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LabErint nocturn

Disposta a punt de cel, la nit descinta

la lluna dels cabells d’alguna hurí

quan els bous adormits posen precinte

nimbats de peixos. Solta i sense fi,

tal com brilla, davalla pel recinte

i a través del capvespre fa camí.

Una aigua porta dol i es torna tinta,

l’altra sospita esqueixos en el vi.

El jorn punit —gest d’aigua que s’apaga—

encén festes de vidre entre l’obaga.

La prosa dels esculls, guanyant cançó,

s’esmuny per l’ampla volta en canticela

i es perd inabastable, paral·lela

a una llum amb precintes de crespó.
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 48 | Poesia completa

Evocació dE L’hoLandès Errant

Selves de l’Oceà, joc mort d’illes internes,

vertigen emplenat de proes al galop,

fustegassa d’horòscop tallada d’un mal cop

i amb capes de diable al clar de les llanternes.

Riallasses al vent, himnari que enlluernes

les veles vermelloses d’un nauta ardit, miop

per cruïlles d’escuma, voltejant enllà, prop

d’on els morts timonegen galeres sempiternes.

Ombres d’aigua que encara la lluna no ha fos

encrespen llur ganyota de blonda gegantina;

trompes i corns del ventre del mar sonen foscors

en brut. Una alta onada arrenca on l’altra fina.

Ni el 7 ni el 5, però el somni de tots dos

els fa confondre el mar amb les naus que tragina.

Reproduït al llibre d’artista amb Antoni Tàpies Carrer de Wagner. Bar-
celona: Edicions T (Tristany Barbarà), 1988 (amb poemes de Brossa i 
litografies de Tàpies).
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ExaLtada EstEPa

Mòrbid, clou les parpelles l’Eternal;

ve per senders, marxà per avingudes;

d’ombra entrecreua les mans nerviüdes

i escopint cendra arbora el temporal.

La boira avança muntanyes d’esmalt

damunt muntanyes terrals, cabelludes,

d’ombra aturada, com bruixes panxudes,

nues, d’esquena en el jaç terrenal.

Pels camps sembrats de murs, mortes paraules

somien, foses en diàleg, faules

que encenguin himnes d’ala a les buidors.

Fineix un tro tangent a l’estelada, 

un núvol baix envolta l’esplanada

amb reuma d’astres apilant tambors.
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a fiL d’EsPasa

Cita de somnis sota els arcs de palma,

lluna bicorne en misteri d’ocell,

¿on sou quan nans sense cor ni reialme

encenen d’alba caputxa i mantell?

Soroll de rumbs mou insectes amb calma

de riu. La por, per racons de castell,

cull el seu joc d’ulls i taüts que espalma

a mil diables llurs calzes d’or vell

vessants de llum nova. Cors amb malastres

de braços lliguen finibles les mans,

que branden sacs de roca occidors d’astres.

La nit s’esmuny entre esquerdes d’instants

i tous de llum; però esteles dels rastres

bressen de nou camins i vianants.
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Joan Brossa
Poesia completa
Volum I · 1940-1960

Edició a càrrec de Glòria Bordons

Glòria BordonsGlòria Bordons
Catedràtica del Departament d'Educació 
Lingüística i Literària de la Universitat de 
Barcelona i doctora en Filologia Catalana 
gràcies a una tesi sobre Joan Brossa, ha 
treballat àmpliament sobre l'obra d'aquest 
poeta. Entre les publicacions brossianes 
destaquen Introducció a la poesia de Joan 
Brossa (1988), l'antologia A partir del 
silenci (2001), l’edició de Prosa completa
i textos esparsos (2013), Poemes visuals 
(2014), la reedició de tota la poesia escènica 
(22 volums entre 2012 i 2020) o Joan 
Brossa: catálogo razonado de poesía visual 
1941-1970 (2019), així com desenes 
d'articles en revistes especialitzades.
Ha estat directora de l'Arxiu Joan Brossa
i és vicepresidenta d'Estudis de la 
Fundació Joan Brossa. 

Teniu a les mans el primer volum de la poesia completa 
de Joan Brossa, considerant com a poesia l’expressió de 
temes, idees o sentiments mitjançant versos i deixant 
de banda el que Brossa anomenà poesia escènica o 
poesia visual, la publicació de les quals ha seguit altres 
camins. Es tracta, ras i curt, de «poesia». I, més 
concretament, des dels seus inicis hipnagògics fins al 
primer llibre que li obrí les portes a un reconeixement 
internacional (Poemes civils). Són quaranta poemaris 
escrits entre 1940 i 1960, en què per primera vegada
el lector podrà llegir de manera cronològica l’esdevenir 
poètic de Brossa i assistirà a l’evolució del poeta com un 
espectador privilegiat. Però, sobretot, tindrà accés a tota 
la producció poètica brossiana (inclosos alguns poemes 
inèdits) i podrà comparar els grans llibres recopilatoris 
com Poesia rasa amb tota la resta de petits poemaris,
la majoria introbables, i contextualitzar-los.

Setanta anys després s’acompleix el desig expressat 
pel poeta al final del poema «La raó dels fets» de 1951:

Joan Brossa Joan Brossa (1919-1998)
Als 19 anys hagué d'anar a la guerra i allà 
començà la seva carrera poètica. Als 
anys quaranta, gràcies a la coneixença 
de Joan Miró, J.V. Foix i Joan Prats, 
s'introduí en el surrealisme. Fou 
cofundador de les revistes Algol (1947) 
i Dau al Set (1948), i col·laborà 
assíduament amb artistes.

A partir de l'any 1950, en bona part per la 
trobada amb el poeta brasiler João Cabral 
de Melo, la seva poesia experimentà un 
tomb. La intenció passà a ser més política  
i el trencament formal, absolut (Em va fer 
Joan Brossa, 1950). Paral·lelament, aquesta 
ruptura l’aconduí a una més gran síntesi
i conceptualització, evident en llibres
dels tombants dels seixanta. Aquest camí 
l’orientà cap al món de la plàstica (poemes 
visuals i objectes). A partir de la primera 
exposició antològica a la Fundació Miró, 
Joan Brossa o les paraules són les coses 
(1986), les seves exposicions proliferaren 
arreu del món. Tanmateix, alternà aquesta 
dedicació plàstica amb la teatral i les 
formes poètiques més clàssiques (sextines). 
I també portà la poesia al carrer. 

L'experimentació que Brossa traslladà
a totes les formes confirma la concepció 
de la poesia com un joc. A partir de la 
sorpresa que suposà la publicació de Poesia 
rasa (1970), Brossa s'imposà com una de 
les figures de la literatura catalana 
contemporània més interessants.
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Canto amb la meva llengua catalana, 
la meva mare,
els vostres mateixos mots de pau i victòria,
i em plauria de passar-vos aquest llibre, que acabo
d’escriure a Barcelona, avui, catorze d’abril de 1951,
aniversari de la Segona República Espanyola,
però, ara com ara, no en veig pas la manera!
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