
mostren el gust per les ressonincies clissi- 
ques de Ferrando, que les va fer batejar 
com a Hipolita, Fedra, Adriana, Policena 
i Lucrkcia; tret del darrer, la resta eren 
noms franc?ment inusuals a la Mallorca 
de l'kpoca. Es per aixo que no deixa de ser 
curiós I'esment d'una tal Maria, filla de 
I'escriptor, que hauria tingut al seu servei 
una esclava alliberada posteriorment pel 
se,u pare (p. 57). No  sembla que es tracti 
d un  nom compost, ja que  en aquests 
casos es diu que I'és. Entre els nombrosos 
fills de Teseu cal destacar un nou Fer- 
rando, jurista que també féu els estudis a 
Italia, concretament a Pidua, on es doc- 
tora el 15 13, i que va ser mort pels ager- 
manats deu anys més tard. 

Finalment, de cara a una nova edició 
seria interessant acabar de fer concordar 
les dades recollides al llar del llibre amb d les de l'arbre de família e la pagina 22, 
on entre altres qüestions, manquen els 
noms de  diversos dels Valentí. H i  ha 
alguns casos en u& la no inclusió d'algun 
personatge a I'ar 1 re por ser deguda al des- 
coneixement, per manca de dades, de la 
situació exacta que li correspondria, pero 
no sempre es dóna aquesta circumstincia. 
No  sembla gaire comprensible, així, que 
malgrat que es conegui el nom de la seva 

muller, Elicskn (p. 23), Guillem Valentí 
Ses Torres hi aparegui sol, per molt que es 
vulgui destacar la seva condició de funda- 
dor de la nissaga. Si anem davallant a tra- 
vés de generacions successives, observem 
que no se segueixen criteris gaire clars a 
I'hora de decidir qui s'hi inclou i qui no: 
només hi trobem una filla de D o l ~ a  Font i 
Guillem Valentí, besnét de l'anterior i 
oncle de l'escriptor, encara que se'n conei- 
xen almenys dos fills més (p. 30); a més, 
ni Dolca ni la seva filla Margalida són 
esmentades en cap moment  al text i,  
doncs, el fet que s'incloguin a I'arbre no 
respon a una voluntat de destacar aquelles 
persones que van exercir un paper.si nifi- 
catiu en relació arnb Ferrando Va f' entí. 
Tampoc  n o  s'hi recull cap gerrni  d e  
l'escriptor, to t  i que  s'esmenta el seu 
nebot Joan (ps. 47 i 54). L'aparició d'un 
in ter rogant  en  el l loc d e  la mare d e  
Ferrando, el nom de la qual, Simona, 
s'esmenta més endavant (p. 35), deixa 
entreveure ue I'arbre ha estat utilitzat 
com a eina 1 e treball pels estudiosos. La 
Ilistima és que no se n'hagin actualitzat 
les dades abans de la publicació. 

Is idre  VALLES I ROVIRA, Joan Brossa: les sabates s6n més que  u n  pedestal. 
Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1996. 45 1 ps. 

Aquest ha estat un llibre de llarga gesta- 
ció i de més llarga ublicació, ja que el R manuscrit estava en estit I'any 1991 i no 
ha sortit al carrer fins al 1996. L'autor, 
Isidre Valles, prové del camp de la historia 
de  l'art i comen@ a interessar-se per 
Brossa amb motiu de I'exposició Joan 
Brossa o les paraules s6n les coses a la 
Fundació Miró l'any 1986. De I'interes 
per la poesia visual i objectual, passi ben 
aviat a I'interes el poeta en general i aixb 
el porti inevita g lement a la poesia literi- 
ria. De  I'estudi de I'evolució d'aquesta 
comprengué que la poesia brossiana és 
"un procés en espiral que integra els resul- 
tats anteriors i que una obra porta a l'altra 
en una unitat basada en la recerca cons- 

tant del sentit de la poesia". Per aquest 
motiu Isidre Valles com rengué ue tot es 
enerava des de la lata orma de a poesia P P 4 

f i terir ia i que  ca ia part ir  d e  I 'estudi 
d'aquesta per a entendre més bé la seva 
obra visual. Com el1 mateix confessa en el 
proleg del llibre, ha efectuat un  camí 
d'accés a I'obra brossiana, que és I'invers 
del procés creatiu recorregut per Brossa: la 
tornada de I'anada del poeta. Així, mentre 
Joan Brossa ha accedit a la imatge a artir 
de la literatura, Isidre Valles s'ha eninsat  
en la literatura a partir de I'interes desvet- 
llat per la poesia visual i objectual. 

L'obra té dues parts: I'estudi de l'itine- 
rari creatiu brossii, necessari per a enten- 
dre el procés seguit pel poeta i, sobretot, 
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la variabilitat expressiva aplicada a la seva 
obra; i, en segon terrne, I'analisi dels res- 
sorts que sustenten la capacitat creativa 
del poeta, centrats en la paraula i la imat- 
ge. 

El principal interes del llibre radica en 
I'abundant exemplificació que sustenta els 
argurnents de  les tesis de  Valles, uns 
exernples que es basen, d'una banda, en 
les paraules de Brossa, emeses en entirevis- 
tes o articles, i de l'altra, en els mateixos 
poernes, literaris o visuals. La tria d'uns i 
altres és un dels principals merits d'aquest 
assaig, ja que cada faceta de Brossa té la - 
seva corresponent citació. 

En la variabilitat expressiva, Isidre 
Valles destaca la importancia de la )oesia I escenica i l'equilibri rnesurat entre e ve11 i 
el nou, al llarg de tota la producció bros- 
siana. No obstant aixb, cal dir que I'evo- 
lució de la poesia escenica és poc desenvo- 
lupada i se la relaciona poc arnb la poesia 
literaria o visual. Segurament la n-iacro- 
producció escenica brossiana n'és la cul- 
pable i fins que no disposern de la publi- 
cació d'un estudi rigorós sobre acluesta 
part de  la producció de Brossa no sera 
possible establir les correspondencies ade- 
quades. ' 

L'exposició de les diferents etapes en 
I'itinerari creatiu de Joan Brossa é!j molt 
clara i ben exemplificada. Parteix de la 
classificació basica feta per Jordi Coca i 
després reforrnulada per arnb noves 
matisacions i sobretot arnb la introducció 
d'una última eta a que aniria des de I'any f 1976 al 1991, a qual, Ibgicament, no 
figurava a les divisions anteriors, perquk 
encara no s'havia acornplert. De la prirne- 
ra etapa, la que compren la decada dels 
anys Quaraita, en destaca els prirners 
objectes i les principals influencies (J.V. 
Foix, Salvat, cinema, fregolisme, niigia o 

1. Eduard Planas ha realitzat la seva tesi doctoral 
sobre la poesia eschica i ben aviat en publicara un 
resum. Esperem que aquest estudi pugui veure la 
llum ben aviat, ja que fara possible la situació justa 
de la producció eschica de Brossa en el context tea- 
tral de I'hpoca i donari les claus per a la inrerpreta- 
ciQ d'aquesta art tan important de la seva poesia. 

2. Jordi (OCA, Joan B r o m  o elpedestal són les 
sabates (Barcelona 1971), des rés reeditat a Joan 
Brossa, oblidar i caminar (~arcerona 1992). I Gloria 
BORDONS, Introducció a [a poesia de  Joan Brossd 
(Barcelona 1988). 

taoisme). De  la segona, que va des de 
1950 fins al 1963, sobresurt I'humanisme 
marxista i la influencia de Cabral. La ter- 
cera, que abraca des de 1963 fins a 1976, 
representa el triornf de la poesia visual. 1 
I'últirna, que va des de I'any 1976 fins a 
199 1. és dominada   el conreu de la sexti- - -  , 

na. A les explicaciogs, s'alternen I'exposi- 
ció de fets arnb les interpretacions de poe- 
mes. Aauestes darreres constitueixen un 
aspecte inedit i agosarat d'aquest assaig. 
Isidre Valles s'arrisca i no es limita a les 
dades objectives. Les seves analisis van 
sempre mes enlla de l'aparenca i fa pro- 

ostes d'interpretació, de vegades discuti- 
Les, perb altres vegades molt ben fona- 
rnentades i exposades, com és el cas del 
poema experimental de la carta i el mar- 
te11 de I'any 1951 (ve eu les ps. 74 i 75). 

La segona part de B llibre es dedica als 
ressorts de la creativitat brossiana, princi- 
palrnent al llenguatge i a la irnatge. Com a 
principals recursos creatius, Valles esmen- 
ta el superrealisme (com a captació d'asso- 
ciacions interiors), l'atzar, el dadaisme, 
I'essencialitat i la realitat social. Tots  
aquests elernents, junt arnb rnolts altres, 
han conformar la particular manera que té 
Brossa de compondre la poesia. Cons- 
ciencia, idea, imaginació i visualitat són, 
segons Valles, les eines operatives de la 
percepció, del coneixement i de I'acció 
creativa brossiana. Cal reconeixer que en 
tota aquesta exposició Valles des le a els P g  seus coneixernents acumulats en 1 erudició 
de la historia de I'art, perb potser no acaba 
d'encertar el to de I'exposició, per la qual 
cosa I'enurneració resulta una mica diva- 
gatbria. 

La finalitat ia és molt més clara. auan 
' I  

s'entra en els sLccessius apartats d'aquesta 
segona part. El primer és dedicat al Ilen- 

uatge conceptual. Aquest és vist com 
binstrurnent per a I'adquisició de concep- 
tes, i, en darrer terrne, com a captació de 
la vida, arnb un clar intent de recerca de 
I'essencialitat. D'altra banda, el llenguatge 
verbal es presenta, des de bon principi, 
lirnitat per a Brossa. Aixb explica el salt a 
la visualitat i I'ús de diferents Ilenguatges. 

El segon apartat correspon als antece- 
dents de la poesia visual i objectual. Valles 
considera que, en certa manera, I'emmar- 
cament  d e  la quot id iani ta t  i I'ús de  



I'essencialitat dibuixen el camí ca a la 
visualitat en Brossa. D'altra ban 'f a, els 
mateixos gustos de I'escriptor: zen, cine- 
ma, plastica, etc. I'abocaven cap al tracta- 
ment de la imatge. Finalment, també hi 
ha els precedents de la poesia visual prb- 
piament dits. Entre altres, Valles se centra 
en Mallarmé, perque associa el fet musi- 
cal, el visual i el poktic i perque entengué 
la creació com a mitja d'ex~ressió de les 
diverses arts. En una analisi de les coin- 
cidkncies entre el poeta francks i el catala, 
Valles destaca es ecialment la passió pel 
trencament de  f a pagina en  blanc. En 
altres as ectes, també es té en compte I'ús 
de la ca f -ligrafia i I'ideograma per Brossa i 
la seva concepció del poema, en part corn 
un quadre i, en part, com una seqüencia 
de cinema. Tot  aixb no ha d'estranyar, ja 
que encaixa amb la formació de Brossa, 
molt més plastica que literaria, i arnb els 
seus gustos, mes acostats.al món de  la 
moviola ue no pas al de la composició 
tradiciona P literaria. 

El se üent i darrer apartat es dedica al 
pas de f a poesia literaria a la visual/objec- 
tual. És, sens dubte, una de les parts més 
interessants i innovadores del llibre, ja 

ue proposa una anhlisi original i encerta- 
l a  sobre aquest par, basada en I'estudi 
aprofundit de  tots aquells poemes que 

odrien constituir-ne el camí. Així, esta- 
Eleix tres vies: la cal-ligrafica, la ideo- 
gramatica i la fonamentada en el concepte 
de  grafisme. Així mateix, s'entreté en 
I'explicació de  les característiques ico- 
no ra'fiques de  I'abecedari, tan preuat i 
uti f itzat per Brossa. Vallks arriba a la con- 
cihsió que I'alfabet, en Brossa, assumeix 
en plenitud la capacitat representativa 
propia del concepte, sintetitza la idea de 
saber i és I'escenari o n  les lletres fan 
d'actors. Finalment, exposa cinc maneres 
diferents de transició cap a la imatge: les 
lletres com lementades amb un fragment 
d'imatge, imatge sencera, la imatge 
amb el complement identificador del títol 
del poema, la imatge complementada 
amb el concepte i la poesia visual en estat 
pur. Poemes de diferent tipus serveixen 
d'exemple per a arribar a aquestes conclu- 
sions, amb la qual cosa I'exposició es fa 
agil i amena. Tot  aixb acompanyat de les 
mateixes paraules de Brossa, que justifi- 

quen aquest as cap a la visualitat i corpo- 
reització. E P ectivament, la poesia objec- 
tual és analitzada com un sim le canvi de 
material o suport, sense obli ‘f ar que cada 
objecte té significacid en el1 mateix, com 
també passa en la poesia literaria. 

Després de tota aquesta ex osició deta- 
llada, Isidre Valles arriba a P a conclusió 
que Brossa sempre «s'ha sabut situar a ran 
de terra i ha escollit com a observatori la 
mateixa realitat quotidiana, que és la que 
permet barrejar-se amb els homes i fer-se 
ressb de les seves preocupacions)). Aquesta 
visió tan personal és la que permet dir a 
Valles que per a Brossa «les sabates són 
més que un pedestal», ja que la seva dedi- 
cació a la poesia ha estat íntegra i cons- 
cient, per sobre de qualsevol compensació 
honorífica. Per a Valles les sabates serien 
una  me t i fo ra  poktica d 'una  manera 
d'entendre la vida, d'exercir la creativitat i 
de practicar la oesia. 

En general, ioncs, podem dir que el lli- 
bre d'Isidre Valles exposa amb molta cla- 
redat les diverses eta es de Brossa, esta- 
bleix amb lucidesa e f pas entre la poesia 
literaria i la poesia visual i fa una bona 
analisi d'aquest camí, exemplifica magní- 
ficament tant amb oemes com arnb les 
mateixes paraules x e Brossa els diversos 
processos analitzats, i aplica una forta dosi 
d'imaginació creativa i de precisió a la 
interpretació agosarada de molts oemes. P En conseqükncia, Joan Brossa: es sabates 
són mks que un pedestal és un llibre actua- 
litzat que explica la totalitat i la globalitat 
de l'obra de Joan Brossa. Grhcies a llibres 
com aquest, o als anteriorment citats de 
Coca i Bordons, així com gracies als ma - 7 nífics prblegs que introdueixen molts de S 

llibres de Brossa, el lector té a I'abast les 
claus d'interpretació d'una obra tan diver- 
sa i extensa. Així mateix, diverses antolo- 
gies li faciliten el camí cap a una entrada 
al món literari brossia, des raciadament 
menys conegut que el visuaf3 Unicament 

3. Actuaiment, a mes de I'antolo ia ja clissica de 
Pere Girnferrer, publicada a ~arcefona (1980), el 
lector disposa de les recents Joan BROSSA, Poemrs 
rscollits (Barcelona 1995), realitzada amb criteris 
temitics; Joan BROSSA, Poesia i Prosa (Valencia 
1995), amb estudi introductori i selecció cronolbgi- 
ca i de tots els generes a cirrec de Gloria Bordons; i 
Joan BROSSA, Pormes &nada i de tornada (Valencia 
1995), a cirrec de Josep Perez Montaner. 
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resta el buit de I'estudi teatral, que abans dors de la literatura i demostressin la cate- 
ja hem comentat. 1 segurament que seria goria de primer ordre d'un escriptor que, 
ja el moment, un cop fets ja els estudis potser per massa prolífic i divers, no ha 
introductoris, de treballar a fons algunes estat compres ni admes pels cenacles lite- 
obres paradi mitiques en el seu moment, raris. 
com F o ~ a l  f de sonets. Em va fer loan 

J - 
Brossa, 3 saltamartí o ~extines 76, perque 
servissin de punt de referencia als historia- 

Lluís QUINTANA TRIAS, La veu misteriosa. La teoria literaria de Joan Maragall. 
Barcelona, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat ,  1996 (((Biblioteca Abat  
Oliba)), núm. 173). 5 19 ps. 

Esperava el llibre de Quintana. Perb 
I'esperava diferent. Esperava una edició 
filolbgica de  1'Elogi de la paraula i de 
1'Elogi de la poesia, acompanyada d'una 
presentació. M'he trobat un llibre amb 
una quantitat importantíssima d'informa- 
ció sobre la gestació, I'estructura, les idees 
estktiques, les fonts i la recepció de cadas- 
cun dels Elogis, acompanyada d'una nqos- 
tra esplendida d'edició filolbgica ~d'a- 
quests textos. 1 és també perque esperava 
un altre llibre que tinc seriosos dubtes 
sobre I'encert del títol. Els francesas es 
van inventar fa uns quants anys la titrolo- 
gie, una disciplina que, a l'empara de  
Genette, va donar un cert resultat. La teo- 
ria de I'anAlisi dels títols i de les seves fun- 
cions -identificativa, descriptiva, coiino- 
tativa i seductiva- perb, no és exclusiva 
dels textos literaris, sinó que es pot aplicar 
tambe a altres textos. L'any 1905, quan la 
paratextualitat encara no s'havia inventat, 
Maragall publicava al ((Diario de Barce- 
lona)) La obra y el título, on, entre altres 
coses, deia: «[ ...] la obra de arte que arran- 
ca de una pura idea como es un título, un 
nombre, ha de ser una obra desgraciada; 
por esto d artista ue así extraviadamente I L 
concibe es lleva o a veces trúgi~ame~izte a 
ahogarla a l  nacer.)) Maragall parlava 
d'obra literaria, d'acord. Perb crec que la 
translació a un altre tipus d'obra és possi- 
ble. 1 em temo i em sap greu que aquesta 
«veu misteriosa)) pugui condicionar exces- 
sivament la lectura del llibre i, així, ofe- 
gar-lo. N i  Quintana  ni Maragall s'ho 
mereixen. 

Segons el mateix autor, el llibre vol 

((definir la teoria literaria de Maragall a 
través de la lectura de dos escrits seus: 
1'Elogi de la Paraula i 1'Elogi de la Poesia; 
secundiriament, es proposa rastrejar la 
formació d'aquestes teories a través 
d'altres escrits en prosa de Maragall: la 
seva correspondencia i les seves col.labo- 
racions a la premsan (p. 7). Per a fer la lec- 
tura dels Elogis, perb, ha hagut de fixar-ne 
primer el text, per a la qual cosa s'ha servir 
amb ~ o t  el cientifisme possible del que la 
filologia com a metode li podia oferir. La 
munió de documents (esborranys, manus- 
crits en moments de redacció diferents, 
edicions fetes en vida, notes i correccions 
diverses, etc.) rnostra que Quintana ha 
treballat a consciencia i de manera ex- 
haustiva. N'és rova irrefutable I'edició en 
els apkndixs Be cinc textos: Elogi de la 
Paraula i Elogi de la Poesia; dels dos textos 
escrits en castelli i publicats pbstuma- 
ment  a Elogios: De la Palabra i De la 
Poesía; i Confsidn de Poesía, article publi- 
cat a «La Lectura)). 

Un cop establerts els textos, Quintana 
ha procedit a la segona operació: Ilegir-los 
des de dins mateix i des del seu context. 
La doble naturalesa de I'estudi (Elogi de la 
Paraula i Elogi de la Poesia) és, sense dub- 
te, la causa que I'operació de  llegir els 
Elogis que se'ns proposa resulti certament 
d'una gran claredat expositiva, perb que 
alhora pateixi una mica de mecanicisme 
metodolbgic. Quintana ha treballat amb 
rigor, perb potser no ha sabut trobar (pot- 
ser no existeix) la manera de rendibilitzar 
al mixim la feina. ¿Que hauria passat si en 
lloc de fer la recensio, el context histbric, 


