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PREMI RECULL DE RETRAT LITERARI

L’exili –encara mal documen-
tat–, amb alguns retorns
breus i esporàdics, va durar
fins a l’inici de la Primera
Guerra Mundial. Fins llavors,
establert a París i després a
Londres, Brossa col·laborarà
amb El Poble Català i amb re-
vistes àcrates de caràcter cul-
tural com La Revista Blanca. La
distància i l’absència, però,
l’allunyen de la possibilitat
d’incidir poc o molt en la in-
tel·lectualitat catalana o de
jugar el paper que havia tin-
gut a L’Avenç. Cal tenir present
que bona part dels anys de
l’exili es corresponen amb els
anys de formació del noucen-
tisme i a la seva posterior he-
gemonia cultural. I no cal dir
que Jaume Brossa –controver-
tit, arrauxat, radical i polè-
mic–, en el millor dels casos
no encaixava en el model

d’intel·lectual orgànic. El
Brossa de París i Londres en-
cara conserva intacte el caràc-
ter i la força que l’havien
convertit en un tipus peculiar.
Només cal recordar la seva
acció l’endemà de produir-se
l’assassinat –cal dir-ho així,
sense eufemismes– de Ferrer i
Guàrdia. Brossa va passar per
l’escorxador de La Villette, va
aconseguir una galleda plena
de sang de vedella i va anar a
estampar-la a la façana de
l’ambaixada espanyola.
Aquest era el Jaume Brossa del
1909.

A partir del retorn definitiu
a Catalunya, Brossa, malgrat
que mostra símptomes clars
d’uns cert defalliment ideolò-
gic, seguirà participant en ac-
tivitats culturals. Mai no re-
cuperarà la dimensió pública
dels primers anys noranta,
però codirigirà El Diluvio i col-
laborarà a El Poble Català, a Ibe-
ria, a Un Enemic del Poble, de
Salvat-Papasseit, i a La Publici-
tat. I encara tindrà força per
visitar el front britànic el 1917,
per participar esporàdicament,
però de manera activa, en la
tertúlia de la Penya Borralleras
de l’Ateneu o per fer front a
detencions policials (accidents
de treball, en deia ell).

El 23 de febrer de l’any 1919
Pompeu Fabra, Alexandre
Cortada, Casas-Carbó, la plana
major d’El Poble Català i els seus
amics de l’Ateneu de Barcelo-
na van assistir a l’enterrament

de Brossa, mort a causa
de la grip espanyola.
L’endemà, Gabriel Alo-
mar acomiadava Bros-
sa des de La Lucha, tot
referint-se a l’heroi de
Plutarc, adormit, fidel
als seus ideals i a les
seves creences.

Cent deu anys des-
prés de Viure del passat,
vuitanta-tres després
de la seva mort, Brossa,
desconegut, segueix
avançant cap a l’oblit i
ho seguirà fent, si res
no ho impedeix, fins
que l’estela que deixa
el seu pas s’esborri del
tot. De tant en tant, un
erudit (poseu-hi Mar-
fany, Castellanos, Jar-
dí...) intenta il·luminar
els carrers per on passa
el vell modernista, pe-
rò, en general, tots ple-
gats no estem per mi-
rar què hi ha als carrers
estrets; ens enlluerna
més una bona rambla,
un bulevard, i encara
millor si ens donen un
edifici ben gran dins
del qual se celebra una
exposició, un home-
natge. Tot ben institu-
cional, això sí, tot ben
acotat. Resulta, però,
que en llegir Brossa es
fa molt obvi que bona
part dels problemes
culturals i literaris de
fa més de cent anys són
els problemes actuals.
Possiblement, per
aquest mateix motiu,
també resulta que, per
a molta gent, Brossa,
avui, seguiria sent

massa agosarat, potser massa
molest. Heus aquí el problema,
heus aquí l’oblit.

Ja tenim un carrer Jaume
Brossa; ja podem arraconar i
oblidar fets, situacions i noms.
Com més buits d’equipatge
anem, més ràpid avançarem.
L’únic problema és que, sense
saber d’on venim, qualsevol
dia ens adonarem que tampoc
no podem anar gaire més en-
llà dels carrer estrets, foscos i
humits on hem condemnat
Brossa i tants altres homes i
dones que han anat fent
aquest país.
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Montse Poblet, El país de Lula.
9 històries per entendre el nou

Brasil. Ara llibres.

Barcelona, 2003.

L a periodista Montse Po-
blet ens ofereix la narra-
ció de l’apassionant re-

corregut que va fer pel Brasil
durant el primer semestre del
2003. Diferents històries que
ens duen fins a Lula, primer
fill de la pobresa que arriba a
president del país.

Diversos autors, L’autoestima
dels catalans. Pòrtic.

Barcelona, 2003.

A ssaig que intenta que es
recuperi el valor de l’au-
toestima entre els cata-

lans. Presentat per Jordi Porta
Ribalta, ens ofereix sis capí-
tols, amb subapartats, signats
per Toni Strubell, Jacint Ros,
Bernat Joan, Francesc Roca,
Quim Gibert i Víctor Alexan-
dre, respectivament.

Joan Ridao, Baixant la
persiana. Crònica d’un final de

règim. Editorial Tres Tigres.

Barcelona, 2003.

E l diputat al Parlament de
Catalunya per ERC Joan
Ridao ens ofereix una

crònica política dels últims
anys amb capítols tan sucosos
com ara CiU-PP: societat d’auxilis
i genuflexions mútues, Aznar, el
braç incorrupte de santa Teresa i
Santiago y cierra España.De ‘Barrio Sésamo’

a la literatura
L L U Í S L L O R T

➤ Jaume Copons diu que va néi-
xer el 1966, quan la televisió era en
blanc i negre i la policia vestia de
color gris –ara la policia du altres
colors, però a l’hora de repartir
llenya és igual d’expeditiva–.
També ens explica que de petit
deia que era escriptor, però que
fins passats els 30 anys mai no va
escriure res. Va ser empresari cul-
tural i guitarrista de rock abans
que professor de secundària.

El bon costum d’estar atent a les
converses d’altri li va permetre
presentar-se a una prova de guio-
nista per a Televisió Espanyola i
entrar a formar part de l’equip de
guionistes de Barrio Sésamo durant
cinc anys. Quan va aconseguir fu-
gir de l’ombra de l’Espinete es va
aixoplugar en la literatura amb
una ànsia gairebé compulsiva.

No és el primer cop que es pre-
senta a algun dels diferents premis
Recull: ja ho va fer fa un parell
d’anys, quan va guanyar el Joa-
quim Ruyra de narració amb Plagis,
projectils i altres substàncies, publicat
per Proa el 2002.

Potser per la influència docent,
ha publicat per a joves i nens:
H. Bass, Set dies, La mà negra i Tot lle-
gint. Precisament fa pocs mesos que
La Galera li ha publicat el recull de
contes La closca pelada dels cretins.

Jaume Ferrer, El teatre de Josep
M. Poblet. Museu Comarcal

de la Conca de Barberà.

Montblanc, 2003.

E l filòleg Jaume Ferrer ens
mostra, centrant-se en la
figura del dramaturg Jo-

sep M. Poblet, una panoràmi-
ca del teatre català. El llibre
inclou molt material fotogrà-
fic i un CD amb un enregis-
trament radiofònic de l’obra
de Poblet Els marits fidels.

Roger Pascual, L’ombra de les
sectes. Llibres de l’Índex.

Barcelona, 2003.

D ins la col·lecció Descober-
ta, tenim aquesta guia
bàsica de grups de ma-

nipulació mental. Pascual, pe-
riodista i sociòleg, ressegueix
l’engranatge dels grups de de-
pendència establerts al nostre
entorn i ens explica com pre-
venir i com escapar de la seva
influència destructiva.

Angelo de Gubernatis,
Mitología zoológica.

Traducció d’Esteve Serra.
José J. de Olañeta, editor.

Palma, 2003.

A questa és una de les
obres més importants de
l’escola comparatista

d’estudis mitològics i va apa-
rèixer publicada per primera
vegada el 1872, a Londres. In-
clou la part de l’obra dedicada
als animals de la terra.

La gran Semíramis i Elisa Dido,
de Cristóbal de Virués.
Alfredo Hermenegildo,

editor. Cátedra.

Madrid, 2003.

D ues obres teatrals de
Cristóbal de Virués, nas-
cut a València el 1550,

que combinen amor i política.
Aquest autor va ser elogiat per
contemporanis com ara Mi-
guel de Cervantes, Agustín de
Rojas i Lope de Vega.

Daniel Codina, Catàleg dels
‘villancicos’ i oratoris impresos de

la biblioteca de Montserrat.
Segles XVII-XIX. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E l pare Codina ofereix
amb aquest estudi una
molt valuosa eina de re-

cerca als investigadors. La
música religiosa en romanç va
ocupar un lloc rellevant en tot
l’àmbit eclesiàstic.

Carles Albesa, ‘Excursionisme’
(1828-1931). Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E studi dedicat al diari Ex-
cursionisme, del qual es
van publicar un total de

58 números entre l’abril del
1928 i el febrer del 1931.
Aquesta publicació es procla-
mava portaveu de tots els ex-
cursionistes de Catalunya i
monitor d’aquest moviment.


