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ASSAIGS 1969-2001

Els cinc capítols en què he dividit el present volum, abracen, per 
una banda, els tres grans camps en els quals he dut a terme la meva 
tasca intel·lectual i professional: el teatre, «Del drama a l’escena»; 
la poesia, «Poesia en present», i la traducció, «Traduir per dir». 
Dedico també dos capítols força extensos a dos temes que m’han 
ocupat d’una manera especial: «De la literatura alemanya» (amb 
la presència destacada de Thomas Mann, a més del poeta Georg 
Trakl, que tant m’ha marcat), i «Bertolt Brecht: Quatre dates, qua-
tre dades». La meva relació amb Brecht, de qui he traduït molta 
obra i he coordinat la publicació del seu teatre complet, tasca en 
què he treballat molts anys sense interrupció.

Dins el volum he inclòs textos d’una extensió suficient perquè 
siguin considerats treballs assagístics, i he prescindit d’articles, res-
senyes i textos breus per a molts programes de mà d’espectacles o 
exposicions d’art; n’he deixat de banda un recull que també he fet. 
El volum comprèn, doncs, pròlegs (entre els quals el llarg pròleg 
dedicat a Joan Vinyoli), presentacions de llibres, els textos que hi 
he llegit i no improvisat, ponències per a simposis i jornades diver-
ses, i comentaris d’una certa consistència per a espectacles teatrals. 
Un recull semblant que va del 2001 a l’actualitat també l’estic rea-
litzant.

Crec que la meva llarga trajectòria en el camp de la traducció 
(sobretot de peces teatrals), la meva tasca poètica que se’n deriva i 



la meva relació directa amb la pràctica escènica, que va durar justa-
ment fins a l’any en què tanco aquest recull, poden conferir un cert 
interès a aquests textos sobre una dilatada experiència dins el món 
de la nostra cultura.

Feliu Formosa
21 de març de 2022

Fragment del llibre El gest i la paraula, de Feliu Formosa, 
col·lecció Assaig, Viena Edicions, novembre del 2022.


