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Feliu Formosa va ser un nen 
tímid, aficionat a la lectura. 
Per insistència de la seva fi-

lla Clara, ara ha escrit els seus re-
cords d’infantesa, amb un títol 
molt adequat: Sense nostàlgia 
(Proa). En general, de petits, els tí-
mids no ens ho vam passar real-
ment bé, fins i tot si vam créixer 
dins una família on se’ns estima-
va. És el seu cas: “La meva timide-
sa gairebé malaltissa i el meu lliu-
rament a la lectura compulsiva de 
textos literaris (que volia acabar 
imitant) em van mantenir apartat 
del món de les noies, amb qui hau-
ria pogut compartir experiències. 
I això em va fer patir molt”, expli-
ca Feliu Formosa. Potser per això, 
en realitat acaba parlant quasi 
més dels pares i dels parents que 
d’ell mateix.  

Nascut a Sabadell el 1934, els 
seus pares –tots dos bons lectors– 
s’havien casat un any abans i havi-
en anat de viatge de noces a Barce-
lona, on van passar uns quants dies 
a l’Hotel Intercontinental, davant 
el Liceu. El pare, que havia sigut ci-
clista en l’època de Mariano Cañar-
do, era el petit de cinc germans 
d’una família molt de dretes que vi-
via de renda. Va sortir l’ovella ne-
gra: es va casar amb una telefonis-
ta filla d’un barber que va resultar 
que era jugador i alcohòlic, i va mi-
litar primer a Estat Català i després 
al POUM. Fins i tot va arribar a ser 
regidor de Sabadell. Al final de la 
guerra va anar a parar al camp 
d’Argelers. Va tornar de l’exili el de-

sembre del 1941: el Feliu tenia 7 
anys i en feia 3 que no veia el pare. 
Es van traslladar a viure a Barce-
lona, a l’Eixample. El pare va fer de 
comptable i la mare va tenir un 
temps una espardenyeria. El Feliu 
va ser “un nen de carrer” a la zona 
de Gran Via - Padilla. 

Alguns antics companys del 
POUM van seguir circulant per la 
llar dels Formosa, però el progeni-

tor va anar decantant-se pel Movi-
ment Socialista de Catalunya. 
Amb els anys, el Feliu acabaria en-
trant al PSUC, el partit que durant 
la República havia perseguit els 
del POUM.  

La família va progressar. Van 
adquirir un xalet a Mira-sol. El 
nen anava als Maristes, on al ma-
tí cantaven el Cara al sol i on li pro-
hibien llegir Baroja, cosa que el va 
convertir en un dels seus primers 
autors de capçalera. Va viure l’ex-
periència de llegir conjuntament 
amb el pare La muntanya màgica 
de Mann. I després vindrien molts 
més títols i autors... Ja s’havia 
convertit en aquell adolescent lec-
tor no especialment feliç.✒
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¿Es recorda d’ell, se’n recorda 
d’ell o s’enrecorda d’ell?

Corregint textos ens trobem  
cada dia més frases del tipus 
(1) “Se’n recorda d’ell”. És 

una frase que sona bé però, si no 
fem trampes, l’hem de convertir 
en una altra que fa mal a l’orella, 
(2) “Es recorda d’ell”, o mal als 
ulls, (3) “S’enrecorda d’ell”.  

L’única de les tres estrictament 
normativa és (2), però jo crec –i no 
estic sol– que (3) és la frase més 
adequada (i, per tant, més correcta, 
si entenem correcció en el sentit 
més ampli) en registres informals 
o col·loquials.  

“Però per què no podem deixar 
(1)?”, es pregunten alguns lectors. 
Si (1) no fa mal als ulls ni a l’orella, 
si respon al que diem i estalvia un 
enrecorda que no és al diccionari, 
¿no seria la millor opció? Intento 
demostrar per què no ho és. 

Amb (1) postulem l’existència 
del verb recordar-se’n, amb dos 
pronoms sense funció sintàctica, 
com els d’anar-se’n o sortir-se’n. 
I amb (3) postulem l’existència 
d’enrecordar-se, amb un prefix i 
un pronom sense funció sintàctica, 
com els d’endur-se o emportar-se.   

Dit breument: no podem deixar 
(1) perquè recordar-se’n no és un 
verb català i enrecordar-se sí, tot i 
no ser normatiu. Recordar-se’n no 
existeix com no existeix dur-se’n. 
Igual com no diem “Se n’ha dut els 

fills a París” sinó “S’ha endut els 
fills a París”, tampoc podem dir 
“Se n’ha recordat de fer-ho” sinó 
“S’ha enrecordat de fer-ho”. 

La trampa que fem a (1) deixa de 
funcionar quan la forma verbal 
–com passa amb els temps peri-
fràstics, l’infintiu o l’imperatiu– 
no permet a en precedir immedi-
atament la forma lèxica del verb, 
tal com exigeix la seva naturalesa 
de prefix, d’expronom aglutinat.  

Al final de La plaça del Diamant 
hi ha aquesta frase: “L’aigua era 
freda i em vaig enrecordar que el 
dia abans [...] havia plogut fort”. 
Que algú com Rodoreda, tan poc 
amant de saltar-se la norma, faci 
dir a la Colometa enrecordar-se 
prova fins a quin punt recordar-se, 
ja als anys 30, sonava fals en la veu 
d’una dona senzilla de Gràcia.✒
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Tales de Milet

Tales, que podria haver nascut a Milet pe-
rò també podria haver estat fenici, va 
ser un dels anomenats “set savis” de 

Grècia i és, en qualsevol cas, un dels funda-
dors de la filosofia grega en el seu conjunt, 
com Aristòtil va afirmar, amb admiració. 

L’única data segura que tenim de la seva vi-
da és l’any 585 aC, quan va predir un eclipsi 
solar, de predicció més atzarosa que els de llu-
na, segurament perquè havia après astrono-
mia entre els lletrats de Lídia, aliada de Milet, 
essent aquella ciutat amiga de Babilònia i, 
doncs, dels seus astrònoms: també de Babilò-
nia, si no d’Aràbia, degueren passar a Betlem 
els tres mags que van visitar Jesús: no quan 
era nadó, sembla, sinó quan ja caminava. 

De Tales s’expliquen diverses anècdotes 
–en especial les narra Diògenes Laerci a les 
Vides dels filòsofs il·lustres–, i, com totes les 
que s’expliquen en aquest món, ens les podem 
creure o no. L’una diu que Tales, que era molt 
espavilat, acusat en una ocasió de tenir poc 
sentit pràctic de la vida, va comprar un dia to-
tes les premses d’oli de Milet i de Quíos ha-
vent observat, gràcies als seus coneixements 
d’astronomia, que es presentava una collita 
extraordinària l’any següent. No es va equivo-

car; va collir tones d’olives, les va fer prem-
sar i en va obtenir uns guanys que ja els vol-
drien els filòsofs moderns o contemporanis 
(menys Voltaire, que va ser molt ric). 

Una altra història, aquesta narrada per 
Plató, diu que Tales, una vegada que contem-
plava el moviment dels astres, va caure en un 
pou per no mirar on posava els peus –un fet 
accidental com en passen a desenes, cada dia, 
a Barcelona, per culpa del nostre enrajolat–. 
Una pagesa es va posar a riure a cor què vols 
per venir a demostrar al savi que primer cal 
mirar les coses a ran de terra, i després elabo-
rar les teories més fantasioses... o filosòfi-
ques: “Tenia ànsia de conèixer les coses del 
cel, però se li escapava allò que es trobava als 
seus peus”.  

Segles més tard, Marx va escriure aquest 
epigrama, que tradueixo en vers: “Kant i 
Fichte floten en l’èter de grat; / busquen molt 
lluny una terra ferma; / jo, per contra, només 
m’he limitat / a entendre allò que passa / en 
lloc fèrtil i terra erma”. Tot plegat, anècdotes 
per servir a una història del materialisme. ✒
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