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Feliu
Formosa,
“vorejant
l’abisme”

n dels nostres sèniors en més bona
forma, Feliu Formosa (Sabadell,
1934), acaba de lliurar-nos el seu

quart volum de dietari, Sala de miralls, a
l’empara d’uns versos de Joan Vinyoli tre-
mendament reveladors: “Escalinates / i pas-
sadissos que ningú no sap / on duen: sala de
miralls / que ho multipliquen tot per l’infinit;
així / veiem més vida i repetidament / anem
mirant-nos fins que ens adonem / que som
només imatges reflectides / pel cec mirall de
la irrealitat.”

Com els seus predecessors, aquest nou vo-
lum de dietari és de seguida recognoscible pel
to i la mirada moral amb què interroga i inter-
preta la múltiple realitat de cada dia. Un to
equilibrat i honest que malda en tot moment
per encaixar tant com pot estímul extern i re-
acció interna, i una mirada franca i serena,
lleument distanciada, i tan poc amant de
transigències com de segons quines intransi-
gències. Una veu que vol situar-se en el punt
just –un pensament sentit, un sentiment pen-
sat i ben pocs apriorismes–, tant si ausculta un
episodi vital –per delicat que sigui– com si ho
fa d’alguna experiència intel·lectual en què li
cal dir les coses pel seu nom. Però, digui el que
digui, la veu que ens parla en aquest dietari
aconsegueix en tot moment alçar-se per da-
munt de contingències i vel·leïtats per instal-
lar-se en una franja d’estricta honestedat in-
tel·lectual i moral reservada a molt pocs: en
aquest sentit, cap gènere no és tan exposat
com el que ens ocupa, i la curiositat, el relati-
visme i la saviesa de Feliu Formosa li permeten
en tot moment sortir-ne airós. No pecar per
cap excés o defecte, ens parli del que sigui: vet
aquí la clau de volta dels seus dietaris.

Un text com el que ens ocupa pot ser vist
com el revés de la trama de la seva obra poèti-
ca, i no seria en cap cas fals però sí insuficient.
Per tant, d’entrada, aquells lectors que valo-
rin Formosa abans que res com un poeta -un
dels més interessants i genuïns de la penínsu-
la-, trobaran en aquesta sala de miralls la re-
botiga on se n’han cuinat un bon grapat: tot
el caramull d’estímuls vitals i intel·lectuals
que, quan menys ho esperem, provoquen la
naixença d’un d’aquests artefactes verbals
tan precisos com condensats i punyents. Un
paisatge de fons, una música, unes experièn-
cies que després seran amalgamades i trans-
cendides pel poema fins tallar el cordó umbi-
lical que en principi les hi relligava. I així, al
grat dels dies i els seus vents, anem assistint al
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revelat de no pas poques claus de lectura d’al-
guns dels seus poemes més significatius:
aquells “accidents de vida exterior” a què es
referia Carles Riba, sense els quals no sorgi-
rien la majoria de poemes.

Ara bé, més enllà d’aquesta lectura en clau
lírica, Sala de miralls té una vida autònoma, i
hauria de ser llegida en qualitat d’obra inde-
pendent: l’autor es val d’altres instruments i
recursos per crear una altra mena de produc-
te literari. La del testimoni personal de caire
dietarístic, amb el benentès que en aquest ti-
pus d’escriptura tot hi és possible: una arre-
plega de fragments on apareixen tot un con-
junt de motius fins formar un tapís d’allò
més ben travat. Els autors alemanys (la relec-
tura i interpretació d’aquesta tradició literà-
ria segueix essent un dels leit-motiv més re-
currents de tota la seva obra dietarística: des
de Klaus i Erika Mann fins a Rose Ausländer
o Peter Weis, passant per Elsa Las-
ker-Schüler, Ilana Shmueli i tants
d’altres, que ell es complau a llegir
i sovint a traduir), la traducció
com a font d’aprenentatge inces-
sant (amb exemples, fulgurants,
d’alguns poemes que llambregen
com autèntiques gemmes), la
passió pel teatre i les ganes de tor-
nar-ne a dirigir, la companyia de
la música (de Mozart a Xostakò-
vitx passant per Toldrà o Débus-
sy) o de la pintura (de Mir a Klee),
l’escriptura de poesia (la recupe-
ració de poemes que per un mo-
tiu o altre van quedar bandejats
dels seus reculls anteriors), la lec-
tura constant de poesia (amb les

descobertes tardanes de Larkin i la seva “poe-
sia d’estalvi i de renúncia”, o bé la reivindica-
ció de Joana Raspall, ara que se’n celebra el
centenari), o la interrogació sobre el mateix
gènere del dietari i la impossibilitat d’assolir
una autèntica intimitat, tot plegat conforma
un mosaic les tessel·les del qual, bo i gaudint
de plena llibertat i autonomia, acaben fent
sentit gràcies a una qualitat de mirada que tot
ho unifica.

El dietari doncs com a sala de miralls per
veure-hi “més vida” –Vinyoli dixit– i acabar
descobrint, però, “que som només imatges
reflectides pel cec mirall de la irrealitat”. I és
que aquesta introspecció en un mateix no és
mai innòcua, més que més quan es du a ter-
me des de la màxima honestedat (aquesta
sembla ser en tot moment l’única regla del
joc innegociable): “A mesura que les pèrdues
s’acumulen, augmenta la sensació d’estra-

nyesa. Estranyesa de ser viu.” I per
això en un moment determinat es
produeix una associació del tot
inesperada entre un fragment del
dietari d’Anaïs Nin (“És possible
que la meva vida es trobi en un
equilibri inestable a la vora d’un
precipici? Quant més floto en la
fantasia i visc del que selecciono,
més forta s’estreny al voltant del
meu coll la corda de la realitat”) i
el segon moviment del Concert
per a piano i orquestra nº 20 de
Mozart. “Això voreja l’abisme”,
diu que pensa escoltant-lo, i
aquesta és també la impressió que
tenim quan llegim molts dels pas-
satges de Sala de miralls. ❋
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Clàssic
Tot i que ha
declarat que ja no
escriu poemes, tota
l’obra de Feliu
Formosa està
vinculada a la
poesia. Ho podem
comprovar a les
traduccions, a la
vinculació al teatre i
també en els
dietaris Sala de
miralls.

Feliu Formosa
presenta un nou

volum del seu dietari
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