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Un llibre és un conjunt de fulls del mateix format, impresos i posats en 

l’ordre en què han de ser llegits ― tota reproducció impresa en fulls de 

paper reunits per plecs formant un tot. 

 
[Fragment del text de Joan Brossa publicat a Cop de poma junt amb cinc aiguaforts 

de Joan Miró, cobertes d'Antoni Tàpies, fermall de Moisès Villèlia i partitura de Josep 

M. Mestres Quadreny.  

Barcelona, Ed. R. M., 1963.] 

PRESENTACIÓ 

Tàpies i Brossa. La poètica del paper és un taller creatiu de quatre sessions mitjançant el qual els participants podran experimentar 

diferents procediments per crear, de manera individual o col·lectiva, un Llibre Art. La proposta, que parteix de les obres que van fer 

conjuntament Antoni Tàpies i Joan Brossa, permetrà aprofundir en la relació personal i professional que va existir entre ambdós creadors.  

 

Aquest taller és a càrrec de Glòria Bordons, directora de la Fundació Joan Brossa; Bibiana Crespo, professora de la Facultat de Belles Arts de 

la UB;  i de les artistes plàstiques i membres del col·lectiu Poètica Còdex: Neda Bonini i Manuela Candini, professores de l'Acadèmia de 

Belles Arts de Bologna; Eva Figueras,  professora de la Facultat de Belles Arts de la UB  i Montse Ginesta, il.lustradora i directora de la 

Revista Piu-Piu.  

 

S’adreça a joves i a adults que vulguin experimentar les tècniques de confecció d’un Llibre Art. No cal tenir formació artística prèvia per 

participar-hi. 



PROGRAMA DEL TALLER 

MARC TEÒRIC 

Primera sessió - 17/01/2013 

 Benvinguda i presentació per part dels membres que impartiran el 

taller. 

 Introducció a la relació personal i professional entre Joan Brossa i 

Antoni Tàpies traduïda en els diferents tipus de col·laboracions que 

hi ha exposats. 

 Anàlisi d’una mostra de diferents llibres d’artista fets per Joan 

Brossa i Antoni Tàpies.  

 Comentari sobre les tècniques usades literàriament i artísticament: 

de la il·lustració a la interrelació per la construcció d’un sentit. 

 

Segona sessió - 24/01/2013 

 Introducció al món dels Llibres Art: definició, nomenclatures, 

tècniques, formats i temàtiques. 

 Visita a la Fundació Antoni Tàpies: història de l’edifici i Llibres Art  

 Dinàmica tècnica i experimental per començar a treballar la creació 

pròpia de Llibre Art.  

 

 

 

MARC PRÀCTIC 

Tercera i quarta sessió -  31/01/2014 – 07/02/2014 

Creació d’un Llibre Art, tenint en compte possibilitats figuratives i 

informalistes des del punt de vista de la plàstica i usant formes 

poètiques tradicionals, realistes o visuals en el camp de la poesia.   

Característiques de la creació: 

 Format: El format del llibre és lliure i podrà incloure formes 

quadrades, allargades i estretes, horitzontals o verticals, irregulars, 

geomètriques, miniatura..... 

 Materials: Les pàgines del llibre poden ser de qualsevol tipus de 

paper, cartró, roba, acetat i/o plàstics.  

 Muntatge: Es podran escollir diferents tipus de maquetació per al 

llibre, des de cosits fins a la introducció d’elements com varetes o 

cargols.  

 Dimensions: Les mides del llibre no podran ser superiors a un 

DIN-A4.  

 Tècniques: Es podran treballar diverses tècniques, tot depenent 

dels interessos dels participants. Les opcions són: estampació, 

frottage, collage, segells tipogràfics i totes les tècniques d’acció 

(tallar, doblegar, estripar, punxar, perforar, cremar, etc). 



A continuació, recollim una selecció de textos que poden ésser d’interès per aprofundir en els coneixements sobre Antoni Tàpies i Joan Brossa i sobre els Llibres 

Art. A través d’aquests textos, entrareu en contacte directe amb els dos creadors i amb les seves particulars visions sobre aquestes creacions. 

 

Al  final, us proporcionem una àmplia bibliografia per aquells que vulgueu continuar treballant la temàtica tractada durant el curs. 
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 Joan Brossa i Antoni Tàpies a la inauguració de l’exposició  

de Joan Brossa a la Galeria Prats l’any 1989.  Fotògraf: Martí Gasull. 



L’expressivitat del paper. Una conversa amb Antoni Tàpies  

Manuel J. Borja-Villel 

 

Quan i per què va començar a fer obra gràfica? 

 

El primer estímul em va arribar d’alguns editors d’obra gràfica, la Sala 

Gaspar, Edicions Polígrafa i altres. Molt aviat vaig veure les possibilitats que 

m’oferia aquest mitjà per experimentar amb tècniques i materials nous. Els 

aspectes materials de l’obra d’art sempre m’han interessat moltíssim, fins al 

punt que han arribat a ser l’element central de la meva feina. El gravat, en 

aquest sentit, m’obria un ventall de possibilitats expressives molt ampli.  

 

També van ser els seus editors els que el van impulsar a crear 

llibres de bibliòfil? 

 

Efectivament, van ser ells els que em van motivar a fer els meus primers 

llibres d’artista. No obstant això, ja des de molt jove m’havia sentit atret pel 

llibre com a objecte. Per això, aquesta activitat artística no va ser més que una 

prolongació dels meus interessos. 

 

D’on li ve aquest interès? 

 

Sempre he estat envoltat de llibres, i potser aquesta afició em ve de família. Ja 

des de mitjan segle passat el meu besavi i el meu avi van tenir una llibreria i 

una casa editorial a Barcelona. El meu pare també va treballar en tasques 

editorials. He estat, per tant, en contacte directe, físic diria jo, amb els llibres, 

des de la meva infantesa. En realitat molts no els llegia, sinó que els mirava o  

 

els tocava. M’agradava sentir-los entre les mans. A mi m’ha arribat a 

impressionar molt l’olor d’un llibre. Els llibres, els seus aspectes materials, 

parlen molt de l’estètica i de la història d’una època. No és gratuït que en un 

moment determinat s’esculli un paper, un tipus de lletra i un enquadrament 

concrets. 

 

Moltes de les seves obres tenen un caràcter misteriós, com de 

secret que s’oculta o que es mostra a través d’una lectura 

determinada. Aquest aspecte màgic té alguna cosa a veure amb el 

seu interès pels llibres? 

 

L’emoció d’obrir un llibre, de descobrir-ne a poc a poc el contingut, el que té 

dins, té alguna cosa de ritual, de màgic, i això forma part, sens dubte, de la 

meva obra. Els llibres de bibliòfil es relacionen directament amb el meu desig 

de crear objectes màgics, talismans autèntics que comuniquin unes idees i 

produeixin uns efectes en l’espectador. No hem d’oblidar que “el llibre” ha 

estat en no poques civilitzacions un dels grans objectes de comunicació amb 

el que és sagrat. I jo vull que aquesta comunicació es produeixi a través del 

material del llibre, de la seva “objectualitat”, no exclusivament per mitjà del 

contingut. El llibre de bibliòfil és un exemple clar en el qual el suport i el 

contingut s’identifiquen, o si més no així és com ho veig. 
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Ha col·laborat amb diversos poetes en diferents llibre de bibliòfil 

(Dupin, Jabès, Paz, Ullán i altres). Com es planteja la seva feina? 

Com un diàleg o com una il·lustració? 

 

En el fons sempre hi ha d’haver un diàleg i una simpatia, tot i que siguin 

tàcits. Lògicament mai no faria un llibre amb un poeta de qui desconegués 

l’obra o que no m’interessés. Quan treballo amb un text procuro penetrar-hi, 

copsar-ne l’“atmosfera” general i reflectir-la en els meus gravats. El que vull 

aconseguir és que els gravats actuïn com una mena de música de fons, un 

acompanyament plàstic que creï un clima que ajudi el lector a copsar amb 

major intensitat una poesia o un text literari. El que no faig mai és “il·lustrar” 

un text. M’hi puc adaptar, però mai il·lustrar-lo. 

 

Amb quina figura literària ha mantingut un diàleg més intens? 

 

M’he sentit molt compenetrat amb els poetes que tenia més a prop, sobretot 

Joan Brossa i J.V. Foix. De totes maneres, et diré que tinc un record molt 

especial d’un llibre que vaig fer amb José Miguel Ullán. No sé si és el millor 

dels meus llibres de bibliòfil, però és un dels que em sento més satisfet des del 

punt de vista plàstic. Aquest llibre tenia una mena de forma d’acordió on el 

principi i el final s’ajuntaven i desapareixien. Sense gairebé ni veure ni parlar 

amb Ullán, la seva poesia em va suggestionar molt i em va impulsar a fer una 

cosa diferent. 

 

Joan Brossa també va ser molt important en el seu acostament al 

surrealisme… 

 

És cert. El seu coneixement del surrealisme i la seva mateixa amistat amb 

Joan Miró van ser molt importants en el desenvolupament de la meva 

sensibilitat artística, sobretot durant el període de Dau al Set. En aquell 

moment, Brossa m’encoratjava perquè el meu art prengués un caire cada cop 

més surrealista i alhora més literari. Tanmateix, aviat vaig adonar-me que el 

que jo buscava era l’expressivitat dels elements pictòrics pròpiament dits i no 

la narrativitat de la imatge, així que al cap de poc temps vaig intentar 

sostreure’m de la influència de Brossa en l’àmbit artístic. 

 

A part de la relació intensa que va establir amb Joan Brossa durant 

els darrers anys quaranta, vostè ha seguit col·laborant amb aquest 

poeta en diverses ocasions (per exemple a Novel·la, El rei de la 

màgia, i altres). Què han significat aquestes col·laboracions? 

 

Amb Brossa he col·laborat en diversos llibres de bibliòfil, però n’hi ha dos que 

són especialment importants, El pa a la barca i Novel·la, ja que els vam fer 

amb una gran intensitat. A El pa a la barca recordo que vam crear i 

organitzar la seqüència de textos i dibuixos conjuntament. Considero que 

aquest llibre és una de les meves millors aportacions en aquest camp. Aquest 

tipus de llibres se sol tractar com un objecte preciós; en canvi, jo no vaig tenir 

cap inconvenient a fer tot el contrari, esquinçant, per exemple, un full, 

enganxant-hi papers i fins i tot tacant-lo. Novel·la va ser també una 

col·laboració molt íntima, però en un altre sentit. Ens vam posar d’acord a no 

dir-nos el que l’altre faria. Cada un va inventar la seva pròpia “novel·la”. Més 

endavant, vaig fer altres llibres amb Brossa, com El rei de la màgia. Però ja 

tenien un caràcter més circumstancial. Els fèiem principalment amb un afany 

cívic, per contribuir a causes socials o polítiques. 
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Què destacaria de la seva obra gràfica? 

 

Potser destacaria aquesta expressivitat que he tractat de conferir al suport, al 

paper. Òbviament és molt diferent treballar sobre un paper setinat blanc, 

sense cap “accident”, que fer-ho sobre un paper amb, diguem-ne, accidents, 

taques o textures marcades. Aquest darrer suport és el que sempre m’ha 

interessat. Es pot dir que, des d’un punt de vista tradicional, he tractat el 

suport amb poc respecte. Sempre he intentat transformar el paper, donar-li 

relleu, adherir-hi elements externs o esquinçar-lo. De la mateixa manera que 

he fet una pintura poc pictòrica, he creat una obra gràfica amb elements que 

solien ser-hi antitètics. I he tingut la sort de comptar amb la col·laboració de 

tècnics que no s’espantaven davant dels problemes que els plantejava. Ara bé, 

el que mai he fet és buscar la varietat del material i de la tècnica per ella 

mateixa. El meu interès en els valors expressius que implicaven aquestes 

novetats tècniques té un caràcter tècnic i vivencial.  

 

 

 

[Manuel J.Borja-Villel, “La expresividad del papel. Una conversación con Antoni Tàpies”,  Antoni Tàpies. Obra gráfica 1947-1990 (Saragossa: Gobierno de Aragón i 

Diputación de Zaragoza, 1994): 7-14.] 
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Textos de Joan Brossa per a llibres fets amb Antoni Tàpies 
 

 

ADVERTIMENTS 

 

1 El llibre és un conjunt de fulls del mateix format, impresos i posats en l’ordre en què han de ser llegits ― tota reproducció impresa en fulls de paper reunits per 

plecs formant un tot. 

 

2 D’aquest llibre, COP DE POMA, han estat tirats trenta exemplars numerats de l’1 al 30. Les cinc estampes són de Joan Miró; les cobertes, d’Antoni Tàpies; la 

música, de Josep Mª Mestres Quadreny; la tanca, de Moisès Villèlia; el títol i el text, de Joan Brossa. L’edició ha estat assessorada per Joan Prats Vallès. 

 

3 El text ha estat imprès per Filograf, de Barcelona; la música, per Enric Climent, de Barcelona; les estampes, per Aimé Maeght, de París. Relligadura de Joan 

Pol, de Barcelona. 

 

4 A la solfa, la unitat de mesura és la negra. Les barres de compàs no tenen significació mètrica, sinó visual. Es tocarà amb la màxima velocitat, compatible amb 

la claredat de les relacions rítmiques dintre de cada grup i el seu encadenament. Les notes negres es tocaran fort, les petites piano. La nota blanca no té cap relació 

rítmica amb les altres i la seva durada s’allargarà tant com es pugui. 

 

5 Pel poble la planeta es sinònim d’estel, però no pas astronòmicament considerat ― d’aquí ve que es parli de la planeta d’una persona volent significar la seva 

estrella o el seu destí. 

 

6 En temps de diluvi, els escarabats neden. 

 

7 El zoòtrop, o roda de la vida, és una joguina en què un seguit de figures , mirades a través de les escletxes fetes a la paret d’una caixa rodona giratòria, fan 

l’efecte d’una figura animada. 

 

8 Es dóna el nom de dissabte el sisè dia de la setmana. 

 

Barcelona, desembre de 1962 

 

[Publicat a Cop de poma junt amb cinc aiguaforts de Joan Miró, cobertes d'Antoni Tàpies, fermall de Moisès Villèlia i partitura de Josep M. Mestres Quadreny. 

Barcelona, Ed. R. M., 1963.] 
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NOVEL·LA 

 

Després d’El pa a la barca vam decidir amb Tàpies de crear plegats una 

altra obra i, de moment, vam convenir que calia buscar els poemes 

corresponents a una forma inèdita que trenqués àdhuc amb la noció de 

llibre. Al cap d’uns quants dies vaig canviar de pensament i, quan li vaig 

exposar la nova idea estructural de l’obra, sorprès, em va mostrar els 

dibuixos preparatoris que havia fet i que corresponien exactament a la meva 

idea perquè estaven vinculats a la necessitat imperiosa d’una presència 

humana. La coincidència era notable i ens donava la raó. Jo diria que 

formalment Novel·la és una òpera gràfica. Obra de gosadia i testimoni, 

esdevé una temptativa de comunicació amb la realitat de cadascú tal com es 

coneix; la unió de dos esforços paral·lels —poesia i plàstica— que breguen 

per transformar la narrativa i assolir un nivell més complet i expressiu de 

llenguatge, igual com succeeix a l’òpera amb la poesia i la música 

dramàtiques. A les pàgines de Novel·la la invenció formal i la realitat 

quotidiana donen pas a una mena de llenguatge integrador —òptic i profund, 

anònim i personal alhora— que obliga el lector a explorar la seva forma de 

consciència i a veure-hi més enllà dels seus ulls. Quant a l’argument, 

podríem dir que Novel·la és la coordinació entre dues destruccions 

fonamentals. La primera arrenca de la citació oficiosa que trobem davant el 

llibre i que pertany al Reglamento de la Federación Española de Tiro al 

Pichón: 

«El colom ferit que vagi a parar dins el recinte es considerarà com a bo 

quan caigui a les mans de l’empleat de la societat que s’encarregui de 

recollir-lo o el gos el capturi amb la boca, encara que després se li escapi.» 

La segona acaba sempre amb un incendi capvespral i s’acompleix quan, 

dels arpegis damunt el piano, només en resta el gest d’atrapar una mosca. 

 

[Presentació del llibre Novel·la, editat per la Sala Gaspar, amb litografies de Tàpies, 1965.] 
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FRÈGOLI 

 

El gran transformista Leopold Frègoli (1867-1936) va ésser una figura 

màxima del teatre entre els dos segles; i, encara, la primera estrella 

cinematogràfica i el rival de Méliès. Els seus recitals, segons testimonis, eren 

uns espectacles insòlits de metamorfosis fulminants, veritables precursors 

del surrealisme pel capgirament poètic, la sorpresa constant i la inventiva 

teatral que comportaven. L’any 1894 Barcelona va ésser la primera ciutat on 

Frègoli va actuar fora d’Itàlia, el seu país natal. Durant la seva llarga carrera 

venia tot sovint a la nostra ciutat, on era popular i obtenia veritables triomfs. 

(Vas més de pressa que en Frègoli, encara diu algú.) Deixant de banda les 

concessions al gust del moment i els nombrosos imitadors, creiem que la 

concepció inaudita que ell tenia del gènere esdevé actualíssima i el seu sentit 

del ritme i la mutabilitat escènics ha estat precursor d’una manera de fer. Per 

això, després de parlar-ne a Tàpies, ens vam posar d’acord respecte a Frègoli 

per elaborar una obra poètica conjunta: la creació d’un llibre que evoqui amb 

sensibilitat actual el món del fregolisme, art burlesc i efectista, continuador 

de la Commedia dell’Arte i capdavanter, a les taules, del dinamisme del 

cinema. El resultat és que ni Tàpies ni jo no hem deixat d’ésser nosaltres i, a 

través nostre, Frègoli també és ell. Acabats els poemes l’any 1965, la selecció 

del material gràfic ha estat llarga i laboriosa, però altament apassionant. El 

llibre se us transforma a cada plana, tant com per ventura Frègoli mateix a 

cada escena, i la festa visual que en resulta no desdiu, de segur, del goig que 

us produirien els seus espectacles mundialment famosos, salvant, és clar, el 

pas del temps i el canvi de gustos que comporta. El llibre segueix una 

construcció a l’inrevés de Novel·la, en el sentit que el clou un esclat de 

litografies, i el text, junt amb el calidoscopi ambiental tot just tocat per la mà 

del pintor, en constitueix el nucli principal. 

La col·laboració de l’Institut Italià de Cultura, de Barcelona, ha estat 

decisiva per a l’obtenció del material biogràfic sobre l’artista. També hi ha 

hagut un encertat lligam amb Joaquim Gomis i la seva col·lecció de postals 

reveladora, veritable pont damunt el temps. 

 

Abril de 1969 

 

 [Presentació del llibre Fregoli, amb nou litografies de Tàpies, editat per la Sala Gaspar.] 
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PRÒLEG A NOCTURN MATINAL 

A Teresa Tàpies 

 

Quantes teranyines que pengen damunt una societat dòcil o enlluernada! 

La malignitat tanca el gest a la gent càndida amb artificis de tota mena. Avui 

dia, ben a contracor nostre, l’ambient es buida de moltes presències que 

consideràvem indispensables. Arlequí es confon amb Proteu sense tècnica ni 

talent. Les capelletes venen fideus de cultura, i la farsa s’encartona com mai. 

Falsament revolucionaris, tendres crancs anarquistes estripen els atles 

progressius amb el beneplàcit de les mòmies, que s’aprofiten de la confusió. 

Contestataris globals que alcen i baten les cames claudiquen ben aviat i, 

geperuts, s’integren a la comparseria municipal i publicitària per rutes 

infectes i decrèpites. Ben lluny d’apostatar, una celebritat incontaminada 

disseca els seus millors confits a favor d’aquesta ordenació i besa el gep de les 

patums mentre els seus amics s’amaguen dels fotògrafs darrera una cortina. 

La llibertat viu dins una closca enigmàtica, i l’objectiu dels joves pastifes és 

de situar-se amb la mentida dels mots a la veritat de l’època. El desastre és 

multicolor, la catàstrofe porta etiquetes diverses. Els ressentits, tramposos, 

reciten la lliçó de baves i els temps futurs els alarmen en tant que les xifres 

s’anteposen a la nova cançó i la música s’integra als ascensors de luxe i als 

establiments bancaris. Merda tenebrosa! A la fi del seu llombrígol els 

quaranta-nou vells esnobs s’estoven i ensopeguen amb l’or, incapaços, com 

sempre, de cap altra realitat. La bona conservació s’embriaga de monotonia i 

les rates d’arxiu es vanten de no inventar res i de promoure controls. Els 

patufets montserratins encaminen la caravana, i els qui reben les bufetades 

no tenen ni veu ni moviment. Aquí, cel i terra se separen mentre el mon dóna 

voltes damunt ell mateix i res no és afirmatiu de res. 

Vet aquí l’ambient cultural que predomina. La poesia, com l'art mateix, no 

avança si no la fem avançar i, entre tants de savis medicastres i d’infermeres 

cendroses, el dubte, el dubte emboscat, és l’únic centre creador immers en el 

gran ritme on ens movem tots. Amaguem d’una vegada els caixons de 

fotografies i, si bé hem parlat de les menudalles del país, pensem que els 

diaris no són escrits per interrogar-los. A l’estranya lucidesa dels poemes 

objectivats en aquest llibre les arrels no se li arnen. Les seves empremtes 

vives ho són justament pels gestos que transposen. Avui la poesia també pot 

esdevenir una art creadora. L’època forneix el poeta d’uns mitjans de volum 

complet, com mai no els havia tinguts. La retòrica pertany a un ordre 

ultrapassat i els seus tresors ja no enlluernen el poeta d’avui. Tota l’agitació 

que el podia enterbolir, la considera una escorça falsa. Avui el poeta té un 
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pressentiment segur i central i lluita contra la confusió de l’entorn. Els seus 

signes no tenen manies de grandesa i la seva garantia està en període de 

creixença. A poc a poc l’engranatge esdevé ondulació; la fantasia no li és 

refugi. La seva és una tradició per dins que no es perd en calcs de boles. El 

poeta s’hi capbussa i la data del metall no el preocupa. Per ell, la poesia és 

una i diversa, en els mots o en l’objectivitat que assoleix enllà del llenguatge. 

Si són refutades aquestes constatacions la cultura no serveix de gaire ni és 

útil a la vida. Deixem-nos de l’experiència de tants d’arqueòlegs literaris. Tot 

ideal fracassa si l’educació veritable no comença en cada poeta. Per ventura 

vèncer la tradició no vol dir continuar-la? La poesia d’avui —de l'era 

còsmica— intenta d’incorporar les llengües nacionals en una llengua 

universal i també de retornar a les constatacions elementals. 

 

Remuntant-se a l’origen, i paral·lelament, l’aportació de Tàpies ha enriquit el 

caràcter expressiu de l’articulació del llibre. Les fronteres genèriques, però, hi 

resten, i la ressonància dels esquemes poètics es contorç i, per ella mateixa, 

obre un cicle més enllà del diccionari, en un indret on, del diccionari, no en 

resta altra cosa que un reflex damunt l’aigua. 

Creiem que és la primera experiència d’aquesta mena en què han col·laborat 

un pintor i un poeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Del llibre de poemes visuals Nocturn matinat, editat per La Polígrafa, S. A., amb litografies de Tàpies, 1970.] 
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Llistat dels llibres d’artista realizats conjuntament per Antoni Tàpies i Joan Brossa

 Autors Llibre Any Tipus de participació de 
Joan Brossa 

Llibre sencer 
inèdit de Joan 
Brossa 

1 Joan Brossa i Antoni Tàpies Tres aiguaforts 1949 Poema literari  
2 Joan Brossa i Antoni Tàpies El pa a la barca 1963 Poemes literaris  
3 Joan Brossa, Joan Miró, Antoni Tàpies, Moisès Villèlia i 

J. M. Mestres Quadreny 
Cop de poma 1963 Prosa  

4 Joan Brossa i Antoni Tàpies Novel·la 1965 Disseny del llibre, 
documents i prosa 

 

5 Joan Brossa i Antoni Tàpies Frègoli 1969 Poemes literaris, poemes 
visuals, disseny del llibre i 
aportació de documents 

 

6 Joan Brossa i Antoni Tàpies Nocturn matinal 1970 Poemes visuals X 
7 Joan Brossa, Pere Gimferrer i Antoni Tàpies La clau del foc 1973 Muntatge del llibre  
8 Joan Brossa i Antoni Tàpies Poems from the catalan 1973 

/ 
1974 

Poemes literaris  

9 Joan Brossa i Antoni Tàpies Cinc poemes 1973 Poemes literaris  
10 Joan Brossa i Antoni Tàpies Als mestres de Catalunya 1975 Poemes literaris (sonet a 

Lluís Companys i odes a 
Francesc Macià i a Lluís 
Companys) 

 

11 Joan Brossa i Antoni Tàpies Oda a Lluís M. Xirinacs 1976 Poema literari (oda)  
12 Joan Brossa i Antoni Tàpies U no és ningú 1979 Proses X 
13 Joan Brossa / Antoni Tàpies i altres autors Vuit poemes / vuit aiguaforts. 

Setè i darrer recull 
1983 Poema literari  

14 Joan Brossa i Antoni Tàpies Sextina en el Museu de Joguets 
de Figueres 

1985 Poema literari (sextina)  

15 Joan Brossa i Antoni Tàpies El Rei de la Màgia 1986 Poema literari (una 
sextina) 

 

16 Joan Brossa i Antoni Tàpies Carrer de Wagner 1988 Poemes literaris  
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