LA XARXA AL BOSC
Joan Brossa i la poesia experimental, 1946-1980
Edició a cura d’Eduard Escoffet

Llibre publicat en edició trilingüe: català, castellà i anglès

» L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Joan Brossa publiquen el llibre La xarxa al bosc. Joan

Brossa i la poesia experimental, 1946-1980, amb edició d’Eduard Escoffet, que repassa les
diverses tendències de la poesia experimental a Europa i Amèrica entre els anys 1946 i 1980, el
període durant el qual Joan Brossa desenvolupa el seu llenguatge poètic.

» Aquest període abasta des de la primera activitat pública del moviment lletrista, el 1946 a

París, fins al 1980, l’inici d’una dècada en què Brossa comença a ser reconegut públicament com
un dels grans poetes experimentals europeus del segle

XX.

Entre aquests dos anys, poetes de

tots els racons d’Europa i Amèrica exploren noves vies per fer dialogar la poesia amb les eines i
els llenguatges del present amb l’objectiu de transmetre la idea que tots aquests poetes, tot i

les distàncies físiques, estaven interconnectats. Els diversos poemes de la selecció s’enllacen,
com si fossin baules d’una cadena, a partir d’elements estètics, discursius o menys evidents.

» Amb motiu del centenari de Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) i amb l’objectiu d’aprofundir

en l’exposició de creativitat poètica de la segona meitat del segle

XX,

la Fundació Joan Brossa

va decidir impulsar La xarxa al bosc, un projecte consistent en una ambiciosa mostra
internacional que va tenir lloc entre maig i novembre de 2019 a la Fundació Joan Brossa de
Barcelona i aquest llibre, que inclou una antologia de 79 poemes visuals i concrets, i un darrer

de textual de Joan Brossa –un text sobre aquestes expressions poètiques (en tres versions:
català, castellà i anglès)– i documentació de l’exposició.

» Es tracta d’una antologia única sobre la poesia visual i concreta que aplega autors de tots els

punts d’Europa i Amèrica i que combina poemes icònics i altres de menys coneguts o difícils de
trobar. A més, aquest llibre recull documentació sobre l’exposició així com la pertinent
catalogació d’obres que s’hi mostraven, la majoria inaccessibles perquè es troben en
col·leccions privades.

» Aquest llibre va adreçat a tots els públics i tots els dominis lingüístics, des d’especialistes fins a

qualsevol persona que vulgui capbussar-se en el món de la poesia visual i concreta per primera
vegada. És una oportunitat única per descobrir de quina manera poetes de diversos països van
voler fer una poesia que travessés fronteres i fos universal.

» El dijous 23 de juliol, en el marc de la Festa del Dia del Llibre, se’n farà la presentació a la Fira

Internacional del Llibre d’Artista, ARTS LIBRIS. L’acte tindrà lloc a les 16.45 h a El Born Centre de
Cultura i Memòria.
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experimental, 1946-1980 és un projecte dividit en

dues parts, d’una banda l’exposició presentada a la
Fundació Joan Brossa de Barcelona, que va tenir lloc

entre maig i novembre de 2019 i, d’una altra, el llibre
que presentem, que inclou una antologia de 79+1
poemes visuals i documentació de l’exposició amb
l’objectiu d’aportar materials que permetin traçar una
possible cartografia de la poesia experimental a
Europa i Amèrica en el temps en què Brossa, des de
Barcelona, tot sol i en xarxa, desenvolupava la seva
veu poètica.
Joan Brossa al seu estudi. Barcelona, 1974. Fotografia de Pau Barceló

Amb l’objectiu de contextualitzar la recerca poètica de Brossa, La xarxa al bosc vol oferir una
mirada àmplia i necessàriament fragmentària de la galàxia de poetes que van eixamplar
enormement el camp d’expressió poètica i van influir en la resta d’àmbits creatius. El període de
l’exposició –de 1946 a 1980– està determinat per l’aparició a París del lletrisme, que va
organitzar la seva primera activitat pública el gener de 1946, i l’inici d’una dècada, la de 1980,
en què Brossa va començar a ser àmpliament reconegut.
Entre aquests dos anys, poetes de tots els racons d’Europa i Amèrica exploren noves vies per fer
dialogar la poesia amb les eines i els llenguatges del present. En aquest període també es
multipliquen els grups, les revistes, els festivals i les plataformes que acaben formant una xarxa
gairebé infinita que traspassa fronteres i que fa circular poemes visuals, concrets i sonors en tota
mena de suports, sovint efímers i de baix cost.
L'objectiu del llibre, com va ser el de l’exposició, no és només mostrar les creacions d’aquests
poetes sinó també fer evidents els mitjans d’intercanvi de l’època i ensenyar textos teòrics que
ajuden a entendre els plantejaments que hi ha al darrere d’aquesta vasta producció.

AUTORS PRESENTS EN L’ANTOLOGIA:

Joan Brossa, Felipe Boso, Augusto de Campos, Ferdinand Kriwet, Ilse i Pierre Garnier, Franz
Mon, Reinhard Döhl, Dom Sylvester Houédard, BpNichol, Salette Tavares, Josep Iglésias del
Marquet, Bob Cobbing, Clemente Padín, Décio Pignatari, Eugen Gomringer, Antonio Caro,
Mirella Bentivoglio, Eugenio Miccini, Edgard Braga, Mathias Goeritz, Edwin Morgan, Mary Ellen
Solt, Fernando Millán, Claus Bremer, Ketty La Rocca, Eduardo Scala, Ladislav Novák, Jiří Kolář,
Friedrich Achleitner, E. M. de Melo e Castro, Haroldo de Campos, John J. Sharkey, José Luis
Castillejo, Carlo Belloli, Carlfriedrich Claus, Arrigo Lora-Totino, Ronaldo Azeredo, Henri Chopin,
Ana Hatherly, Edgardo Antonio Vigo, Paul de Vree, António Aragão, John Furnival, Maurizio
Nannucci, Bici Hendricks/Nye Ffarrabas, Adriano Spatola, Ken Cox, Vagn Steen, Alain AriasMisson, Václav Havel, Guillem Viladot, Luis Camnitzer, Richard Kostelanetz, Öyvind Fahlström,
Luciano Ori, Ignacio Gómez de Liaño, Heinz Gappmayr, José Lino Grünewald, Emmett Williams,
Gerhard Rühm, Hansjörg Mayer, Sarenco, Nicanor Parra, Luis Pazos, Miroljub Todorović, Klaus
Burckhardt, Hans Clavin, Tim Ulrichs, Bohumila Grögerová, Josef Hiršal, Ernst Jandl, Ian
Hamilton Finlay, Ruth Wolf-Rehfeldt.

ALGUNS EXEMPLES DE POESIA VISUAL QUE CONTÉ L’ANTOLOGIA
Joan Brossa, Cap de bou – Cabeza de buey – Bull’s Head, 1982 (1969)

Felipe Boso, A de águila – A as in Águila [eagle], ca. 1966–1978

Augusto de Campos, Código – Code, 1973

Ferdinand Kriwet, Rundscheibe XII, 1963
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Ilse i Pierre Garnier, Corrida – Bullfight, 1965

De / From Prototypes (París, Éditions André Silvaire, 1965)

Franz Mon, Rotor, 1967

De / From Ainmal nur das alphabet gebrauchen (Stuttgart, Hansjörg Mayer, 1967)

Reinhard Döhl, Love is a bitter mistery – L’amor és un misteri amarg – El amor es un misterio
amargo, 1965

Salette Tavares, Aranha – Spider, 1963

Josep Iglésias del Marquet, Inici de poema – Beginning of the Poem, 1970

Bob Cobbing, Alphabet of Fishes – Alfabet dels peixos – Alfabeto de los peces, 1970

Fernando Millán, Mano que clama – Clamouring Hand, 1970

Ketty La Rocca, Io tu e le rose – Jo, tu i les roses – Yo, tú y las rosas – Me, You and the Roses,
1967

Eduard Escoffet (Barcelona, 1979)

Com a poeta ha practicat diversos vessants de la poesia, tot i que el seu treball se centra en la
poesia sonora i el recital en directe. Ha presentat les seves propostes en centres i festivals com
el Centre Pompidou, el Palais de Tokyo i la Fondation Cartier de París, el Poesiefestival Berlin, el
Bowery Poetry Club (Nova York), el Centro Cultural São Paulo, el Sónar Barcelona, el Museo
Reina Sofía (Madrid), el Roma Poesia, el Poetry Africa (Durban, Sud-àfrica) i el Museo del Copo
(Ciutat de Mèxic), entre molts altres. Ha publicat els llibres de poesia Gaire (2012), El terra i el
cel (2013) i Menys i tot (2017). Amb la banda d’electrònica Bradien, amb la qual va col·laborar
entre el 2009 i el 2016, va publicar els discos Pols (2012) i Escala (2015). Actualment és membre
del grup Barba Corsini.
També és professor de poesia sonora al Màster d’art sonor de la Universitat de Barcelona. Entre
el 2010 i el 2012 va ser codirector de Barcelona Poesia (Festival Internacional de Poesia de
Barcelona) i entre el 2000 i el 2004, director del festival PROPOSTA, un festival dedicat a les
pràctiques poètiques experimentals que es va celebrar al CCCB. Actualment dirigeix el festival
Poesia i +, organitzat per la Fundació Palau de Caldes d’Estrac a diversos municipis del
Maresme. També va ser comissari, amb Eugeni Bonet, del cicle de cinema Properament en
aquesta pantalla sobre cinema lletrista al MACBA (2005). Recentment ha comissariat l’exposició
La xarxa al bosc. Joan Brossa i la poesia experimental, 1946-1980.
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