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ohn London va ser guardonat amb
el premi Crítica de Catalanística de
Serra d’Or d’enguany per Contextos

de Joan Brossa. L’acció, la imatge i la pa-
raula, on sintetitza la dedicació a la pro-
ducció literària, teatral i artística d’un
artista singular que continua sent un
pou immens per descobrir. De l’engres-
cadora anàlisi de London, voldria re-
marcar alguns punts. D’entrada, la vo-
luntat de Brossa d’oferir sempre un
tractament transformador, dinamitza-
dor i connotat políticament d’una
quotidianitat, personal i col·lectiva,
que es va apropiar dels recursos lingüís-
tics de la tradició dramàtica, que repre-
sentava Ignasi Iglésias, per reescriure’ls
i reinventar-los. Tanmateix, durant
anys el treball de Brossa es va circums-
criure a l’àmbit d’un petit cenacle, més
artístic que literari, cosa que en va difi-

J cultar el seu reconeixement. Tot va
canviar amb l’aparició de Poesia ra-
sa (1970), inici d’una difusió de
l’obra de Brossa que es va anar com-
pletant i sense parar posteriorment
amb l’edició de Poesia escènica i la
poesia objectual i visual, motiu
d’atenció i investigació dins i fora
del nostre país. Com ho són també
les traduccions al castellà i a l’anglès,
on més s’evidencia la riquesa lin-
güística de Brossa davant la dificul-
tat dels torsimanys de traslladar l’es-
perit dels registres més familiars, col-
loquials i vius de la seva obra literà-
ria. Qui millor que Brossa pot exem-
plificar la universalitat d’una obra
de fons avantguardista, falcada de la
pròpia tradició i arrelada en una rea-
litat propera? Si llegeixen Contextos
de Joan Brossa, se’n convenceran.

ENRIC GALLÉN egallen@presencia.cat

Món Brossa al complet
Pulsió avantguardista arrelada en una realitat concreta

«CONTEXTOS DE
JOAN BROSSA»
Autor: JOHN LONDON
Editorial: UNIVERSITAT
DE BARCELONA
Preu: 27 €

Aproximació al
conjunt de l’activitat
literària, teatral i
artística de Brossa.
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«QUATRE
SAGETES
ROGES»
Autora: EMILI VIGO
Edi.: ACONTRAVENT
Pàg.: 328
Preu: 20 €

Emili Vigo, periodista de la Bisbal
d’Empordà, va haver de marxar a
l’exili molt jove. A París va dirigir
La Humanitat, el diari d’ERC, la pu-
blicació més important de l’exili.
En aquest volum es recullen les se-
ves principals col·laboracions, ple-
nes d’enginy, humor i de la defensa
de Catalunya.

«TOT SOBRE EL
COLOM CATALÀ»
Autor: RAMON
NAVARRO
Editorial: EL CEP I LA
NANSA
Pàg.: 97 / Preu: 14 €

En aquest llibre s’exposen tots els
documents i tots els arguments que
inclinen a pensar que Cristòfol Co-
lom era en realitat català, així com
tots els arguments en contra del seu
genovisme.


