partir de entonces, 
Portabella demostró ser un tipo voluble, que procedía un poco al buen tuntún. 
Es lo que yo digo: que el catalán tiene un ego muy fuerte que le dificulta 



trabajar en equipo; detrás de cada catalán hay un anarquista. (Joan Brossa. El poder 
de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

postals del “sereno”
(veure poesies de les postals del “sereno”)

postguerra

La tristesa era com el gris, saps?, aquell aire tan fi que penetra al moll dels 
ossos.

La mediocritat per tot arreu...Et trobaves, de sobte, uns senyors en cos de 
camisa que et penjaven una llufa de l’Auxilio Social. I si no la volies, et pegaven 
o et detenien. Un clima de derrota. Ara, malgrat ells, és una glòria, caram! 
Passa, és clar, que les violències tenen el temps en contra. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors. p. 202, La Forest d’Arana, València, 1994)

postmodernisme
(veure també panorama actual)

És a dir, l’ona que avança sobre l’aigua immòbil. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria 
Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos 
autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 438, València, 1994)

Prats, Joan
(veure Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenkamon, Joan Ponç, Cobalto)

La meva amistat amb en Prats em va dur a manejar una biblioteca d’art modern 
i, gairebé cada quinze dies, agafava una monografia i l’estudiava: Miró, Ernst, 
Klee, Picasso, Braque, Rousseau, le douanier, etc. (Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 40, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Foix me presentó a Carbonell en Sitges, a Sebastià Gasch, a Joan Prats... 
Conocer a Prats fue algo inexplicable... Foix escondido porque no quería saber 
nada, Miró fuera. A Prats le hizo gracia tomar contactos de nuevo; es la 
aventura que va continuando... puso su biblioteca a mi disposición y cada 
semana me prestaba un libro: Rousseau, Klee... Pude examinar el número 
“D’Ací d’Allà” de 1934 y finalmente conocí a Miró. (Conversación con Joan Brossa, un 
grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

Després de la guerra... vaig conèixer J.V. Foix i Joan Prats, que em presentà 
Joan Miró.

Joan Prats, el gran amic de Miró, fou per mi un gran amic i un conseller 
important. Hi ha dues menes d’artista: el creador i el receptor. Prats era un 
d’aquests últims. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina 
española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 252. La Forest d’Arana, València, 1994)

Joan Prats, a quien conocí gracias a Foix, en casa de Joaquim Gomis. Prats 
fue decisivo, porque al no ser escritor ni pintor, carecía de prejuicios. 



Escuchaba sus consejos, porque siempre tenía razón. Acordamos vernos un 
día por semana y me prestaba libros; tenía una buena biblioteca literaria y de 
arte. Gracias a una monografía de Henri Rousseau conocí a Ponç. (“En la vida he 
hecho todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 41, 1 de març 
de 1992)

Jo li vaig ensenyar (a Joan Prats) els meus primers poemes, els meus primers 
sonets... Li va cridar molt l’atenció un de dedicat a l’holandès errant i em va 
demanar per què hi havia pensat. “A causa de Wagner”, vaig dir-li. Era el segon 
que feia a la meva vida i ell va tractar de convèncer-me que dedicar-lo a 
Wagner era una fallida. 

Quan jo començava a escriure teatre vaig fer una cosa d’ombres xineses. Prats 
va dir que li hauria de posar música l’Homs i m’hi va posar en contacte. A Prats 
li agradava molt la música contemporània i vam anar a trobar el seu amic 
Homs. Aquest no hi va veure res i vaig demanar a Joan Prats que no hi insistís. 

Joan Prats era molt amic de Lluís Maristany, a qui agradava molt la música de 
Stravinsky, especialment La caputxeta i el llop, i la contraposava a la de 
Wagner. Anàvem sovint a escoltar música a casa seva (parlo abans del Club 
49), perquè ho tenia tot i era un home molt documentat. Tenia, per exemple, 
l’obra de Stravinsky completa, malgrat que en aquells anys era pràcticament 
desconegut. Eren discos de 98, és clar.
(Tres Joans: Joan Brossa, Joan Miró i Joan Prats, per Maria Lluïsa Borràs, JOAN BROSSA O LA REVOLTA 
POÈTICA, a cura de Manel Guerrero, Fundació Miró, Barcelona, p. 46, 47 i 48, febrer de 2001)

premis

També crec que els premis literaris, tal com estan muntats, esdevenen la 
mediocritat de la mediocritat. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de 
desembre de 1968)

Algú creu que no li han concedit el Nobel perquè Espriu s’expressa en una 
llengua minoritària; per falta d’informació; per manca de traduccions; perquè el 
país és “petit i fastigós”. Etcètera. Però, ¿no podria ser tot molt més senzill i 
que no l’haguessin premiat perquè no els agrada la seva obra? I que em 
perdonin els qui creguin que he dit una blasfèmia. Tot i que aquí estem quiets, 
el món continua giravoltant. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, 
Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 121 maig de 1987)

Si els pintors fessin el mateix que els escriptors, només farien postes de sol, 
paisatges d’Olot i coses d’aquestes. Potser és que hi ha un mercat i han de 
portar-ho a fora, perquè si treballessin al nivell de la literatura els ho fotrien pel 
cap. Jo crec que a la literatura no ha d’haver-hi una sola via. Hi ha d’haver 
aquesta novel·la habitual del pla i el contraplà, però després ha d’haver-hi 
investigació. I si la literatura catalana aspira a sortir a fora, hi ha d’haver 
aquesta via. El premi que em va donar la UNESCO era precisament per això, i 
com que era per això el vaig acceptar, perquè a mi els premis no m’agraden 
massa. Però aquest era demostrar al món, dintre del possible, que la literatura 
catalana no s’acabava amb la poesia floralesca o noucentista o neoromàntica 
de moda. Crec que, com que els condicionaments de l’ànima humana varien 
poc, el que compta en un escriptor és la seva actitud davant del llenguatge. (Joan 
Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, 
Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, desembre de 1989.)



Per a mi els premis, incluit el Nacional, no signifiquen res. Potser per qui els va 
inventar tenien un sentit però, després, s’adulteren molt. La Creu de Sant Jordi, 
per exemple, ja li donen a tothom. A mi me l’han ofert quatre o cinc vegades i 
no l’he volguda mai. L’any passat, em sembla, l’Albert Manent em a dir que per 
què no la volia. Li vaig dir que no la volia perquè per as mi una creu és un 
instrument de suplici. Millor oblidar-les. (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, 
Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p. 18, octubre-novembre de 1998)

Lo mío no son los honores, pero me gratifica que se aprecie mi trabajo (Medalla 
d’or del Círculo de Bellas Artes, de Madrid). (Muere el prestidigitador de las artes, per Felix Martínez, EL 
MUNDO, Barcelona, p. 48, 31 de desembre de 1998)

premis Max de les Arts Escèniques

Ahí están juntas la fruta prohibida y la máscara de la clandestinidad, ambas 
cosas  pertenecen al mundo de lo prohibido y habría que reflexionar el porqué 
lo he identificado con la escena. (Nacen los Premios Max de las Artes Escénicas, per Rosana 
Torres, EL PAIS, Barcelona, p. 37, 7 de març de 1998)

La escultura simboliza el teatro, porque parece una cabeza y al mismo tiempo 
una manzana, un fruto pecaminoso y frívolo; el antifaz aporta la dimensión 
dramática y el misterio del arte escénico.

(La estatuilla Max tiene antecedentes plásticos sorprendentes: un cuadro de René Magritte en 
el que aparecen dos manzanas con antifaz. Pero Brossa no conocía esa imagen del pintor 
belga, al que está vinculado por la imaginería mágica y misteriosa que caracteriza la poética de 
ambos. Brossa se pone muy contento con la coincidencia) Esto son vivencias 
subconscientes, metáforas de cosas que están en el aire, una inspiración 
poética que puede ser colectiva. (Joan Brossa. “La manzana y el antifaz son una metáfora del 
teatro”, per J.J. Navarro Arisa, METRÓPOLIS El Mundo, suplement setmanal, Madrid, p. 8, número especial “Premios 
Max de las artes escénicas”, 3 d’abril de 1998)

L’escultura dels Max és un encàrrec agradable. Em van fer aquest encàrrec 
perquè ara, que m’acosto als 80 anys, ja em fan encàrrecs. És un model que ve 
de lluny. La poma i l’antifaç va servir un temps per als premis Sebastià Gasch. 
Ja el tenia pensat com ara, que s’ha fet en bronze. Però aleshores no en tenien 
i l’havien de fer de fusta.

La poma té una vinculació amb el fruit del pecat. I el teatre té un aspecte frívol. 
(Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement 
setmanal, p. 8-9, 26 de juliol de 1998)

prestidigitació
(veure també jocs de mans, màgia)

El meu teatre enclou tota mena de gèneres, ventriloquia, fregolisme, ombres 
xineses, jocs populars, music-hall, il·lusionisme, etc. Dol que els 
prestidigitadors tinguin tan poc sentit del real poètic. Són com els pianos: n’hi 
ha amb tecles i de maneta. Quan faig jocs de mans sóc dels de tecles. (El poeta a 
les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan 
Brossa. Diversos autors. p. 206, La Forest d’Arana, València, 1994)

Con la prestidigitación pasa un poco como con la música, la interpretan gente 
prosaica que no tiene sentido poético. Los prestidigitadores ejercen de manera 
rutinaria, explican los mismos chistes, hacen los mismos trucos, carecen de 
inventiva... Cuando viene uno de fuera con un número bueno se limitan a 



copiarlo o degradarlo. Aun con todo existen algunos de calidad, como Joan 
Forns, que se hace llamar Li Chang.

Yo me considero más bien un investigador. A mí me gusta manipular con 
cartas y objetos pero a un nivel privado, el escenario es el mercado. Tenía un 
amigo llamado Emili Deu que siempre me decía que la prestidigitación al pasar 
al escenario se devaluaba, porque es más fácil montar trucos efectistas. Si un 
prestidigitador no es muy bueno pero tiene presencia y sabe hablar, el 
espectáculo funciona porque sabe vender el producto con independencia de la 
calidad. Muchos de los que actúan son malos prestidigitadores, que sustituyen 
la fácil mediocridad por la técnica.

He leído muchos libros, me he documentado mucho, pero mi especialidad son 
las cartas. Sé aplicar los principios básicos del ilusionismo, y también conozco 
el número de las anillas chinas y alguno suelto con monedas. Lo hago con el 
sentido de aquel que toca el piano en casa, sin ambición de salir a la calle. 
Considero que la prestidigitación es una vertiente de la poesía. (Joan Brossa, la 
magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

Para mí, la prestidigitación también tiene mucho que ver con la poesía. Un 
poema puede resolverse con un juego de manos y un juego de manos puede 
resolverse con un poema. Si te fijas, las coordenadas son las mismas: hay un 
planteamiento, un desarrollo y un final. Y no nos olvidemos del factor sorpresa. 
Tanto en el juego de manos como en la poesía es muy importante. (Striptease y 
poesía, entrevista de J.C., MUNDO DIARIO ,p. espectacles, 24 de juny de 1978)

Encuentro que la prestidigitación es la poesía misma puesta en marcha: en el 
juego de manos hay tres partes: presentación, desarrollo y desenlace. Que, en 
parte, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el soneto donde los dos 
cuartetos sirven de presentación de tema y los dos tercetos de desarrollo y 
final. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

A mi me interesan todas las artes llamémoslas parateatrales, que están en 
parte desprestigiadas, artes en buena medida marginales, antirretóricas. Como 
el ilusionismo. 

Me gusta la prestidigitación porque entiendo que es poesía en marcha. Un 
juego de prestidigitación puede ser un poema, puede ser una pieza de teatro.
Vamos a hacer un juego de cartas. En el fondo, este juego tiene la estructura 
de una pieza teatral, según el concepto aristotélico de exposición, nudo y 
desenlace. Primer acto: coge usted una carta, la coloca aquí, exposición del 
tema; segundo acto: desarrollo del tema, mezclamos la carta con las demás. 
Esta no es, la otra tampoco, la carta viaja, se pierde; baja el telón; tercer acto: 
culminación de la obra: ¿Es ésta la carta que usted cogió? ¡Sí!

El prestidigitador tiene un aspecto importante, que es afín a la poesía y a la 
dramaturgia. El factor sorpresa es válido para los juegos y para el poema. Es 
así como yo entiendo la prestidigitación, el aspecto técnico es secundario. Se 
trata, en el fondo, de una transformación de la realidad, cosa que también hace 
el arte. Una metamorfosis en proceso. La poesía es la ordenación de la 
sorpresa. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 
44)

A la magia, a los juegos de manos, una materia que conozco bastante, también 
la sometí a este tipo de prácticas (-todas las cosas que aisladamente me han 
interesado a lo largo de mi vida, les he encontrado un punto en común y las he 



ido incorporando a mi obra-). Cambié las explicaciones rutinarias de los 
prestidigitadores, manteniendo el clima de imaginación ligado a su actividad 
insólita: coger un objeto y hacerlo desaparecer, cambiar el color de un pañuelo, 
tiene mucho que ver con la poesía. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi 
Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

promocionar
(veure public-relations)

Proses de Carnaval

L’Oracle sobre Antoni Tàpies pertany a una època en què feia unes proses 
titulades Proses del Carnaval: són textos escrits formalment sota una certa 
retòrica bíblica; aleshores vaig escriure un oracle sobre cadascun dels tres 
pintors; després encara en vaig concebre un altre, El novè hivern. Tenien 
l’empremta de l’estil dels profetes, els únics autors que m’interessen de la 
Bíblia. Vaig concebre un seguit de proses, entre les quals hi havia aquests 
oracles. I quan l’any 49 en Tápies va fer l’exposició, en Tharrats li va dedicar un 
Dau al Set amb l’oracle meu. En realitat, però, aquesta no va ser la primera 
exposició perquè abans havien exposat tots plegats a l’Institut Francès. La 
primera mostra pública. Era curiós perquè les reaccions de la gent eren força 
sistemàtiques: s’admiraven davant  els quadres d’en Tàpies, s’indignaven 
davant els d’en Ponc i passaven indiferents davant els quadres d’en Cuixart, 
amb gran disgust per part seva... Aquella va ser la bona època d’en Cuixart, la 
millor per mi; no l’ha superada pas. Però a l’espectador no li deia res. En 
Tàpies era més enigmàtic i espectacular; en Cuixart era més eixut i obsessiu. I, 
és clar, l’espectador ho acusava. En Cuixart treballava amb materials mínims i 
la gent considerava que era poca cosa. Però tenia qualitat, sens dubte! (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 58, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

psicologia

Eran los años 41-42 y Foix (...) puso a mi disposición sus conocimientos y su 
fantástica biblioteca: ¡coño!, pensé, esto ya es otra cosa. En la escuela había 
sido victimo de una estafa.

Empecé entonces a estudiar psicología, porque ví que iba muy ligada con la 
literatura moderna, y a perfeccionar la herramienta, la lengua, ya que había 
asistido a una escuela en la que enseñaban en castellano. (Salir de la jaula del 
lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 29, agost de 1978)

Me di cuenta de la enorme importancia de la psicología y me aficioné a la 
técnica de la introspección a base de imágenes hipnagógicas, esas que 
aparecen en duermevela. Con estas imágenes que suben del subconsciente 
estaba, creo yo, prestándome a un trabajo de experimentación literaria. (Joan 
Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Després de la guerra vaig començar a aprofundir en la psicologia perquè vaig 
comprendre la importància que té per la literatura i l’art moderns. Practicava 
l’escriptura automàtica i escrivia poemes d’imatges hipnagògiques. Me’n 
queden algunes. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina 



española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 252. La Forest d’Arana, València, 1994)

PSUC
(veure també partits polítics i lerrouxisme)

Segueixo amb interès la polèmica entre el PSUC i el PCE. Trobo que és un 
encert el model renovador dels comunistes catalans, d’una força fàcilment 
comunicable als altres partits comunistes. Comprenc que els faci posar en 
moviment. No em sento afectat per cap mena de desencant perquè mai no he 
estat encantat. Aquesta lluita oberta i polèmica del PSUC em fa tenir alguna 
esperança en la salut de l’esquerra. En política ser coherent equival a ser 
decent. D’altra banda, no hem d’oblidar la condició humana, i la vida, com ha 
dit algú, és un llarg treball de destrucció. Crec que el comunisme assegura la 
continuïtat del progrés i, malgrat els seus errors, el veig el camí eficaç per a 
arribar a una societat més justa. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, 
Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 122, maig de 1987)

La causa dels marxistes la veig amb simpatia. Crec que si bé no és la solució 
total, tanmateix ha estat una eina que encara és important per avançar cap a 
una forma de societat més justa. Jo tinc simpatia pel PSUC i pel representa a 
Catalunya, però no ve d’ara, això; durant el franquisme hi vaig estar en 
contacte. S’ha preocupat molt de la cultura, cosa que els altres partits no han 
fet; les coses com siguin. Ells em van proposar d’editar “Poesia rasa”. En 
Raimon havia de fer-ne la presentació a la Llibreria Cinc d’Oros, però la policia 
va prohibir l’acte. (Joan Brossa, el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i 
Safont, Canigó, n. 711, p. 20, 23 de maig de 1981)

Jo sóc d’esquerres, això és evident, encara que no milito. Jo tinc simpatia pel 
comunisme, encara que reconec que hi ha molts errors. Grosso modo, a mi la 
ideologia de dreta no m’agrada, la trobo reaccionària, però en canvi els homes 
de dreta compleixen. Com que hi ha un problema d’interessos, lluiten i van 
endavant. Els d’esquerra, trobo que teòricament tenen un programa més humà, 
però la gent falla. A l’esquerra hi ha idees i a la dreta hi ha interessos. (Joan 
Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, 
Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 14, desembre de 1989.)

Siempre he sido de izquierdas. Creo que a los pobres les han hecho muchas 
putadas, y hay más gente honrada entre los obreros que entre los empresarios, 
sea por lo que sea, incluso porque los pobres son menos ambiciosos. Estoy 
comprometido con mi época, pero no milito. A los del PSUC les dejaba mi 
estudio, pero el pota no tiene que militar; la militancia obliga a justificaciones 
consoladoras. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 27, 31 
d’agost de 1997)

públic

Yo pienso que escribir para el público es un mal planteamiento. Lo que una 
persona hace acaba, un día u otro, por interesar a alguien. Lo que importa por 
lo tanto es ser consecuente. Si alguien escribe con rigor está en su tiempo y 
encontrará eco. Como decía Paz, el compromiso del escritor no está en los 
temas, sino en el lenguaje.  Yo creo que publicar es secundario. Toda obra 
tiene una razón intrínseca. Como el público existe, lo que hace falta es abrirle 



la puerta. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 
1978)

publicacions
(veure també diaris)

Habitualment llegeixo l’AVUI i “Treball”. De vegades, si em cau a les mans, 
fullejo “La Vanguardia”, que més aviat s’hauria de dir “La Retaguardia”. 
(Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

public-relations

El que puc dir és que jo sóc molt dolent com a public-relations. Aquesta feina, 
l’haurien de fer els altres (els editors), i tampoc no la fan... Només em sembla 
que que, si aquestes coses funcionessin millor, probablement l’obra arribaria 
més a la gent a qui ha d’arribar. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 1 de desembre de 1982)

Jo he estat anti-publicista per excel·lència, perquè si algun defecte tinc és que 
no em sé promocinar i clar, ja se sap, en aquest país un tant per cent 
considerable de la presència consisteix a promocionar-se. (Brossa i la brutícia de la 
cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 33, 31 de maig de 1985)

Puig, Arnau
(veure Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenkamon, Algol, Joan Ponç)

A Arnau Puig me lo presentó Blessa un chico literato, en un concierto de la 
Banda Municipal en el Palau de la Música. Tenía cultura, pero en seguida me di 
cuenta de que no congeniábamos mucho: no le gustaba la pintura 
contemporánea. Además, decía cosas sorprendentes, como por ejemplo: “¿Tú 
crees que García Lorca en su casa habla igual que escribe?”. También 
sostenía que Miró dibujaba de aquella manera porque no sabía, y comentaba: 
“Me gustaría que dibujase una mano”. A pesar de las diferencias, mantenía con 
él una buena relación, porque justo después de la guerra, era difícil encontrar 
gente con quien poder hablar. Era un aprendiz de filósofo. (Dau al Set, desde Brossa, 
per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La Campana), ABC 
CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de febrer de 1999)

Q

Quan serà pintada una escena de fons sense fi

El títol no és meu. L’hi ha posat el director perquè ha fet aquesta barreja de 
peces. Són les primeres que vaig escriure i encara no tenen un element de 
dramatúrgia. Simplement combinava el que diuen els personatges. [El Teatre 
Invisible, amb Moisès  Maicas a la direcció, estrena un conjunt de peces seves al Mercat de les Flors, dins el programa 
del GREC 98]. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, 
suplement setmanal, p. 8, 26 de juliol de 1998)



Qui diu foc, diu flama

Un recull de sonets treballats amb les paraules-rima de les sextines, cosa 
difícil, ja que no es tracta de rimes com a entitats de terminació, sinó de les 
mateixes paraules. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER 
DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 23, estiu de 1986. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 1xx. La Forest d’Arana, València, 1994)

Quiriquibú

De Quiriquibú em va agradar més la primera part que la segona. I el fet 
s’explica ban clar. Al music-hall no tenim cap “patum” de model. Borràs no feia 
strip-tease. I que consti que el tinc per un gran actor del seu temps. Avui, quan 
la majoria d’actors obren la boca em poso a tremolar. La manca d’escola es fa 
evident. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 
1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 120, maig de 1987)

En la primera parte de “Quiriquibú” aparte de las alusiones a Wagner  y 
Debussy, fetiches propios, el espiritu era actualísimo. Esta primera parte, creo 
que es el mejor espectáculo que se ha hecho a partir de mis textos, supongo 
que porque en Cataluña no hay tradición de strip-tease y por eso había 
desenvoltura y ningún amaneramiento, no había “patums” a las que emular... 
(Joan Brossa; la poesía  y el cabaret, entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa, EL  VIEJO TOPO, revista 
mensual, Barcelona, n. 55, p. 63,  abril 1981)

R

realitat

Que només podem conèixer a través de les aparences i cal reflectir-la i 
reproduir-la en un joc de miralls. (Joan Brossa o la imaginació, per Robert Saladrigas, Tele/eXpres, 
diari de la tarda, Barcelona, p. 11, 5 de juliol de 1978)

Las raíces las tiene el lector en su mente. La palabrería sobra, estamos todos 
hartos de pelucas. No es el poeta el que tiene que explicar esa realidad. Para 
eso están los libros de sociología. Y en último caso está el proceso analítico del 
lector. Un lector activo. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de 
juliol de 1979, p. 42)

Creo que es un problema de difícil solución –el conflicto entre ideología y 
libertad de creación (Maiakowski)- y que quizá no tenga por qué darse 
necesariamente, pero se ha dado, se da y se seguirá dando. Yo tengo poemas 
realistas porque consideré que el tema había de tratarse así (hice un soneto 
cuando murió el dictador y utilicé toda una retórica a favor de las 
circunstancias). El poeta no puede ser hombre de un solo registro. Además 
estamos hablando de poesía literaria, pero actualmente el poeta tiene también 
un código visual. Esta forma de concreción, de acotación de la realidad me 



interesa muchísimo y me ha llevado a la imagen, a expresar una cosa con el 
signo, sin el código literario.
Todo esto (la muerte de Franco), por supuesto, no me es ajeno. Los partidos 
políticos, la situación de cambio, es una experiencia de la realidad que faltaba 
con el franquismo. Es una nueva forma de organización, pero en el poeta la 
forma de concebir las cosas es la misma. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, 
LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 1979, p. 42 i 43)

A la realitat se li han d’obrir les finestres; ha de ser un punt de sortida, no pas 
d’arribada. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como 
cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 
438, València, 1994)

recerca
(veure transgressió)

record
(veure també oblidar i vida privada)

Sempre dic que el passat és interessant perquè ens ha conduït al present, però 
que no n’hem de fer un fetitxe ni l’hem de mitificar. El passat té coses 
interessants. Per exemple, la guerra; jo tinc records bons i records dolents de la 
guerra. Cada cosa és una anella i així la cadena es va allargant fins que peta. 
En allò que crec és a no deixar racons. Jo voldria tenir una ànima sense 
racons, que tot estigués a la vista. Les vivències, cal treure-les i després deixar-
les estar. Una de les coses que més m’agraden és oblidar. El mecanisme de 
l’oblit és la higiene de la persona. Per viure tranquil s’ha d’oblidar i caminar. Si 
no oblides i no camines arriba un moment que et fas un nus amb tu mateix. Les 
coses s’han de viure intensament, tot i saber que tenen un límit. Cal acceptar 
aquest límit. Aquí rau la grandesa humana, en tant que no som eterns. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 47, 1 
de desembre de 1982)

religió
(veure també budisme, teòleg i Zen)

Por otro lado, (después de la guerra) enseguida me interesaron algunas 
religiones orientales. En ellas aprendí, más que a comprender, a llegar al fondo 
de las cosas. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, 
p. 29, agost de 1978)

A mi, les religions, especialment les orientals, m’interessen en tant que filosofia. 
Tal com deia Russell, la religió no morirà mai si ens la prenem com una manera 
d’entendre el món. Moriran el dogmes, això sí, però sempre hi haurà gent que 
tindrà un sentit diferent de la vida, que anirà més al fons dels problemes de 
l’home... Si d’aquestes coses en vols dir religió... l’Església catòlica sembla que 
passa un mal moment. La prova és que han de recórrer a mascarades 
propagandístiques, contràries del tot a l’esperit evangèlic. Shows així són la 
culminació de molts anys de Judes, per dir-ho en el seu llenguatge. (Joan Brossa, 
oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 47, 1 de 
desembre de 1982)



Què és una religió sinó una secta màgica? Que s’anomene secta o religió 
depèn del desvergonyiment dels seus mandarins; i, a més desvergonyiment 
més poder econòmic, i a més diner més marketing. Però psicològicament és el 
mateix. Les sectes oficials detesten l’irracional dessacralitzat. A qui té una 
concepció personal del món el consideren enemic. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep 
Espaliu, del catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà 
per Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 254. La Forest d’Arana, València, 1994)

És que l’home té dos vessants, un de dins i un de fora, i a mi m’interessen tots 
dos. El que no m’interessa són els dogmes i, aleshores, quan es dessacrilitza 
l’irracional, els que el sacralitzen no et poden veure. Jo crec que estem en un 
món amb un interrogant, que és necessari de plantejar-se, però no amb els 
patrons suats. Veiem que la religió (o secta) oficialista naufraga, es converteix 
en un monstre burocràtic, i això no m’agrada. Ara, l’interrogant hi és; reconec la 
importància de la psicologia, ja d’anys, i a la meva obra queda reflectit. També 
m’han interessat algunes religions orientals pel que tenen d’higiènic; el budisme 
és una mena d’higiene mental. Són religions sense racons. Ho dic així, és clar, 
per la religió que ens han engaltat aquí, que t’agradi o no la tens al davant. I el 
meu anticlericalisme... Bé, si em deixessin tranquil tampoc no diria res, però és 
que hi ha vegades que t’entrebanquen, que t’insulten pel fet que no pensis com 
ells, i més aviat és una defensa. Allò de: viure és defensar-se. (Joan Brossa. “El poeta 
ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de 
Catalunya, núm. 7, p. 12,  desembre de 1989.)

Els hindús diuen que Brahma és un i molts. Com Frègoli, que en un obrir i 
tancar d’ulls es transforma en tots els personatges d’una comèdia. (Entrevista amb 
Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La 
Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 433-434, València, 1994)

Me han interesado las religiones orientales, porque son prácticas higiénicas. La 
religión no morirá nunca porque es una manera de sentir el mundo, lo que sí 
dejará de existir son los dogmas, las multinacionales católicas, protestantes, 
etcétera. La prueba de que no existe Dios es que existe el Vaticano. (Joan Brossa, 
la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

En muchas guerras hay una raíz religiosa. Vinieron diciendo que los hombres 
tenían que amarse y han hecho al revés. Como dijo Bertran Russell, la religión 
ha retrasado la evolución del hombre tanto como ha podido. Mi simpatía hacia 
el budismo nació cuando empecé a leer sobre él e informarme. Más que una 
religión, es una filosofía; una religión sin dios. 

Los budistas dicen que lo único que tiene base es el yo profundo. Y si observas 
a un individuo que reza, ves que está hablando consigo mismo; lo que pasa es 
que no tiene cojones de hacerlo directamente y se proyecta en una imagen. El 
budismo acepta esto, y te dice que lo sepas, que no hagas como que no te 
enteras. Es una cosa muy higiénica. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL 
PAIS semanal, núm. 1092,  p. 26, 31 d’agost de 1997)

El poder del dinero y la religión son la causa de las guerras. (pregunta, entrevista de 
Terenci Moix, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

revolta

Em revolto, si per cas, contra les barreres exteriors que no em permeten 
d’assolir l’estabilitat en una situació inestable o la inestabilitat en una situació 



estable. Si més no, així és, segons Freud, tal com funciona el món. (Joan Brossa, 
dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

Riba, Carles

Riba, al seu moment, no m’agradava, però ara ja no és així. Bé, Salvatge cor 
m’ha agradat sempre. Però als ribistes, és el llibre que menys els plau. Una 
vegada em vaig trobar l’Osvald Cardona que em va dir una cosa com ara que 
“en Riba s’ha equivocat en aquesta obra. S’ha pres unes llibertats que em 
preocupen molt. No sé pas on el portaran”. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA 
D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 202, La Forest 
d’Arana, València, 1994)

En el seu vessant de crític i humanista he admirat sempre el mestratge de 
Carles Riba. Però haig de confessar que durant uns anys els “ribistes” 
pedantescos em van desenfocar el sentit veritable de l’obra de Riba. La seva 
poesia em mereix tot el respecte; el pas dels anys la referma. M’admira el rigor 
i el refús de solucions còmodes. El seu esmolat concepte de la lírica aixeca de 
nivell l’herència del noucentisme. Bé que avui les circumstàncies són unes 
altres, en la perspectiva del temps, el  considero més avançat que no pas el 
parell de poetes oficials imperants. Resulta exemplar la maneraamb què va 
saber ampliar els límits sensibles de l’expressió poètica. Per al lector atent, 
encara ressona! En la seva jovenesa devia ser un exabrupte el fet d’aconseguir 
el predomini de la idea damunt els sentiments tot deixant el poema en la seva 
exclusiva utilitat. Calia que algú palesés a casa nostra les passes de Mallarmé, 
o Rilke, degudament digerides.
No el vaig arribar a tractar; només hi vaig parlar una sola vegada, a la Via 
Laietana, al final de la seva vida. Em va semblar cansat i decebut. Ara em 
plauria d’abraçar-lo.  (Resposta a una enquesta amb motiu del vintè aniversari de la mort de Carles Riba, 
Serra d’Or, n° 240, setembre de 1979)

Hi ha uns monsenyors que es fan responsables de la imatge del país. Potser 
volen que els personatges intel·ligents siguin només intel·ligents, però no pas 
conflictius. Recordo que quan va morir Carles Riba van passar l’atribut de 
“poeta” a Espriu. Aquí predomina el seny, la moderació, etc. (Amb solta i sense volta. 
Joan Brossa, entrevista de Joan Barceló, AVUI, Barcelona, p. 16, 29 de juny de 1980)  

Rilke

Rilke deia que no es va considerar preparat com a poeta fins que tenia 
cinquanta anys. Jo he anat complint el cicle. I és que l’obra és un procés 
arriscat: quan saps on et porta ja pots començar a publicar.  (Amb solta i sense volta. 
Joan Brossa, entrevista de Joan Barceló, AVUI, Barcelona, p. 16, 29 de juny de 1980)  

rima

La rima es un artificio, del cual se puede prescindir. Trato de buscar lo esencial: 
establecer un diálogo con la realidad partiendo de cero. (Joan Brossa, mano a mano, 
entrevista de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març de 1970)



Roda, Frederic 
(veure Or i sal)

Ridley Scott
(veure Blade Runner)

Romancets del Dragolí

Aquest llibre, de l’any 1948, va ser escrit amb un gran afecte, amb una mena 
de nostàlgia per allò que jo en dic el subconscient de l’àvia i que tots portem 
dins de dins. Sempre, quan una cosa em plau molt, m’agrada d’imaginar que 
també plau als altres.
Ara, vist en perspectiva, sembla que allà hi ha una colla de temes i gèrmens 
que després han adquirit importància, encara que jo en aquell moment no tenia 
una consciència prou clara de l’abast. Tota aquesta mitologia popular que a mi 
m’agrada moltíssim; tots aquests trencaments per a produir efectes no 
habituals; contrastos i salts al buit; descoberta de nous nivells de sensibilitat 
amb el material més humil... (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), 
p. 51, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Romeu i Figueres, Josep
(veure Vint-i-sis sextines i un sonet)

Rosanes, Antònia

Pràctica del ioga i veïna meva... artesana congènita. (Natura viva, programa de l’exposició a 
POPULART, del 7 de març al 7 d’abril de 1980)

Rousseau, Henri, le douanier
(veure Joan Ponç) 

ruptura
(veure també política i societat de consum)

Continuïtat o ruptura? Algú ha proposat la continuïtat mitjançant successives 
ruptures. Aquesta opció mixta, degudament comercialitzada, significa nedar i 
guardar la roba. Postmodernisme. És a dir, l’ona que avança sobre l’aigua 
immòbil. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como 
cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 
438, València, 1994)

rural
(veure Verdaguer)



Rusiñol, Santiago
(veure inspiració)

Ruthman

(Un caballero que tiene films donde no rodó ninguna secuencia y que construía 
sus películas en la moviola). Trabajaba para una agencia de viajes. Esta 
agencia le proporcionaba el material y él montaba. Además hizo un film que 
agotó las posibilidades del sonoro en sus orígenes. Se titulaba “Week-end” y en 
una pantalla en negro se oía todas las peripecias de  un fin de semana. Fue 
uno de los primeros que utilizó el sonido de manera analógica. Ante unas 
imágenes de una tempestad añadía un coro de Brahms. Lo que ha hecho 
Hollywood en cuanto a música de fondo, posteriormente es wagnerismo 
rebajado, adulterado. (Ver el  cine sin dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, 
Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 14)

S

sabates

Com que camino molt, i a més m’agrada que les sabates no m’estrenyin, la 
veritat és que les faig malbé aviat. Les aprofito fins que la sola comença a 
caure i després vaig a can Segarra i en demano unes d’iguals. Per cert que la 
dependenta sempre em clava una bronca: “Però no li fa vergonya anar així?”, 
em diu. I el mateix passa amb les camises. Això no és cap problema. Reconec 
que si tothom fes igual seria una catàstrofe per a la societat de consum. Però 
potser se la mereix. Seria una catàstrofe positiva. Si has trobat una cosa que 
t’agrada, per què l’has de deixar? (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, 
revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

sales alternatives

Els gallardets de festa els mostra l’esplet de sales alternatives. Malauradament, 
però, la grandesa dels seus esforços va respirant en silenci i dins una mar de 
problemes. Els diners torcen la balança en una sola direcció i les oportunitats 
estan en una situació de culpa. Fins quan?  (La presència forta, per Joan Brossa, dossier de 
premsa de la presentació del nou Espai escènic Joan Brossa, Barcelona, novembre 1997)

salut

De moment tinc bona salut i, és clar, el meu vagó no fa sotracs.
El meu cos no fa sotracs. Potser és perquè tampoc forço la màquina. Mira, jo 
abans bevia molt anís del Mono. Va arribar un moment que me’n vaig saturar, i 



ara ja no en prenc. Això també em passa amb el tabac. Abans fumava. Ara 
només fumo després de les menjades. I qui sap si aviat ni d’això no tindré 
ganes. 

Per tenir una bona salut mental cal treballar al màxim, però no lligar-te mai als 
resultats de la feina. Si tresques i et lligues al resultat de la feina, en certa 
manera també ets esclau. L’home té uns límits externs. Interiorment pot anar 
molt lluny... I massa sovint la fatalitat ens serveix d’excusa. (Joan Brossa, oblidar i 
caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 44, 47 i 49, 1 de 
desembre de 1982)

Salvat-Papasseit, Joan
 (veure també J. V. Foix)

En su época fue ignorado por la crítica y al cabo de cincuenta años ha sido 
descubierto. (Joan Brossa, mano a mano, entrevista de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març 
de 1970)

Acabada la guerra em va caure a les mans una antologia d’en Salvat, que 
pertanyia a la col·lecció “La rosa dels vents”, i em va fer un gran efecte. El vaig 
trobar un bon poeta. I llavors el vaig estudiar a fons. No era un poeta llibresc. 
No era un poeta farcit de citacions; obria portes. A mi em va tocar; m’en 
recordo molt. He estat content quan molts anys després han editat les seves 
obres completes. Salvat és un autor que m’ha complagut sempre. Els seus 
poemes són vells amics. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 94 i 
96, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Als anys quaranta un poeta important em va dir que en Salvat-Papasseit era 
“un poeta plebeu que feia faltes d’ortografia”. Aquest mateix senyor poeta em 
va dir que tot el que escrivia, encara que surrealista, eren coses que “podien 
ésser” però que en García Lorca, per exemple, havia escrit imatges que no es 
podien traduir en fets. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir 
de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 203 La Forest d’Arana, València, 1994)

A la gente esta poesía –la poesía visual- le queda algo a trasmano... Es como 
si le pillara desprevenida, porque, en primer lugar, no tiene claros precedentes. 
En Cataluña Salvat-Papasseit hizo más bien caligramas, algo así como una 
poesía futurista.  (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 50, 
desembre de 1978)

Samaranch, J. M.

La muerte hace justicia. Imagina que pudiéramos comprar la vida. Los 
malvados no morirían nunca. Nerón aún estaría vivo y el presidente del Comité 
Olímpico no moriría nunca. (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL MUNDO, Barcelona, 13 de setembre de 
1998)

Santa Coloma de Gramanet

Santa Coloma de Madre, lo digo por la alcaldesa. (Cataluña es la última colonia de España, 
entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)



Santos, Carles
(veure també Concert irregular, L’aperitiu)

Con el Concert irregular Carles Santos debutó como compositor y se inició en 
mi forma de hacer teatro musical, y que con el tiempo ha ido adaptando a su 
temperamento. (Joan Brossa. Azar y esencia de la poesía, per  Alfonso Alegre Heitzmann, ROSA CÚBICA, 
revista de poesía, Barcelona, núm. 5, p. Xx, hivern 1990-91)

A Carles Santos, el vaig conèixer quan era un músic intèrpret, executant. Va 
prendre part en una que es deia Suite bufa. Ell la va interpretar amb l’Anna Ricci. 
Després li vaig proposar de fer la música del Concert irregular. Va acceptar-ho, i 
va ser la primera obra que va compondre. El que fa ara va néixer a partir d’allò. 
Últimament no el veig tant perquè ell viatja molt i jo no viatjo gens.
Carles Santos és un senyor com Orson  Welles, tendeix a l’ampul·lositat. En 
canvi, jo sóc més com Dreyer. Ell busca l’essencial, i això lliga amb la meva 
manera de ser. Madurar és tornar-se essencial. La cultura és un arbre on hi ha 
moltes branques. Però a mesura que et vas tornant vell, veus que l’essencial és el 
tronc. Les fulles i les branques, les vas tallant. (Pensament Brossa, per xxx, EL TEMPS, revista 
setmanal, València, núm. Xx, 19 de maig de 1997)

Santos Torruella, Rafael

Rafael Santos Torruella, que parecía ir en busca del arca perdida, junto con 
Prats y Illescas formaron el grupo Cobalto que fue la prolongación de 
A.D.L.A.N. Santos tuvo la gracia de catalizar toda una serie de gente dispersa. 

En este grupo hubo gente proveniente de ADLAN como Carbonell, Prats, 
Illescas, Plà de Casadevall, Marinel.lo... Cuando tuvo lugar la inevitable pelea 
con Santos “Cobalto” pasó a llamarse “Club 49”. (Conversación con Joan Brossa, un 
grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

sardanes

M’agrada veure ballar sardanes i sentir-ne la música, però malauradament no 
en sé ballar. (Instantànies. Joan Brossa, entrevista sense autor, AVUI, Barcelona, p. 10, 31 d’agost de 1980)  

sarsuela

La zarzuela es un producto putrefacto, pero lo malo de la zarzuela no es 
propiamente  el género, es la mediocridad de los autores. Seguro que también 
se puede renovar la zarzuela, pero a sus típicos y tópicos aficionados no les 
gustaría, habría que buscar un público nuevo. (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. 
Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 63,  abril 1981)

Saura, Antonio
(veure “El Paso”)



saviesa

Cada cosa te va enriqueciendo o desnudando, que es lo mismo, ya que 
estamos en un momento en que la sabiduría es olvidar el boato que te 
enseñan. Esta es la gran sabiduría. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL 
VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Primer cal anar, i això, anar requereix gairebé tota la vida. No es pot fer a corre-
cuita. Realment anar i tornar requereix tota una vida. En la mesura de les 
meves possibilitats, em sembla que ho he fet. Si miro endarrera m’adono que 
mai no he tingut contradiccions bàsiques, que m’agraden les coses que 
m’agradaven de petit i que, per exemple, si m’atrauen els jocs de mans, els he 
incorporat a la meva obra. L’atzar és mes important del que la gent tendeix a 
pensar. Jo funciono per una mena de raó inspirada que ha fet que les coses 
sorgissin a mesura que les anava necessitant. Ja ho diuen els hindús: si 
realment necessites una cosa, la trobaràs. Això és força veritat. La saviesa 
màxima és actuar segons la teva capacitat; profunditzar i no basar l’equilibri en 
res que sigui fora del teu abast. La proporció de què parlàvem abans. Si 
actuem així, mai no estarem en dèficit amb nosaltres mateixos. Per tenir una 
bona salut mental cal treballar al màxim, però no lligar-te mai als resultats de la 
feina. Si tresques i et lligues al resultat de la feina, en certa manera també ets 
esclau. L’home té uns límits externs. Interiorment pot anar molt lluny... I massa 
sovint la fatalitat ens serveix d’excusa. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA 
D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 49, 1 de desembre de 1982)

Schiffer, Claudia

No la conec. ¿Que és la ajudant del Copperfield? (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA 
RAMBLA, Barcelona magazine, , núm. 1, segona època, p.17, octubre-novembre de 1998)

seny

No recordo qui, va dir que el seny és com un ganivet tot fulla, per tant, fereix la 
mà de qui el fa servir. (Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu 
,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

ser

Soy un poeta no de pasado mañana, sino de más allá. (Joan Brossa, mano a mano, 
entrevista de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març de 1970)

No em plauen els tractadistes. Jo no sóc teòric ni m’agradaria de ser-ho; 
tampoc no m’ho he proposat. No em plauen les papallones clavades amb 
agulles; les prefereixo volant. M’agrada més ser que semblar. Això no priva 
que, com tothom, hi ha dies que vull ser i altres que sóc. (Joan Brossa o el pedestal són 
les sabates, Segona etapa (1951-1960), p. 85, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Quant als límits, el símbol de la vida no és pas un cercle sinó una espiral. El 
mar i la muntanya han imposat la meva genealogia. Jo escric perquè sóc al 
món. Després en vindran d’altres. Mai no finirà l’aventura de la creació contra 
l’immobilisme. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 149, editorial 
Pòrtic, Barcelona 1971)



Primer et cal formar-te una idea de qui t’escau ésser. I després lluitar per 
acabar essent-ho. Aquí no hi valen caretes.

En aquest moment em veig acceptant el joc de la creativitat. No he perdut el 
temps. Vaig d’hora, em sembla. No sóc un vell verd. (El poeta a les golfes, per Montserrat 
Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 
209, La Forest d’Arana, València, 1994)

Jo sóc fill del meu temps. Confuci digué: ”El teu fill no és fill teu, és fill del seu 
temps”. Tots ho som, tot i que algú ho oblidi per no tenir el valor de seguir 
endavant i pel desig de justificar-se. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del catàleg Joan 
Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per Francesc Collado. I a 
Joan Brossa. Diversos autors, p. 256. La Forest d’Arana, València, 1994)

sextines
(veure també Sextina cibernètica i Vint-i-sis sextines i un sonet)

Personalmente casi siempre me muevo en contrapunto. Hago un libro muy 
ascético y después me vienen ganas de escribir otro en el que el lenguaje 
destaque de nuevo. Pero el tiempo ha pasado y este segundo libro no es igual 
a otro que hice hace diez años (...). Concretamente ahora, una de las cosas 
que me interesan es una forma medieval que he redescubierto, la sextina, 
inventada por un poeta provenzal, Arnaud Daniel. Es una de las fórmulas 
métricas más complicadas. Muy pocos poetas la usan porque es muy difícil. 
(Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Últimamente me he sumergido en el cultivo de la medieval sextina, hoy 
prácticamente olvidada y cuya forma métrica es muy complicada. (Joan Brossa. El 
poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 1978)

Esta forma medieval me interesa mucho. Lo mismo que me interesa el soneto y 
he escrito muchos sonetos. Me di cuenta muy pronto de la importancia de la 
forma. Es el instrumento que determina la precisión al expresar un contenido. 
No he creído en eso de las ataduras de la forma. La sextina es mucho más 
compleja que el soneto y se debe a un trovador provenzal que se llamaba 
Arnaud Daniel. (Joan Brossa, el largo viaje, entrevista de Javier Villan, LA CALLE, n. 70, 24-30 de juliol de 
1979, p. 42)

Després de la llarga experiència amb els sonets i les odes sàfiques i alcaiques, 
sovint no em puc estar de servir continguts nous en receptacles antics. Ep! 
Entenc, però, que antic no vol dir vell, com tampoc vigent no vol dir nou, ni 
original vol dir  encertat. També alguns poetes donen continguts vells en formes 
més o menys noves. I recorda els casos de Stravinsky i de Picasso.

Les sextines representen una nova etapa no en el curs de la meva obra, que 
vaig començar fa quaranta anys. Les entenc com la culminació d’una manera 
de fer. L’aventura de la “Sextina cibernètica” va ser apassionant. (...) Amb tot, a 
part de la poesia visual experimental, la línia d’essencialitat “aparentment 
apoètica” –com diu en Gimferrer- que dóna el contrapunt a les sextines és la 
que m’interessa en aquest moment. Recentment, en una trobada internacional 
de poetes a la qual vaig assistir, a França, vaig poder constatar que alguns 
joves americans han arribat a unes conclusions semblants. Per tant, no vaig 
desencaminat, tot i que a casa nostra aquesta forma de poetitzar encara ve de 
nou. El fet confirma allò de “no hi ha avançats, sinó retardats”. (Joan Brossa, dintre i 
fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  



Això és una aventura. M’agrada parlar de les diferents etapes de la meva obra 
com d’aventures. L’aventura de les sextines, l’aventura del teatre... Les 
sextines van representar l’aventura de la recuperació d’una forma molt 
complicada del “trobar clus”. Feia temps que tenia la idea d’escriure’n, però 
tècnicament no acabava de saber-ho fer; em faltaven detalls. Llavors en Josep 
Romeu i Figueres va fer un article parlant de les sextines en el qual hi havia les 
dades que em faltaven. De manera que en vaig fer el primer llibre, que per cert 
va sortir prou rodó Ell mateix va escriure per al segon llibre un assaig tractant 
de les meves sextines. Tot seguit va venir aquest segon llibre i ara n’hi ha un 
tercer que, de moment, tanca aquesta aventura. De sextines, no s’en poden fer 
gaires, perquè la forma és reconsagrada. Ara més aviat m’interessa un estil de 
poetització lliure, sense cap mètrica; un equilibri de l’eina literària per ella 
mateixa, sense artifici, on es doni importància a tota mena de fets, per prosaics 
que semblin. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de 
Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

Tot i que la meva darrera experiència és escriure sextines segons el complex 
esquema provençal, en conjunt, he tendit a simplificar per tal d’obtenir una 
major intensitat. L’escriptura del video-clip. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del 
catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per 
Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 255. La Forest d’Arana, València, 1994)

Sextina cibernètica 

Ja s’han fet experiències poètiques amb cervells electrònics, però fins ara 
sempre s’havia fet poesia de vers lliure. En aquest cas és un poema rimat. Jo 
darrerament treballo amb les sextines i vaig voler fer l’experiència d’unir el 
medievakisme d’aquests poemes amb l’electrònica. (Joan Brossa ja escriu “sextines 
cibernètiques”, per R.M. Piñol,  AVUI, Barcelona, p. 7, 24 de maig de 1980)  

L’aventura de la “Sextina cibernètica” va ser apassionant. Una vegada fornit el 
material lingüístic i feta la programació, la computadora podia compondre deu 
mil sextines diferents, tot conservant l’estructura o la mètrica. No tractant-se de 
vers lliure, és la primera experiència d’aquesta mena que s’ha fet al món. (Joan 
Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982) 

Em va interessar molt (fer sextines amb l’ordinador), però aquestes coses 
sempre depenen del talent del que els maneja. Tu els has de donar un 
programa i si els ho dónes malament, la màquina ho fa malament. És més, de 
vegades la màquina és com un repte que t’avisa si ho fas malament i t’insulta. 
A mi em va interessar força. Va ser molt curiós. Això està editat en un llibre de 
sextines. Jo només en volia una, per variar, perquè la sextina és una cosa 
bastant igual; volia una sextina, diguem, com d’un altre planeta. Uns amics 
meus se’n van cuidar. Em van demanar una quantitat de paraules: adjectius, 
preposicions, substantius... Van fer el programa i em van preguntar quantes en 
volia. Vaig dir que només en volia una però em van respondre que amb aquell 
material se’n podien fer deu mil. Al final me’n van fer vint i en vaig triar una, la 
que em va agradar més, perquè jo no volia retocar-la. De poesia lliure amb 
ordinador se n’havia fet, el que no s’havia fet és poesia amb mètrica, perquè fer 
anar bé els enllaços fònics, és una mica complicat. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del 
llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7 p. 13, 
desembre de 1989.)



socialisme

En una societat socialista de debò, no hem de suposar que tothom hagi de ser 
poeta: vol dir que tothom tindrà l’oportunitat de provar-ho. Cal abolir els 
privilegis i donar oportunitats a tots. Ara bé: això no vol pas dir que tothom se’n 
surti. Sempre hi haurà unes persones més aptes que unes altres. Els homes 
s’han de valorar pel talent i no pas pels privilegis. Avui veiem que molta gent 
ocupa càrrecs que no es mereix i que pren els llocs a qui valen de debò. I les 
coses cada dia van pitjor. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, 
CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16, estiu de 1986. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 129. La Forest d’Arana, València, 1994)

societat de consum
(veure també panorama actual)

La sociedad de consumo crea mediocridades. El exceso de información y la 
carencia de información produce obras comerciales y perecederas. Esto es de 
sumo interés para los gobernantes, deseosos siempre de esa masa mediocre 
atontada por los espectáculos deportivos. El arte espabila el entendimiento y el 
conocimiento y, en consecuencia, encuentra dificultades. (Joan Brossa critica la 
mediocridad de la política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)

Allò que no s’engull la societat de consum és el que resta marginat. Davant 
d’aquesta situació només tenim tres posicions possibles: integrar-se, lluitar 
contra el sistema o marginar-se. No hem d’oblidar que, si l’home no salva la 
seva identitat, no hi haurà cap avanç afectiu. És necessari que recuperi la cama 
que li falta. Continuïtat o ruptura? Algú ha proposat la continuïtat mitjançant 
successives ruptures. Aquesta tercera opció mixta, degudament 
comercialitzada, significa nedar i guardar la roba. Postmodernisme. És a dir, 
l’ona que avança sobre l’aigua immòbil. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José 
Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció 
del castellà per Josep P. Montaner, p. 437-438, València, 1994)

La sociedad de consumo tiene cosas malas, pero también buenas, como es el 
darle valor a la imagen, y eso permite al poeta cambiar de código. Los niños 
descubren en la imagen un nuevo medio de expresión y ello les permite 
desarrollar su imaginación, que es lo que yo quiero. (Muere el prestidigitador de las artes, 
per Felix Martínez, EL MUNDO, Barcelona, p. 48, 31 de desembre de 1998)

Cada vegada hi ha un gust més deteriorat i la gent no està per rumiar. Estem 
en una societat que no rutlla (...). Estic d’acord que si la mediocritat fos 
comestible no hi hauria gana al món. Hem de fer el possible per convertir 
l’experiència en consciència. (Joan Brossa: un poeta inoblidable, Isidre Vallès, -entrevista de Joaquim 
Noguero a El pou de les lletres, de l’any 1996-, EL TEMPS, València, núm. 761, p. 29, 18 de gener de 1999)

Solà, Lluís
(veure Aquí al bosc)

soledat 

No (no me he sentido solo), porque siempre he estado en la pista o en una 
butaca cerca de la pista, nunca me he perdido ningún número. Siempre he 



imaginado cómo podrían hacerse las cosas en cada momento, aunque a veces 
no he tenido los medios. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 32, agost de 1978)

La poesía, claro, exigirá soledad. Sí, pero en el mismo grado en que un relojero 
también la necesita. Un poeta es un artesano... (Joan Brossa: “Muchos de mis poemas 
objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, Barcelona, p. 33, 18 de 
desembre de 1982)

somni

El somni, no el deveu d’acolorir. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. 
Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del 
castellà per Josep P. Montaner, p. 438, València, 1994)

sonet

(A Foix) li vaig ensenyar els meus exercicis –a base d’imatges hipnagògiques- i 
li van interessar força. Em va dir que era veritable poesia d’avantguarda, però 
em va aconsellar que no oblidés tant la part formal. L’instrument és molt 
important. De seguida em va fer preocupar pel sonet, del quan em va dir que 
era una forma clàssica, però que donava molta agilitat i que anés escrivint 
sonets, encara que després els oblidés. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera 
etapa (1938-1950), p. 32, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Si els dónes un contingut del segle vint, la forma la pots mantenir igual. El fotut 
és, com passa, que la gent fa sonets però són plens de carrinclonades, i 
aleshores sembla que la culpa sigui del sonet, però el sonet es pot utilitzar 
d’una manera intel·ligent. Jo faig sonets després del Foix, perquè els sonets 
després del Foix s’han de fer d’una altra manera. Avui no es poden fer sonets 
noucentistes. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni 
Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 13, desembre de 1989.)

Sonet del pur estrèpit
(veure Sonets de Caruixa)

Sonets de Caruixa

Aquest llibre també participa d’aquesta generositat de plasmar tots els meus 
estats d’ànim; potser amb més lucidesa que en els primers llibres. Demostra 
més habilitat en l’expressió imaginativa. En efecte, hi ha sonets que són el dia i 
altres la nit, els uns són la pluja, els altres el sol, el iin i el iang. El llibre acaba 
amb un sonet influït pel zen, que jo llegia aleshores, titulat Sonet del pur 
estrèpit. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 55, editorial Pòrtic, 
Barcelona 1971)

Todo poema lírico, sin dejar de estar “dentro” del poeta, está “fuera”. Esto me lo 
enseñó Joao Cabral de Melo, un poeta brasileño que “cayó” por aquí en los 
años cuarenta y en su propia imprenta tiró una parte de mis “Sonets de 
Caruixa”. (Joan Brossa. El poder de la imaginación, per Joaquín Galan, OZONO, núm. 39, p. 48, desembre de 
1978)



sord

Hay sorderas naturales y sorderas ortopédicas. El sordo, por naturaleza, ya 
lleva su desgracia. El impuesto es una victima de las circunstancias y parece 
que hay mucha gente interesada en hacer el máximo número posible de 
víctimas. (Joan Brossa, mano a mano, entrevista de Del Arco, La Vanguardia Española, p. 29, 14 de març de 
1970)

“strip-tease”
(veure també Christa Leem i Quiriquibú)

Para la persona dotada no resulta difícil realizar un buen strip-tease. ¿Es difícil 
pintar un buen cuadro? Depende del pintor, lo mismo pasa en el music-hall. 
Para mí la artista de strip-tease tiene que tener mucha imaginación; no es 
preciso que sea muy guapa. Una buena hembra sin imaginación montará un 
número deplorable. Christa tiene mucha imaginación, pero ¿qué se puede 
hacer si sólo quieren sexo? El mejor teatro para perros sería poner un buen 
hueso en el escenario. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 
núm. 4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

Algunes obres d’aquest gènere, les he fetes sobre un clixé tronat. Em va bé la 
senyora que ho fa malament, als barris populars de París, la senyora que actua 
de mala gana. Arrenco de la conformació de l’strip-tease i deixo lliure la 
imaginació. El meu teatre ha de ser desguarnit i intens, com un quadre de 
Chirico. Enclou tota mena de gèneres, ventriloquia, fregolisme, ombres xineses, 
jocs populars, music-hall, il·lusionisme, etc. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA 
D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 206, La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Una de las condiciones básicas para que se produzca un buen striptease es 
que tenga imaginación. A partir de este punto, el sentido poético que puede 
desprenderse de él es muy importante. Christa tiene imaginación y creo que es 
la mejor en su género, aunque por ahora esté un tanto desaprovechada. 
(Striptease y poesía, entrevista de J.C., MUNDO DIARIO ,p. espectacles, 24 de juny de 1978)

Lo he trabajado mucho y aún se han visto pocos. Me interesa el aspecto ritual 
de una persona que se desnuda, soporte que ya tiene su magia, pero me 
propongo darle otra dimensión poética sin la cual no concibo el espectáculo.

Creo que lo que hace Christa Leem está por debajo de sus posibilidades. 
Hablamos con José Luis Gómez para montar un espectáculo de “music-hall” en 
Madrid donde pudiera lucirse, veremos... (Joan Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de 
Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, núm. 55, p. 63,  abril 1981)

Striptease i teatre irregular

En él se incluyen más de cincuenta piezas. Creo que tiene y guarda un 
trasfondo imaginativo y poético, clarividente. (Striptease y poesía, entrevista de J.C., MUNDO 
DIARIO ,p. espectacles, 24 de juny de 1978)



Subirachs, Josep M.
(veure Gales)

subvencions

La panorámica que nos ofrecen los actores y las actrices catalanes es 
deplorable... Si el dinero que destina la Generalitat a las actuaciones de galería 
se invirtiese en una escuela de teatro podría, quizás, corregirse la situación.

¿Por qué se promociona en estos momentos a Rusiñol o a Eugeni d’Ors?. ¿Por 
qué no, por ejemplo, a Salvat-Papasseit?.¿Por qué se promociona a Salvador 
Espriu, que es un terrateniente?. ¿Por qué se destinan doce millones de 
pesetas a la promoción de Núria Espert, actriz suficientemente promocionada y 
absolutamente mediocre?. Para mí su teatro es inaceptable y sólo positivo 
como catálogo: como muestra de lo que nunca debe hacer un actor. (Joan Brossa 
critica la mediocridad de la política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer 
de 1983)

Surós, Santi
(veure La mare màscara)

surrealisme
(veure també imatges hipnagògiques)

Hi ha qui és surrealista i qui està surrealista. I això tant en l’acció com a la 
literatura. Jo era afí al surrealisme com ho podien ser Poe o Blake. Per mi era 
una fase normal perquè, la poesia, l’entenia així, amb aquest desvetllament del 
món interior impel·lit per la força que em menava a expressar-lo i en llibertat 
total. En aquell moment jo era un ull que veia però que no mirava. I tot el 
procés ha estat de reeixir a saber mirar, reeixir en l’empresa de penetrar les 
coses. “No esculpeixo els ocells sinó el vol”, deia Brancusi. (Joan Brossa o el pedestal 
són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 31, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Para mí, el surrealismo fue todo lo que me habían escamoteado en la escuela. 
Era todo lo que se relacionaba con nuestra época y, principalmente, una 
técnica que desarrollaba la personalidad. Para lo cual te daba una buena arma: 
la introspección, el automatismo, etc. Por otro lado, enseguida me interesaron 
algunas religiones orientales. En ellas aprendí, más que a comprender, a llegar 
al fondo de las cosas. 

Tal y como ha estudiado Jung, los grandes mitos estan profundamente 
enraizados en nuestro subconsciente. Culturas remotas se cruzan, por ejemplo, 
en el arte de Miró. Eso lo da la imaginación. Me parece justo que en un cuadro, 
un ojo sea el sol o que una mano signifique opresión. Ahora bien, convertir el 
sol en un plátano es un exabrupto. La parte mala del surrealismo la forman los 
exabruptos, cuando la imagen no está ligada a una realidad interna. A esto, los 
primeros surrealistas lo llamaban imágenes “parásitas”. A propósito de esto, 
Freud, en una ocasión que le preguntaban su opinión sobre el surrealismo 
francés, dijo que en las obras de los autores clásicos buscaba lo 
subconsciente, mientras que en algunas obras surrealistas buscaba lo 



consciente. Claro, porque muchos hacían trampas. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista 
de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 29, agost de 1978) 

El surrealismo es un estado de espítiru que ha existido siempre! Lo 
encontramos reflejado en Goya, en Blake, en El Bosco, en Poe... (Joan Brossa: 
“Muchos de mis poemas objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, 
Barcelona, p. 33, 18 de desembre de 1982)

Hi ha el surrealisme dels artistes que basen la seva obra en la imaginació i que 
ha existit sempre. Arcimboldo, Bosch, Brueghel, Blake, Goya, Poe, etc., es 
destaquen en una línia imaginativa. I després hi ha el surrealisme francès, de la 
dècada dels 20, que tots coneixem. Seguidor de Freud, el grup va ser molt 
important en l’aspecte teòric i d’investigació de l’esperit humà. Quant a 
literatura potser ara, vist en perspectiva, tot plegat queda una mica de saló. 
Una antologia del surrealisme, si fos un objecte, seria la borla d’un cortinatge 
Lluís XVI.

Crec que els poetes francesos, en conjunt, no tenen la categoria d’un García 
Lorca; no són tan autèntics ni tan rotunds i en moltes ocasions ensenyen 
l’orella. A mi m’agrada molt Mallarmé, anterior als surrealistes. Amb tot, 
reconec que Éluard és un bon poeta i que Breton era un assagista lúcid i un 
gran teòric. L’aportació de Miró és impressionant i encara que s’escapa del 
surrealisme ortodox, com deia Breton, era potser el més poètic i autèntic de 
tots. Abraça una gamma que no té Masson, que és més limitat. Igualment el 
cubisme de Gris i de Picasso, per exemple, té una força que no veus en els 
altres, tret de Braque. L’art francès queda una mica de pastisseria, farcit amb 
mantega i formatge, igual que la cuina. En fi, hi ha gent que és surrealista i gent 
que està surrealista: els uns ho porten a la base de la sang i són autèntics; els 
altres només en segueixen la moda. (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i 
Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 16-17, estiu de 1986. 
I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 130-131. La Forest d’Arana, València, 1994)

T

talent

Jo sóc simpatitzant del marxisme, està molt bé que les coses es distribueixin, 
però el talent és molt difícil de repartir. Qui no té talent es queda sense fanal. 
(“Una obra és un acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL 
TEMPS, revista setmanal, València, núm. 472, p. 52, 5 de juliol de 1993)

També

És potser una de les obres més curioses que he escrit. Té dos actes. El primer 
l’interpreten déus i deesses de la meva mitologia: un teixit d’impulsos i forces 
elementals. Parlen en un llenguatge de molta eloqüència. Al segon acte l’obra 
muda de clima i té com a senzill tema el fet d’una noia que cura un tall en un dit 
del seu promès. Trobo que aquesta peça és una bona mostra de la meva 
manera de fer. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 109, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)



Tàpies, Antoni
(veure també cinema, Dau al Set, Gales, L’armari en el mar, Or i Sal, Proses 
de carnaval, Joan Ponç)

Jo vaig suggerir els títols de la primera exposició d’en Tàpies. Eren com petits 
poemes: El blat dels cafres, Miratge d’Oseleta, La tercera transformació  
d’Amorroc en lleó, El dau modern de Versalles, La barberia dels maleïts i dels 
elegits. El cent setanta-u d’oros, L’escarnidor de diademes, Londres hindú,  
Sofar, Escamoteig de Wotan, Natura morta de Sirefala. La veritat és que 
anaven molt bé a les pintures. La cosa va indignar molts els crítics: Què és 
això? Què volen dir aquests títols? Algú va fer al·lusió al “Niu Guerrer”. Però tot 
això nosaltres ho portàvem amb una gran naturalitat. En Tàpies em va dir: 
“M’agradaria que em posessis títol als quadres”. I jo vaig contestar: “Perfecte!”.
També vaig posar-ne alguns d’en Ponç. No tants. Però m’era igual de fàcil.

Després ja van passar més coses... En Ponç va marxar, en Tàpies es va posar 
a pintar en un pla internacional dins l’informalisme, en Cuixart ho va intentar, jo 
vaig continuar treballant i aquest moment de conjunció va restar una mica 
enrera. Malgrat tot, amb en Tàpies hem continuat col·laborant, i ho hem fet 
conseqüents amb el tomb del mateix esperit. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Primera etapa (1938-1950), p. 57-58, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Si comparem l’amistat a un paisatge interior puc dir que en Tàpies i jo habitem 
gairebé el mateix. En essència, tenim unes preferències molt semblants. Això 
fa que la nostra amistat mai no hagi esdevingut una amistat desbocada. 
L’amistat amb en Ponç, per exemple, ha tingut més alts i baixos. Hi ha hagut 
èpoques de distanciament i d’altres en què s’ha produït una veritable invasió de 
l’un a l’altre. D’això en donen molta idea les col·laboracions. Amb en Tàpies 
ens veiem gairebé cada setmana i juntament amb altres amics projectem 
pel·lícules mudes. Tàpies té una filmoteca excel·lent. També parlem sovint de 
la nostra societat anormal i del problemes de l’artista. Davant les meves 
objeccions en Tàpies repeteix que la destinació d’una obra no afecta per a res 
la seva significació, que cap marxant no li ha restringit la llibertat de creació, 
que els marxants són el mal mínim, que l’art no arriba al poble per unes raons 
que no són de cultura. I la seva muller assegura que l’única cosa que dispensa 
que tinguis diners és el bon ús que en facis. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, 
Segona etapa (1951-1960), p.104, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

(Joâo Cabral de Melo) Era marxista y estaba muy interesado en la cultura 
catalana. A todos nos influyó mucho (a toda la gente de Dau al set). Recuerdo 
una exposición en las Galerias Layetanas con cuadros de Tàpies de inspiración 
marxista a los que puse los títulos (Coral del treball, por ejemplo). (Salir de la jaula 
del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, agost de 1978)

Amb en Tàpies he mantingut una relació molt constant per unes clares afinitats 
artístiques; ja he dit moltes vegades que en Tàpies i jo, en certs aspectes, 
tenim un paisatge interior bastant semblant. I si ha estat l’amistat que més ha 
durat és perquè, al revés de la pintura d’en Ponç, la de Tàpies no ha parat 
d’evolucionar. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, 
Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de maig de 1985)

(Tàpies) Es la persona que durante años he visto con más regularidad. 
Teníamos gustos similares, Wagner, por ejemplo. Su padre era abogado, vivían 
bien, tenía discos e íbamos a su casa a escucharlos. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, 
per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)



Tàpies no ve y yo no le veo a él. (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL MUNDO, Barcelona, 13 de 
setembre de 1998)

Con Tàpies tuve desde el principio una relación estrecha, y también de cariz 
cultural. Su obra no me gustaba mucho y entonces yo prefería la de Ponç; me 
interesó más él que lo que pintaba. Le gustaba mucho la música, sobre todo 
Wagner, como a mí. Y Brahms. Tàpies fue evolucionando, influido por Ponç y 
por Miró y Klee; eso se aprecia mejor ahora. No me pareció muy extrovertido, 
era poco hablador y muy diferente, claro está, de su primo Cuixart, más abierto, 
parlachín y divertido. (Dau al Set, desde Brossa, per Joan Brossa (fragment inèdit del llibre autobiogràfic 
Brossa x Brossa que publicarà l’editorial La Campana), ABC CULTURAL, suplement setmanal, Madrid, p. 44, 27 de 
febrer de 1999)

teatre
(veure també poesia escènica, París, prestidigitació)

Trobo el teatre actual farcit de litaratura i mancat de veritable imaginació 
creadora. Cap al 1900, Leopold Frègoli –un dels homes de teatre que admiro 
més, junt amb Meierhold- deia aquests mots: He observat que el públic, tip de 
la lentitud de les comèdies habituals, reclama efectes ràpids i un devessall de 
troballes escèniques. Aquesta opinió encara em sembla valida. (Fases, entrevista de A. 
Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

Jo sempre he cregut que l’ingredient bàsic del teatre és el moviment, i per això 
m’agrada Frègoli, no és la literatura, sinó el carnaval. En aquest sentit profund 
el teatre no morirà mai perquè la gent el porta ben endins i és tan vell com la 
humanitat. Arlequí, Pierrot i Colombina, aquesta és l’essència del teatre. Vull dir 
que el teatre és un mitjà que treballa damunt la imaginació i la sensibilitat i no 
pas solament damunt l’intel·lecte. Això ho penso ara, als anys 50 encara no ho 
veia així. Hi havia el poema i el moviment dins una escena no il·lusionista. Era 
un text que es movia. Un personatge deia una cosa i s’amagava i aquest 
personatge, que parlava vestit de negre, després reapareixia vestit de vermell. 
El moviment jo l’entenc així. No hem d’oblidar que som en el segle XX i que 
classicisme no vol dir momificar conceptes i perpetuar ruïnes: cada època té el 
seu propi classicisme. Però ara, ¿què ha de fer un poeta del seu temps? ¿Ha 
de continuar arrissant l’idioma, mossegant-se la cua com un lluç fregit, o ha de 
buscar nous miralls, nous mitjans d’expressió? No oblidis que l’art possible es 
pot tornar acadèmic, com un partit polític, burocràtic. Sorgeixen nous mitjans de 
comunicació. D’altra banda, un poema és una idea tant si s’expressa amb mots 
com sense. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 69, 
editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Crec que el teatre, sobretot aquest teatre meu en què, la importància, la té el 
diàleg, cal donar-lo d’una manera molt simple; si es fa d’una altra manera 
l’espectador hi surt perdent perquè l’obra queda desdibuixada.

Són realitats que han anat sorgint; un fet engendra el següent, com aquell 
seguit de capses xineses, l’una dintre l’altra. A mi, en aquell moment, 
m’interessava el diàleg, els colors i el moviment simple dels personatges, però 
no pensava, de cap manera, a afegir-hi l’artifici d’un marc recarregat o la 
fantasia gratuïta. 

Buscar una solució diferent a les que dóna el teatre habitual. De la mateixa 
manera que els pintors abstractes fan servir el quadrat d’una tela, anul·len la 



perspectiva i posen ls colors sense necessitat d’imitar res. En el meu cas 
l’escenari era el mateix del teatre italià, però emprat d’una manera diferent. I 
això, és clar, motivava nous resultats. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, 
Segona etapa (1951-1960) p. 78-79, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Ahora vas al teatro y te aburres casi siempre. Llueve sobre mojado. Un amigo 
me preguntó por qué no iba al teatro y le contesté que “no voy porque me gusta 
mucho el teatro”. Meyerhold escribió una frase que encaja con mi manera de 
ver el espectáculo teatral: “El teatro no ha de ser la realidad de la calle, ha de 
ser la realidad teatral que haga sentir sentimientos verdaderos”. Eso es 
terriblemente válido. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, núm. 
4267, p. 27, 134 de juny de 1978)

Tanto “Frankenstein” como “Drácula” fueron obras teatrales antes de pasarse al 
cine. (Ver el  cine sin dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 
14)

Mi teatro tiene una raíz poética, me proyecto como poeta. Empezó como una 
búsqueda de la cuarta dimensión del poema; tenía la lengua y el tema, pero 
faltaba el movimiento. A base de escribir descubrí las posibilidades del teatro, 
sobre todo, dibujar en un espacio escénico con un sentido diferente. En este 
sentido me interesaron las innovaciones del transformista Frégoli, junto con 
elementos de sorpresa, de tipo poético, y una forma particular en los diálogos. 

Debido a la poca preparación de los actores no he quedado satisfecho con los 
escasos montajes de mis obras. El actor español es un actor del Tenorio. 
Tengo el proyecto de acabar de publicar el teatro completo y buscar un equipo 
reducido de actores para montar las obras en continuidad. Estoy seguro que si 
se representan algunas piezas tendrán impacto y escándalo, ya que contienen 
un elemento vivo todavía inédito.  (Joan Brossa expone, por primera vez en Madrid, una antología 
de su poesía visual, per Fernando Samaniego, EL PAIS, Barcelona, p. 25, 15 de febrer de 1980)

També segueixo les experiències de les arts parateatrals enfront del teatre 
literari. Són uns esforços del jovent que tenen molt de mèrit en un ambient 
teatral tan escanyolit com el nostre. (Sota el signe de capricorn, entrevista de Joaquim Ibarz, 
Tele/eXprés, Barcelona, 4 de novembre de 1980, i a ANAFIL, Edicions 62, Barcelona, p. 120, maig de 1987)

Me vienen a ver chicos para que les enseñe a hacer juegos de manos porque 
el problema es que estos chicos tienen ganas de hacer cosas, pero no hay 
escuela que les explique qué hacía Frégoli. ¡Es una cosa patética! El teatro 
literario continúa sin escuela, sin base, entonces no saben hablar, no saben... 
Aunque hagan Shakespeare, empiezan la casa por el tejado y en realidad 
resulta una cornucopia. El caso del “teatre lliure” es palpable; hacen unos 
folletos muy bonitos, que es lo que queda, y en cambio en las obras que he 
visto, las fotografías no tienen nada que ver con lo que sale al escenario. Hay 
una política de irresponsabilidad y poco seria y por otro lado las subvenciones 
van siempre a los mismos. En fin, ya veremos lo que nos depara el futuro. 
(Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 
38, p. 13, desembrer ? 1982)

Editar tot el teatre, per a mi representa molt. El meu teatre hi era, i no editar-lo 
em neguitejava, com allò dels pares que volen deixar els fills casats. Això, 
afortunadament, ja està en marxa. Quan estigui del tot enllestit (sis volums), 
serà el moment de veure què es pot fer amb el teatre en aquest moment. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 43, 1 
de desembre de 1982)

El teatre, i això és una cosa que hauria de quedar clara, sempre l’he entès com 
una aventura poètica lligada a la recerca de l’art contemporani. La meva obra 



és un procés homogeni: o serveix tot o no serveix res. Tal com està el teatre al 
nostre país, en què la majoria d’obres que s’estrenen són modernes només per 
cronologia, el meu teatre resulta una mica insòlit i del tot vigent. Perquè aquest 
teatre no s’hauria pogut fer al segle passat. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. 
SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

La panorámica que nos ofrecen los actores y las actrices catalanes es 
deplorable. Por eso no voy nunca al teatro...

Reclamo para el teatro contemporáneo las experiencias prácticas de la 
aventura contemporánea y soy un poeta que comprendió en la poesía la 
ausencia de una cuarta dimensión: el movimiento. Por eso escribo teatro, 
independientemente de la posibilidad de estrenar. (Joan Brossa critica la mediocridad de la 
política teatral en Cataluña, per Basilio Baltasar, EL PAIS, Barcelona, p. 24, 2 de febrer de 1983)

A mi no m’ha interessat mai integrar-me en res, m’interessava treballar, i si les 
meves obres es representaven, bé, si no, també. No m’interessa el que puguin 
pensar, perquè les opinions que es puguin fer sobre el meu teatre em fa l’efecte 
que no estan basades en la realitat, perquè, s’ha representat molt poc, poc i 
malament. (Brossa i la brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, 
Barcelona, núm. 162, p. 33, 31 de maig de 1985)

Puc dir que m’agrada tant el teatre (que es fa actualment a Catalunya), que no 
hi vaig mai. 

Les meves primeres incursions en el teatre, l’any 1941, tenien com a finalitat 
buscar una tercera dimensió als poemes: potser era el moviment. És difícil 
d’explicar; cal veure-ho. Moltes vegades les teories més sensacionals, no 
responen a la realitat; i l’eloqüència dels fets va a favor de la gent poc donada a 
teoritzar. És molt fàcil d’enganyar-se amb les paraules. Hi ha teories que són 
impossibles de viure.  (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER 
DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan Brossa. 
Diversos autors, p. 133-134. La Forest d’Arana, València, 1994)

El teatre s’ha de reinventar (encara estem en la tragèdia grega!). (Entrevista amb 
Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La 
Forest d’Arana, diversos autors, p. 438, València, 1994)

No puc imaginar l’art -ni, per tant, el teatre- sense poesia: canvia el continent, 
però no el contingut. El poema és poesia passiva; el teatre, poesia activa. (La 
poesia teatral de Joan Brossa, de John London, catàleg de l’exposició de J.B. al Riverside, Londres, 1993, traduït de 
l’anglès per Joan Emili. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 273. La Forest d’Arana, València, 1994)

Massa sovint entre nosaltres el Teatre va a peu coix. A les flors que li donen les 
Festes Majors i a les empremtes dels elefants s’hi ajunta la fumera, això sí, a 
so de trompetes i amb falsos nusos poderosos.

Quan un país no va a l’hora, el primer que se’n ressent és el teatre. Voldríem 
que el nostre ambient teatral fos més elàstic i el risc i l’aventura creativa –el peu 
que falta- no haguessin de ser tan contradictoris en la seva justificació de límits; 
la normalitat ho exigeix com una activitat imparable. Anys enrera em deia un 
amic actor que, si les agències de viatges tinguessin la iniciativa del Teatre 
Català, encara viatjaríem amb tartana. La carcassa de l’esperit, sense dubte, 
ha millorat, però, encara els instants no són prou de primavera. (La presència forta, 
per Joan Brossa, dossier de  premsa de la presentació del nou Espai escènic Joan Brossa, Barcelona, novembre 1997)

teatre a la italiana



A mi, per naturalesa, m’agrada molt el teatre a la italiana. El fet que soni el 
timbre, s’apaguin els llums de la sala, s’encengui la bateria i pugi el teló, em 
sembla perfecte; crec que mostra un aspecte convencional extraordinàriament 
expressiu, un element ritual que en el teatre és molt important, com per a un 
quadre el marc o el color de la paret. Em plau tota aquesta part de tramoia i 
d’artifici que comporta el teatre. Hi ha vegades que un toc de timbre i una 
pujada de teló ja val per un acte sencer. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Jordi Coca, 
Primera etapa (1938-1950), p. 63, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

teatre de l’absurd

Res de res! M’interessen més els germans Marx i tots els pallassos (menys en 
Dalí). No cal muntar una especial dramatúrgia, em sembla que no val la pena 
carregar les tintes. L’absurd mai no pot ser un punt d’arribada. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Jordi Coca, Primera etapa (1938-1950), p. 114, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Teatre Lliure

El teatro literario continúa sin escuela, sin base, entonces no saben hablar, no 
saben... Aunque hagan Shakespeare, empiezan la casa por el tejado y en 
realidad resulta una cornucopia. El caso del “teatre lliure” es palpable; hacen 
unos folletos muy bonitos, que es lo que queda, y en cambio en las obras que 
he visto, las fotografías no tienen nada que ver con lo que sale al escenario. 
Hay una política de irresponsabilidad y poco seria... En fin, ya veremos lo que 
nos depara el futuro. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, 
revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 13, desembrer ? 1982)

Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

El Teatre Nacional de Catalunya podría haber empezado con Maria Rosa o, 
mejor, con Terra Baixa (de Àngel Guimerà, en lugar de hacerlo con L’auca del senyor 
Esteve, de Santiago Rusiñol). (Rosa Novell monta “Olga sola”, de Joan Brossa, en el teatro dedicado al 
poeta, per EFE, EL PAIS, p. 42, 30 de gener de 1998)

Aquesta obra no es podrà fer mai en el TNC  perquè no és “el bell lloc”. (Joan 
Brossa, a la roda de premsa de presentació de l’obra El bell lloc, a l’Espai escènic Joan Brossa, dirigida per Carlos 
Pazos, 19 de juny de 1998)

(La obra “El bell lloc”) No podría montarse en el Teatre Nacional porque no es 
un “bell lloc”. (Carlos Pazos debuta como director de teatro con la obra de Joan Brossa “El bell lloc”, 
redacció, LA VANGUARDIA, p. 39, 20 de juny de 1998)

Em sembla que els directors farceixen massa el teatre. I jo el veig molt senzill, 
a base de diàlegs. I es veu que el teatre no va per aquí. M’han explicat per 
exemple, que al Naci...onal, el públic aplaudeix els efectes especials. Com que 
sembla que diuen que en aquell teatre, de la meitat de la sala cap amunt no se 
sent, potser distreuen el públic amb efectes especials.

Encara no hi he posat... els peus. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per 
Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p.-10, 26 de juliol de 1998)



Teatre Romea

El Romea és un teatre que m’agrada molt.
M’hauria agradat més que el meu retrobament amb el públic s’hagués fet al 
Romea i recuperant una obra com Or i sal, que al seu moment, quan la va 
estrenar l’ADB, va produir un gran impacte.
Em sembla que aquestes dues obres que s’han muntat ara (pre-estrena a 
Sitges), Cavall al fons i El sabater, hi haurien trobat un marc més adequat. (Joan 
Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 
de desembre de 1982)

telenovel.la

Sé què és una telenovel.la perquè m’ho expliquen. Però no m’interessa. (Joan 
Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 
11, 26 de juliol de 1998)

televisió

No en tinc jo, de televisió. (Entrevista, per Victòria Combalia (traducció del castellà per Francesc 
Collado), EL PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 397-399. La Forest 
d’Arana, València, 1994)

Yo no tengo tele y no sé quién es Tonino, pero coincido con él: si no te haces el 
tonto, no estás de acuerdo con la mayoría, que es tonta, y te creas problemas.

A estas alturas de la entrevista sigo sin tener tele y sin saber quiénes son sus 
“stars”. Pero sí, el “cutreluxe” fascina a los jóvenes y también a los viejos. Yo 
les aconsejo que no compren televisores. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista 
de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

teòleg

Els teòlegs no han creat mai cap  religió. Sóc dels qui pensen que la raó ha de 
ser un suport a l’instint, en lloc de voler destruir-lo. (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria 
Picazo i José Miguel G. Cortés, a La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos 
autors, traducció del castellà per Josep P. Montaner, p. 434-435, València, 1994)

TGV 
(veure també poesia visual)

Això va ser una idea dels dissenyadors industrials d’aquesta aventura. Per 
diferenciar aquest tren del francès, ja que no poden tocar les línies, se’ls va 
ocórrer decorar-lo d’una manera diferent, i em van preguntar què faria jo amb 
aquest tren. Em va semblar molt interessant per allò que jo sempre he dit que 
el poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais. El que se’m va ocórrer és 
que, quan el tren estigui parat, es veuran com unes taques negres sobre la 
carrosseria que no se sabrà què son, però quan arrenqui, aquestes taques 
formen la paraula tren. És un poema visual en dos actes. Jo ho he vist en 
maqueta i m’han dit que per televisió es veia el tren corrent, però jo no ho he 



vist perquè no tinc televisió. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, 
entrevista d’Antoni Batista. Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 13, desembre de 1989.)

Tharrats
(veure Dau al Set, Leopoldo Frègoli, Nocturns encontres, Joan Ponç i Proses 
de Carnaval) 

Thyssen, col·lecció

I mentre a El Prado hi ha quadres sensacionals que no es poden exposar per 
manca de lloc, es gasten una colla de diners a comprar la col·lecció d’aquest 
aprofitat Thyssen en un país d’infrastructura cultural tan deficient. (“Una obra és un 
acte de llibertat”, Joan Brossa i Antoni Llena, cara a cara, entrevistats per Montse Serra, EL TEMPS, revista 
setmanal, València, núm. 472, p. 55, 5 de juliol de 1993)

tonto

Si no te haces el tonto, no estás de acuerdo con la mayoría, que es tonta, y te 
creas problemas. (Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la 
contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Tormo, Enric
(veure Joan Ponç) 

En Salamanca conocí a algunos compañeros de cuartel que escribían, entre 
ellos a Enric Tormo, el grabador, con quien nos hicimos muy amigos. En ese 
ambiente se me fue despertando con lentitud este sexto sentido (el poético). Al 
volver a Barcelona no tardé en percatarme de que si quería dedicarme a la 
literatura tenía que profundizar la psicología. Al comenzar a practicar las 
imágenes hipnagógicas, es decir, voces y dibujos que percibimos antes de 
dormirnos y que sirven para introducirnos en el subconsciente, Tormo me 
recomendó que entrara en contacto con Manuel Viusà. Éste, al leer las frases 
que le mostré, me confesó que el único que lo entendería y me podría orientar 
era Foix. En aquel entonces yo estaba rodeado de gente que confunden la 
costumbre de leer con leer literatura. Me di cuenta enseguida. (“En la vida he hecho 
todo cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 35, 1 de març de 1992)

Hablando conTormo, al cual había conocido durante el servicio militar, hice una 
dura crítica a la enseñanza en la escuela; él me dijo que conocía a un poeta 
llamado Foix con el cual yo conectaría de inmediato en varios niveles... Fui a 
ver a Foix y fui bien recibido... (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, 
ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

tradició

Crec que la millor manera de vèncer la tradició és de continuar-la, no de repetir-
la. 



Hi ha exemples clars. Primer, l’home camina amb les cames; després, per 
poder-se desplaçar més còmodament, inventa la roda, que era l’equivalent al 
fet de caminar. Això vol dir continuar la tradició i no pas repetir-la. Igual passa 
en art i literatura: es tracta d’obtenir resultats amb elements nous, encara que 
no s’assemblin als vells, en una via de progrés. El senyor que va inventar la 
roda continuava la tradició, no necessàriament caminant, sinó buscant un 
equivalent en una via progressiva. Entenc la cultura com un progrés, i una 
repetició vol dir un trencament: un clixé és una ruptura. (Joan Brossa, l’alternativa 
poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona 
època, núm. 1, p. 18, estiu de 1986. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 133. La Forest d’Arana, València, 1994)

Estic convençut que l’única manera de vèncer la tradició és continuar-la, no 
repetir-la. Perquè un fet és com un sac buit. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del 
catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per 
Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 256. La Forest d’Arana, València, 1994)

Juan Ramón Jiménez, decía que la tradición debía ser una conquista, no una 
herencia. (El homenaje de Brossa. De poeta a poeta, per Ima Sanchís, MAGAZINE La Vanguardia, p. 66, 24 de 
maig de 1998)

Sóc dels qui creuen que cal entendre la tradició com una conquesta i no pas 
com una herència. (Va de lletres, Joan Brossa parla d’Enric Casassas, Institució de les Lletres Catalanes i 
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, EL PAIS, p. 7, 3 de juliol de 1998)

transcendència 

La trascendencia es una cosa de otra época. Hoy tienes que aceptar que no 
entiendes nada de la vida, y que desaparecerás, porque en el juego divino está 
incluida la pena de muerte. (Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, 
núm. 1092,  p. 26, 31 d’agost de 1997)

transformisme
(veure també Frègoli)

El transformismo me interesa porque reduce el fenómeno teatral a una sola 
persona y da a un solo actor la posibilidad de construir una diversidad de 
personajes. Como digo en el libro sobre su creador, el romano Frégoli, en este 
género late la idea védica de que existe un solo Brahma, que se diversifica: el 
Uno se manifiesta como múltiple. El próximo quinto volúmen de mi teatro, 
contiene entre otras doce obras, treinta monólogos de transformación. (Joan 
Brossa; la poesía  y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, 
Barcelona, n. 55, p. 62,  abril 1981)

En mis propuestas de transformismo puede haber un grado de evocación pero 
no nostálgica, ya que los resultados son de ahora; en mi obra existen estos 
antecedentes (un cierto regusto “retro”, de “belle epoque”, de expresionismo, 
de surrealismo, de años veinte), debido a mi sensibilidad, a mi formación, que 
por otra parte no son tan lejanos, pero creo que se ha de encontrar un cabaret 
vigente, con un lenguaje vivo que quizá soprenda a los amantes del cabaret, 
porque estos sí que son muy nostálgicos... (veure Quiriquibú). (Joan Brossa; la poesía 
y el cabaret. Entrevista de Jordi Mesalles amb Joan Brossa. EL  VIEJO TOPO, revista mensual, Barcelona, n. 55, p. 
63,  abril 1981)

transgressió



Esdevé la setena cara del dau. L’esglaó que sempre trobes per a continuar 
pujant. Si algú no l’empeny, l’art no evoluciona. Allò que dèiem del perill de la 
cultura oficial. No hem de menysprear mai la possibilitat de recerca juntament 
amb la lluita contra els condicionaments i les limitacions. (Joan Brossa, dintre i fora de la 
balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 1982)  

travestisme

El travestismo no tiene nada que ver con el transformismo. El travestí no utiliza 
los mecanismos de rapidez y sorpresa, sino que se limnita a disfrazarse de 
señora. Es el aspecto más burgués y cómodo del espectáculo. Si actualizara 
alguién un espectáculo Fregoli gustaría mucho porque el transformismo es 
desconocido. (Joan Brossa, la magia de la poesía, entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, núm. 4267, p. 
27, 134 de juny de 1978)

treball d’equip

Cop de poma va sorgir perquè en Miró es preocupava pel treball d’equip; deia 
que el treball d’equip era la salvació de l’art en el futur. Va voler fer una 
temptativa amb gent que tinguessin afinitat amb ell i bona alzada mental. (Joan 
Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 128, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Trenta Divisió
(veure també guerra civil)

Lo primero que escribí fue un relato de una escaramuza. Lo perdí en el frente. 
Tiene que estar publicado en algún sitio porque yo estaba en la treinta división 
y salió en el diario. Me hizo mucha ilusión porque hicieron formar a la compañía 
y lo leyeron en voz alta. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, 
Barcelona, núm. 23, p. 28, agost de 1978)

Hicimos una acción y yo la escribí; era la descripción de una escaramuza; al 
teniente le gustó, formó a la compañía y la leyó; estaba impresa, en el periódico 
de la 30 división, y la perdí. (Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON 
diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 1982)

Tresserra, Oriol

Aquest desembre (1982) hi ha una exposició a la galeria Joan Prats on es 
mostraran els darrers poemes visuals i poemes objecte que he fet. Els poemes 
visuals són serigrafies fetes amb el meu amic i gran artesà Oriol Tresserra. No 
es diferencien gaire dels primers poemes visuals; si de cas, és el segon temps 
de la simfonia. Hi pot haver una temàtica diferent i la incorporació d’una mica 
de color, sense entrar, però, en el terreny de la pintura. (Joan Brossa, oblidar i caminar, 
per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

trobador



(veure també sextines)

Los trovadores me gustan mucho, pero reconozco que nuestro siglo no está 
para trovadores, ellos mismos se expresarían de otra forma, quizás serían 
cineastas. (Salir de la jaula del lenguaje, entrevista de Mercè Ibarz, EL VIEJO TOPO, Barcelona, núm. 23, p. 31, 
agost de 1978)

U

Umbracle
(veure Pere Portabella)

Universitat de Palma de Mallorca
(veure La mosca)

U no és ningú

Todo nuestro trabajo era un poco consecuencia del impacto de Joao Cabral de 
Melo. Las conversaciones que manteníamos se reflejaban en nuestras obras 
respectivas. Era la época en que Tàpies y yo realizábamos el material que se 
ha recogido en “U no és ningú”. Cada uno trabajaba por su lado, y ahora vimos 
que sería bonito reunirlo en un libro conjunto.

Con la perspectiva de todos estos años creo que la obra que hicimos en 
aquella época sigue teniendo interés. El verdadero juez de una obra es el 
tiempo, y si cuando la ves que al cabo de 30 años aguanta, es que tiene 
valores positivos.

Nos decía que si hacíamos arte revolucionario iríamos a la carcel, mientras que 
con el arte de revuelta podríamos poner de manifiesto las contradicciones de la 
sociedad.

Hemos dedicado el libro al PSUC porque cuando trabajábamos en aquellos 
años teníamos muy presentes a los comunistas catalanes, que eran los que 
llevaban el peso de la resistencia.

En el libro “U no és ningú” intenté reflejar el mundo tal como lo veía a través del 
materialismo dialéctico. Es una de las primeras obras literarias que escribí con 
esta óptica. Utilicé una prosa elemental, como si fuera dirigida a las escuelas, 
por eso me hubiera gustado que la edición se hubiera hecho con un tipo de 
letra parecido al silabario, para que el niño pudiera aprender a leer. No se pudo 
encontrar ese tipo, pero sí uno parecido. La mayor parte del texto está en prosa 
para que tenga este carácter de libro de lectura. (El origen marxista de Tàpies y Brossa, 
entrevista de Joaquim Ibarz, Tele/eXprés, Barcelona, p. 23, 29 de novembre de 1979)



urbanisme
(veure instal·lacions urbanes)

V

Vampyr
(veure Carl Dreier)

Es una película muy poco hablada y de la setentena de palabras apenas se 
entienden cincuenta. El sonido no ha de ser una simple redundancia de la 
imagen, debe tener su propia función. 

(Del cine Astoria con Zuñiga, Brossa recuerda una proyección de “Vampyr” 
manipulada). El film estaba doblado al castellano y debieron pensar que tenía 
poco diálogo. Solución: añadirle frases. En aquella copia, de tanto en tanto, se 
oía una voz que decía “quiero sangre, quiero sangre”. Además habían alterado 
totalmente el orden de las secuencias. Un crimen monumental al arte. (Ver el  cine 
sin dogmatismos, article de Tomàs Desclòs i Joaquim Ibarz, Tele/eXpres, 2 de juliol de 1979, p. 14)

Velòdrom d’Horta
(veure Poema en tres temps, o transitable)

Verdaguer, Cinto

Verdaguer té uns moments impressionants quan es clava davant un paisatge 
amb tota la cavalleria, o s’hi abandona. El tema rural m’atreu. Després del 
noucentisme el tema rural quedava una mica enllà; els modernistes hi havien 
especulat d’una manera excessiva i estava desprestigiat, però a mi em va 
semblar que podia ser rehabilitat, amb una tècnica moderna. El tema era vàlid, 
el que calia era veure’l d’una altra manera. Doncs, per què no podia ser 
actualitzat amb un einam nou? (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Segona etapa (1951-
1960), p. 85, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Sense ell no crec pas que escrivíssim com escrivim. Verdaguer és una veritable 
frontissa històrica, quant al idioma, és clar. La seva poesia religiosa, de beat, 
no pas de místic, no m’agrada gens. En canvi, té poemes on el domini del 
llenguatge em sembla definitiu. És admirable la seva feina de recuperació de 
les paraules de la pagesia. L’Atlàntida i Canigó tenen una força de llenguatge 
extraordinària que, el tema a part, admiro profundament. És com una mena de 
Wagner. M’emprenya, això sí, la seva bijuteria religiosa. Les violetes a Maria, 
les floretes, els goigs, etc. etc. . (Joan Brossa, l’alternativa poètica, entrevista d’Antoni Gual i Carles 
Ruiz, CARRER DELS ARBRES, trimestral de cultura, Badalona, segona època, núm. 1, p. 21, estiu de 1986. I a Joan 
Brossa. Diversos autors, p. 139. La Forest d’Arana, València, 1994)

viagra



Vi agra? Un vi que no és bo. (Joan Brossa. De l’A A l’A, entrevista, LA RAMBLA, Barcelona 
magazine, , núm. 1, segona època, p. 19, octubre-novembre de 1998)

viatjar

No crec pas que els viatges m’hagin influït gaire. Només conec França i una 
mica Bèlgica i Holanda; i, per descomptat, han influït més en l’impuls que en  la 
intenció darrera. (Fases, entrevista de A. Molina, Baleares, Palma de Mallorca, 1 de desembre de 1968)

Viatjar no m’ha agradat mai. Veig que hi ha tanta gent que viatja per evadir-se i 
que la primera cosa que troben al lloc on van és ells mateixos; es troben 
esperant-se a l’estació. He viatjat una mica, és clar, però quan torno, estic uns 
dies que n sóc jo mateix. Perdo l’equilibri, i m’interessa més conservar l’equilibri 
que xafardejar en un altre cel. Ja en tinc prou amb el d’aquí. Sempre que haig 
de viatjar és per una cosa determinada, per anar a fer una lectura, coses 
concretes. El plaer del viatge pel viatge no entra en el meu catàleg. (Joan Brossa, 
oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 49, 1 de 
desembre de 1982)

No me ha gustado nunca viajar, ya se mueve la obra. He estado en la 
Residencia y en la Huerta, en Monterrey de México y después me voy a Kassel 
y Göppingen. (BCN Bulevar, per Vicenç Altaió, EL MUNDO, Barcelona, 13 de setembre de 1998)

Me descentra. (Muere el prestidigitador de las artes, per Felix Martínez, EL MUNDO, Barcelona, p. 48, 31 de 
desembre de 1998)

vida
(veure també oblidar i saviesa)

Quant als límits, el símbol de la vida no és un cercle sinó una espiral. El mar i la 
muntanya han imposat la meva genealogia. Jo escric perquè sóc al món. 
Després en vindran d’altres. Mai no finirà l’aventura de la creació contra 
l’immobilisme. (Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Tercera etapa (1961-1971), p. 149, editorial 
Pòrtic, Barcelona 1971)

La meva vida és la senzillesa amb espardenyes. Viatjo poc. (El poeta a les golfes, per 
Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos 
autors, p. 210, La Forest d’Arana, València, 1994)

La vida, m’imagino que és com un viatge. Si tu realment et desplaces, és 
evident que el paisatge al teu voltant va canviant. L’obra és una planta, va 
creixent, es va modificant, és més sensible a l’atmosfera que l’envolta; jo 
només m’he limitat a això, a anar regant la planta cada dia. I després les coses 
han vingut com han vingut. (Joan Brossa, el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de 
Josep Masats i Safont, Canigó, n. 711, p.19, 23 de maig de 1981, i El viatge vital i poètic de Joan Brossa, per Glòria 
Bosch i Mir, PAPERS, suplement de CANIGÓ, núm. 70, p. 15, 29 de gener de 1983)

Jo he estat essencialista. He treballat, però no m’he lligat al resultat de la feina. 
Em vaig plantejar la vida en un pla molt estricte, sobretot per tenir temps lliure i 
poder-me realitzar. Si aconsegueixo tenir temps, però la remuneració és baixa, 
em sento compensat... Amb les col·laboracions que faig amb els pintors 
disposo d’un  marge que em permet anar estirant tot l’any... A la vida s’ha de 
saber realment què has de fer. Això és molt difícil perquè amb l’educació que et 
donen, resulta tot el contrari. Jo sempre dic que en aquest moment, potser la 



veritable saviesa consisteix, a més que a aprendre, a oblidar les coses que 
t’han ensenyat.

Hi ha molta gent que porten un esperit ortopèdic; no un braç o una cama, sinó 
l’esperit... (Joan Brossa, el bruixot que va traient conills del barret, entrevista de Josep Masats i Safont, 
Canigó, n. 711, p. 21, 23 de maig de 1981)

Jo vaig vivint, vaig treballant. Sóc el mateix. Si de cas, el que ha canviat és el 
paisatge. Ara em trobo que tinc molta obra feta i, és clar, no pots comportar-te 
exactament igual quan ets a la desena estació que quan ets a la tercera.
Si et mires al mirall t’adones que tu també has canviat. En tot cas, si hagués de 
tornar a viure, i prefereixo que no sigui així, faria el mateix que he fet. Potser 
m’ocuparia una mica més de la promoció.
Si cada moment es viu el que s’ha de viure, a mi em sembla que és lògic que la 
vida es vagi acabant. La gent que no pensa així acaben essent uns vells verds 
o bé, cosa que ara passa molt, ets un jove-vell. Però si tu has acumulat un cert 
nombre d’etapes, si has viscut intensament, per què les has de repetir? I si no 
les has viscudes intensament, encara menys, oi? (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi 
Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 43 i 44, 1 de desembre de 1982)

Jo sempre dic que em guanyo molt bé la vida, però que me la paguen poc. 
Però també he dit que hi ha un moment que la vida et duu a optar per una cosa 
o per l’altra. I jo he optat per la llibertat que tinc, i comprenc que en aquesta 
societat tot s’ha de pagar d’alguna manera. El restrenyiment econòmic és el 
preu de la meva llibertat. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista 
mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

La vida és un fet transitori. Aquest estudi n’és una imatge. I si algú no se sent 
en estat de transició, senyal que és un il·lús. Per tenir un cert coneixement de 
la peripècia humana cal no oblidar que vivim transitòriament. Si quan vaig llogar 
l’estudi m’haguessin dit que hi estaria quinze anys, no l’hauria agafat; aleshores 
això m’hauria semblat impossible. I tot és per l’estil. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per 
Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 45, 1 de desembre de 1982)

He llegit els llibres que m’han interessat, faig la vida que vull... És clar, algú 
potser dirà: “Caram, quina sort, aquest senyor que fa la vida que vol!” Aquests 
són els que es pensen que la vida que vols és una vida extraordinària, que 
generalment vol dir una vida plena de coses supèrflues o inabastables... No, jo 
m’he limitat a les coses essencials. Madurar vol dir saber ser essencial; i que hi 
hagi proporció entre el que vols i el que pots. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. 
SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 49 1 de desembre de 1982)

A mi, per exemple, m’agrada molt Wagner, però també m’agrada Nietszche, 
que es barallava amb ell. La vida és això: la nit i el dia, la pluja i el sol... És 
sempre un fet bipolar. (El poeta ha de sortir del llibre a buscar nous espais, per Antoni Batista,  Revista 
Cultura, Generalitat de Catalunya, desembre 89)

La dinàmica de la vida fa que tot en la natura sigui bipolar. I les manifestacions 
vitals es mouen com el pèndol. A l’interès creixent per un fet, segueix l’interès 
creixent pel seu opost. En un altre nivell, també influeix la constant renovació 
dels productes del mercat... (Entrevista amb Joan Brossa, per Gloria Picazo i José Miguel G. Cortés, a 
La creación como cuestionamiento, València 1990. I a La Forest d’Arana, diversos autors, traducció del castellà per 
Josep P. Montaner, p. 435, València, 1994)

La vida es como un viaje en tren, yo soy el mismo, pero los paisajes externos 
van cambiando. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart con Joan Brossa. RS, 
revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)



Yo soy el mismo de siempre. He conseguido ser coherente. La vida se 
compone de una serie de grandes dificultades que producen pequeñas 
satisfacciones, pero la poesía es un poder insólito que compensa de la vida. Es 
química y alquimia. En la vida he hecho todo cuanto me he propuesto; esto no 
quiere decir que haya tirado la casa por la ventana. Para quien piensa 
correctamente, tiene que haber una proporción entre lo que quiere y lo que 
puede. De aquí nace la confianza en uno mismo. (“En la vida he hecho todo cuanto me he 
propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 43, 1 de març de 1992)

La vida tomada por el lado alegre es un sainete, y por el lado malo, una 
tragedia.

Hay dos formas de ver el mundo. Les contaré un chiste...

- Un padre tiene un hijo optimista y otro pesimista. Una Navidad decide 
equilibrar sus ánimos. Al pesimista le regala un caballo, y al optimista, un 
montón de boñigas. El pesimista dice: “El caballo es tan bonito que sufriré 
mucho cuando muera”. El optimista, ante las boñigas, exclama: “¡Qué 
fantástico!, los Reyes Magos me han traído un caballo que ya se ha marchado”. 
(Cataluña es la última colonia de España, entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 
92, 30 d’abril de 1998)

He fet el que creia que havia de fer. Sense pretendre res. Sense voler acaparar 
cap lloc. Dient sempre el que he pensat. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de 
res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, suplement setmanal, p. 8, 26 de juliol de 1998)

vida privada
(veure també biografia)

Això no té cap interès. Hem vist tant aquesta gent que han abusat d’ells 
mateixos... A mi em sembla que l’obra ja dóna un guió suficient de mi mateix. 
Sóc enemic de les biografies.

(A la teva obra també síntueixen algunes peripècies de tipus sentimental...) 
Tampoc no tenen cap interès.
Cada època té el seu color. Han arribat coses que després han passat. Si 
alguna vegada, rellegint alguna cosa meva, cosa que no faig gaire, em trobo 
amb referències d’aquesta mena, penso que m’agrada haver-ho viscut. És una 
peripècia més. Un arbre en el paisatge. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA 
D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, núm. 279, p. 47, 1 de desembre de 1982)

vida social

Realment no faig cap mena de vida social. Tinc uns quants amics, sempre els 
mateixos. (Joan Brossa, oblidar i caminar, per Jordi Coca. SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de 
Montserrat, núm. 279, p. 46, 1 de desembre de 1982)

Vidal, Albert
(veure L’aperitiu)

video-clip



Tot i que la meva darrera experiència és escriure sextines segons el complex 
esquema provençal, en conjunt, he tendit a simplificar per tal d’obtenir una 
major intensitat. L’escriptura del video-clip. (Entrevista a Joan Brossa, per Pep Espaliu, del 
catàleg Joan Brossa, Galeria “La máquina española”, Madrid, 26 de setembre de 1988, traduït del castellà per 
Francesc Collado. I a Joan Brossa. Diversos autors, p. 255. La Forest d’Arana, València, 1994)

Villarias, Carlos
(veure Bela Lugosi)

Villèlia, Moisès
(veure La jugada)

violència

No estoy de acuerdo con Wes Craven (*) en que la violencia en la tele y en el 
cine no alimenten la violencia social. Los niños son imitadores. [(*)  Wes Crave, creador 
de Freddy Krueger, asegura que el terror vacuna contra el terror].  (Cataluña es la última colonia de España, 
entrevista de Sanchís – Amela – Amiguet, la contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Vint-i-sis sextines i un sonet
(veure també sextines)

(El simbolisme dels mots, sigui pel paràmetre reiteratiu de la sextina o per la 
seva intenció, es fa obsessiu, en aquestes “Vint-i-sis sextines i un sonet”. Què 
et diuen l’aigua, la barca, la terra, l’arbre, la grua, el camí, la festa, la feina?...)

Jo faria tres grups. Aigua i terra, festa i feina són entitats bipolars. Camí, barca 
són elements de viatge en dos rasers. Arbre forma antítesi amb grua. La grua 
apareix en una sextina satírica: és un arbre ortopèdic que l’home fa servir en 
una circumstància determinada dins la nostra societat, una societat en què la 
veritat resulta falsa des del moment que s’erigeix en poder. Aquesta és la meva 
interpretació, però en una matèria així et remeto al magnífic assaig de Josep 
Romeu i Figueres que acompanya les sextines. Romeu ha escrit també un 
pròleg esclaridor per al llibre “Ball de sang”, que sortirà per la Festa del Llibre. 
(Joan Brossa, dintre i fora de la balança, entrevista de Joan Randé i Masdéu ,AVUI, Barcelona, p. 23, 7 de febrer de 
1982)  

Vinyoli, Joan

Se’ns han mort tres poetes que crec que literàriament tenen una vàlua evident, 
cadascú amb un registre propi i diferenciat, és clar, Agustí Bartra, Joan Vinyoli i 
Salvador Espriu, i no entenc perquè ha de ser un de sol l’homenatjat (Espriu)... 
això és fruit del maniqueisme de què parlàvem (la cultura oficial), i jo no vull fer 
de comparsa en aquest muntatge –no he participat ni ho faré en cap 
homenatge de cap mena, perquè haurien de ser tres homenatges i no un de 
sol, com s’ha fet-. El que s’ha fet amb Vinyoli em sembla descarat. Vinyoli havia 
escrit tota la vida, i mai no li havien donat cap premi, en canvi, ara, després de 



morir, en poc temps li n’atorguen quatre o cinc; sembla que el premiïn no pas 
per l’obra feta sinó perquè se n’ha anat. Entre Vinyoli i Espriu, per exemple, pel 
que fa a l’obra, hi ha dos centímetres de diferència, mentre que a l’hora dels 
homenatges, entre l’un i l’altre hi ha mil quilòmetres de distància... i això no és 
decent, aquí hi juguen uns factors extraliteraris i no em sembla lícit. (Brossa i la 
brutícia de la cultura, per Francesc Burguet i Ardiaca, EL MÓN, revista setmanal, Barcelona, núm. 162, p. 34, 31 de 
maig de 1985)

Viusà

Viusà me dijo que Foix era un indiviuo que no había manera de tratar, que era 
muy raro, no sé si te recibirá... si vas a verlo no le digas que vas de parte mía 
ya que estamos peleados... Foix era un conservador y Viusà un activista lo cual 
explica sus diferencias. Fui a ver a Foix y fui bien recibido. .. (Conversación con Joan 
Brossa, un grafista insólito, per Imma Julian, ON diseño, revista mensual, Barcelona, núm. 38, p. 9,  desembre ? 
1982)

voluntat

Era obsesivo, soy capricornio. Me regalaron una gorra y tuvieron que tirarla a la 
basura porque la llevaba siempre; para comer, para dormir. Por eso mi punto 
válido es la voluntad; si se me mete una cosa en la cabeza, lo llevo a término. 
(Joan Brossa. Los juegos del poeta, per Sol Alameda, EL PAIS semanal, núm. 1092,  p. 25, 31 d’agost de 1997)

W

Wagner

Saber que havia nascut al carrer Wagner em va donar una gran alegria, 
perquè, en efecte, m’agrada Wagner. A Catalunya hi ha hagut bons 
wagnerians. Que ens agradi Wagner és degut, penso, a allò de: “Sempre vols 
el que no tens”. Hi ha una part subconscient del Mediterrani que anhela el nord 
i les boires; abunden a les nostres cançons populars la tristor i l’enyorança. 
Wagner és l’artista que s’expressa amb més eloqüència i, en aquest aspecte, 
passa per damunt de les desil·lusions. Al marge de la potència sobrehumana 
de la seva música, és cert que algunes de les seves idees han envellit; això no 
obstant, encara avui el destí de l’or maleït pel nibelung pesa tant damunt els 
personatges de l’escenari com damunt els personatges de la sala. També crec 
que Wagner ha estat un gran model per als creadors del cinema. Amb la 
música dóna un tractament a les situacions dramàtiques semblant al dels 
cineistes amb les imatges. És un mestre del muntatge i de les gradacions. No 
és per atzar l’admiració que li tenia Eisenstein. Sovint n’hem parlat amb en 
Portabella. El cinema pot ser entès com una “òpera amb imatges”. (Joan Brossa o el 
pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 37, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Per la Festa Major el pare em portava a escoltar Wagner a la plaça de Frederic 
Soler, dirigit per Lamotte de Grignon. Em feia escoltar la cavalcada de les 
valquíries, que em produïa com por. És un Picasso de la música, una mena de 



potent taumaturg. El meu pare no el coneixia però l’impressionava. (El poeta a les 
golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. 
Diversos autors. p. 200, La Forest d’Arana, València, 1994)

Wagner es una de mis pasiones. Es el Eisenstein de la oreja. ¡Ese aliento 
épico...! Creo que cuando Hitler y Stalin coqueteaban, se representó una 
“Walkiria” en Moscú dirigida por Eisenstein. ¿Te imaginas aquello? (Joan Brossa: 
“Muchos de mis poemas objeto están concebidos durante el sueño”, per Carles Barba, El Correo Catalán, diari, 
Barcelona, p. 33, 18 de desembre de 1982)

La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per en Lamote de Grignon, anava a 
tocar cada any a la festa major de Sant Gervasi. Jo m’ho mirava amb el meu 
pare, i quan sentia “La cavalcada de les valquíries” em feia una mica de 
frisança. Després he anat sentint, sí, el Wagner, que m’agrada molt i ha estat 
un personatge que m’ha ajudat.

Wagner és un dels creadors que s’ha expressat amb més eloqüència. En la 
seva època, era un Picasso, era un senyor amb una personalitat extraordinària; 
m’admira el seu esforç  d’afirmació absolut. I va ser un innovador: al darrera 
d’ell ha vingut tota la música dodecafònica. Tot això ve del “Tristany”.

A mi em fa l’efecte que la música dels romàntics la tens a dins, i els músics 
contemporanis t’expliquen que volen fer com una mena d’objectes sonors, que 
els tens a fora. És una posició diferent, no hi ha èxtasi, no hi ha hipnotisme. 
Són dues posicions diferents però que es poden compenetrar perfectament. 
Em sembla que està clar que la naturalesa humana és bipolar i que totes les 
coses no tenen una sola significació sinó que en tenen més d’una. A mi, per 
exemple, m’agrada molt Wagner, però també m’agrada Nietszche, que es 
barallava amb ell. La vida és això: la nit i el dia, la pluja i el sol... És sempre un 
fet bipolar. (Joan Brossa. “El poeta ha de sortir del llibre i buscar nous espais”, entrevista d’Antoni Batista. 
Revista CULTURA, Generalitat de Catalunya, núm. 7, p. 12, desembre de 1989.)

Wagner sempre ha exercit sobre mi una gran fascinació: la fascinació del 
teatre. La que preocupa tan sovint a Lindsay Kemp (i a Murnau en el cinema). 
Recordo, de petit, l’efecte que em produïa La cavalcada de la Valquíria, 
interpretada perla Banda Municipal en la festa major de Sant Gervasi. Tot al 
llarg dels anys, Wagner mai no m’ha decebut. Sempre m’ha estimulat a seguir 
endavant en els moments crepuscular que tots tenim algun cop a la vida. Quant 
a força creativa, li trobo un paral·lelisme amb Picasso. Són dos gegants i en 
ells, jo n’admiro el gran esforç d’afirmació. U grup de rock alemany considera 
que Wagner és el primer rocker de la història. Tenim acabat ja, amb en Tàpies, 
un llibre sobre Wagner. (Entrevista, per Victòria Combalia (traducció del castellà per Francesc Collado), EL 
PAIS, diari, Barcelona. 8 de desembre 1989. I a Joan Brossa. Diversos autors,  p. 397-399. La Forest d’Arana, 
València, 1994)

Me gusta mucho la obra de Wagner, me ayuda a cargar las pilas, me pone en 
marcha. El porqué de todo ello no lo sé, ni lo quiero investigar. Hay que rondar 
el misterio, pero sin desvelarlo. (Joan Brossa, la magia del transformismo. Entrevista de Maite Ricart 
con Joan Brossa. RS, revista trimestral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, n. 6, invierno 91)

Empezó a fascinarme en los conciertos de la banda municipal, dirigida por 
Lamote de Grignon, del cual mi padre era admirador. Considero a Wagner 
como un Picasso de la dramaturgia lírica. Sus contemporáneos le llamaban “el 
vampiro de la ópera”. Un grupo musical alemán lo considera el primer rockero 
de la historia. En el Liceu está mal tratado por los directores de escena. 
Acostumbrada al espectáculo de la ópera por la ópera, la gente no está 
dispuesta a hacer el esfuerzo que Wagner le pide. Cuando no pueden menos, 



como en el caso del verismo italiano, los comentaristas hablan de “una 
conexión bien clara con el romanticismo”, pero se callan el nombre de Wagner. 
Hoy aún es válida la frase de Mahler: “Tradición, desorden”. (“En la vida he hecho todo 
cuanto me he propuesto”, entrevista de Lluís Permanyer, MAGAZINE La Vanguardia, p. 42, 1 de març de 1992)

Jo sóc un gran wagnerià. Algú ha dit que Wagner era nazi, i això no és veritat. 
Tots els qui diuen que era nazi i antisemita menteixen. De fet, ell tenia 
col·laboradors jueus.

(Barcelona és una ciutat wagneriana). Va ser a Barcelona el primer lloc on es 
va estrenar el Parsifal, fora d’Alemanya. Diuen que quan era a punt de 
començar la representació, al balcó del Liceu hi havia un individu amb una 
trompeta que cridava: “Comença el Parsifal”! (Pensament Brossa, per xxx, EL TEMPS, revista 
setmanal, València, núm. Xx, 19 de maig de 1997)

¡Yo, por Wagner, he llegado a ponerme corbata! (pregunta, entrevista de Terenci Moix, la 
contra, LA VANGUARDIA, p. 92, 30 d’abril de 1998)

Al meu pare, que era un artesà, ja li agradava Wagner. I jo recordo que, de 
petit, per la festa major de Sant Gervasi, la banda municipal, dirigida pel mestre 
Lamote de Grignon, tocava Wagner i m’agradava. Després ho he anat 
constatant. (Joan Brossa. “Sóc com sóc i no vull ser model de res”, per Andreu Sotorra, DIUMENGE AVUI, 
suplement setmanal, p. 8, 26 de juliol de 1998)

Jo li vaig ensenyar (a Joan Prats) els meus primers poemes, els meus primers 
sonets... Li va cridar molt l’atenció un de dedicat a l’holandès errant i em va 
demanar per què hi havia pensat. “A causa de Wagner”, vaig dir-li. Era el segon 
que feia a la meva vida i ell va tractar de convèncer-me que dedicar-lo a 
Wagner era una fallida. (Tres Joans: Joan Brossa, Joan Miró i Joan Prats, per Maria Lluïsa Borràs, 
JOAN BROSSA O LA REVOLTA POÈTICA, a cura de Manel Guerrero, Fundació Miró, Barcelona, p. 46, febrer de 
2001)

Z
Zen
(veure també Sonets de Caruixa)

Per les traduccions sud-americanes arribo al coneixement del zen. Vaig llegir 
Lao-Tsè traduït per Lin-Iutang. Per obres d’aquestes em vaig decidir a vendre 
llibres introbables; també perquè hi havia una munió d’amics que les buscaven. 
(Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Primera etapa (1938-1950), p. 61, editorial Pòrtic, Barcelona 1971)

Trànsit, segons el Zen, és l’estat que porta al desenvolupament interior. Cal 
descobrir la vessant interna, però això no exclou l’esforç de treballar. 
S’enganyen els creients si només van a missa de dotze. Hi ha molts poetes de 
missa de dotze i molts novel·listes que, de fet, són com buròcrates i no 
s’aventuren per res. (El poeta a les golfes, per Montserrat Roig, SERRA D’OR, revista mensual, Monestir de 
Montserrat, agost de 1975. I a Joan Brossa. Diversos autors. p. 204-205, La Forest d’Arana, València, 1994)
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