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Una vida i un cançoner
➤ La majoria de poetes tenen organitzada la
vida de manera que la poesia és un element
més, potser el més important o potser no, i
Feliu Formosa no n’és l’excepció: la seva de-
dicació al teatre com a actor, dramaturg i com
a traductor, ha ocupat segurament un dels
eixos centrals de la vida quotidiana. També ha
dedicat moltes hores a la traducció, sobretot
de l’alemany. Al principi, totes dues dedica-
cions eren una mena de missió civil: recupe-
rar i importar obres per a un país que havia
de recuperar-se d’una dictadura. A poc a poc,
però, la poesia ha anat ocupant més i més
espai vital d’aquest home de lletres i home de
teatre, que va publicar el seu primer llibre,
Albes breus a les mans, el 1973, als 37 anys, amb
l’impuls inestimable d’Agustí Bartra i Anna
Murià. D’ençà de llavors ha publicat onze lli-
bres de poesia molt diversos, trufats tots de
cites que indiquen la tradició que reivindica i
que s’inventa. Alguns llibres especialment

agosarats en la forma, com en el seu moment
les proses i els haikús del Raval (1975), el joc de
títol, cita de Pedro Salinas i poema de Sem-
blança (1986), la passió pel teatre a l’estrany Per
Puck i els poemes d’un sol vers d’Immediacions
(2000), fins a arribar al recent Cap claredat no
dorm (2002), que d’alguna manera recull gran
part de l’impuls anterior.

Punt i a part mereix el cèlebre Cançoner
(1976), un poemari sobre l’absència de la seva
primera dona, l’actriu Maria Plans, que morí
el 1974. És un llibre d’una intensitat extraor-
dinària que emociona el lector parlant de l’a-
mor, d’una mort que no s’esmenta i de l’es-
perança d’un home que té necessitat de dir.
David Jou, Antoni Marí, Lluís Solà, Narcís Co-
madira, Bernat Meix, Carles Miralles i Joan
Margarit són alguns dels poetes que els darrers
anys estan recollint la seva obra completa, als
quals s’afegeix ara Feliu Formosa amb un vo-
lum que és imprescindible de totes totes.
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PERE VIRGILI

“El 1972 vaig
escriure el
primer llibre
de poesia per
confrontar-me
amb mi
mateix, perquè
necessitava
una reflexió
personal”

F.B.V. Per què ha publicat ara
l’obra completa?
F.F. És la segona vegada que
publico una obra completa:
l’any 1981 ja vaig recopilar els
cinc primers llibres. Va ser
una d’aquestes idees que sur-
ten entre l’editorial i jo; la
mateixa persona que va edi-
tar-la llavors, Xavier Folch,
que era director de l’editorial
Crítica, és qui l’ha editada ara
a Empúries-Edicions 62. L’úl-
tim llibre que recull el volum,
Cap claredat no dorm, sí que
tanca una mica un cicle crea-
tiu, perquè recull coses fetes
una mica abans, i reestructu-
rades i refetes. Les tres parts
d’aquell últim llibre –una de
dedicatòries, una de més ínti-
ma i una darrera sobre llocs i
ciutats– fan que sigui una
mica un llibre resum després
de l’anterior, Immediacions,
que eren poemes d’un sol
vers. Després d’editar el llibre,
ja fa uns mesos, he escrit molt
poc, estic mirant de no repe-
tir-me i d’anar cap a d’altres
camins. Crec que era el mo-
ment de fer-lo. Hi ha hagut
altres casos, com el del Narcís
Comadira, que és de la matei-
xa col·lecció, el del Lluís Solà a
Proa, Joan Margarit...
F.B.V. Sembla que molts poetes
s’hagin posat d’acord els darrers
anys per editar les obres poètiques
completes...
F.F. Poetes d’una certa edat... El
factor més important per pu-
blicar el llibre, per a mi, és el
del contingut, tancar un cicle
després de l’any 1981, perquè
ara no tinc res previst... Tra-
dueixo molt. Acabo de traduir
una obra per al Teatre Nacio-
nal, cada any els n’he hagut
de traduir una; l’any passat va
ser La casa de nines, abans va
ser La mare coratge, la Lulú, La
plaça dels herois...
F.B.V. En un dels seus primers lli-
bres, l’assaig ‘Per una acció tea-
tral’, del 1971, ja tracta de la ne-
cessitat d’un teatre nacional...
F.F. Era un llibre fet de docu-
ments interns de grups de te-
atre independent, de reflexi-
ons sobre un període del tea-
tre que encara no tenia cap
mena de possibilitat de pro-
jecció pública àmplia i recol-
zada per institucions de cap
mena... El teatre independent,
de fet. A part de l’obra de Xa-
vier Fàbregas, és de les úni-
ques reflexions que hi ha so-
bre la història del teatre in-
dependent dels 60 i 70.
F.B.V. Com és que gairebé no ha es-
crit obra teatral pròpiament dita?
F.F. Tinc algun muntatge amb
textos d’altra gent, però escrit
meu tinc només el monòleg
No hauries d’haver vingut, que es
va estrenar al Romea, i una
petita peça en un acte, El mi-

racle de la vaca cega. Em costa
molt escriure teatre, i no sóc
un cas únic, hi ha molta gent
de teatre que no n’ha escrit
mai, com Giorgio Strehler,
que després de tota una vida
dedicada al teatre no s’ha
plantejat mai d’escriure una
obra. Des de l’any 2000 que no
faig teatre, entre d’altres mo-
tius perquè demana moltes
hores. Ara m’interessa més
anar per altres camins. D’aquí
a poc, per exemple, sortiran
uns diaris a l’editorial de Va-
lència Peripècies. Allí s’hi
parla molt de teatre, m’han
servit per teoritzar la traduc-
ció i per fer un elogi d’un au-
tor... Per exposar tots els inte-
ressos que he tingut.
F.B.V. Ha escrit els diaris pensant ja
en el lector?
F.F. Penso en el lector, però em
deixo dur per la vida diària,
per les lectures que faig... La
tècnica pròpia del dietari, que
no té una estructura de gène-
re, l’escriptura del jo. Ara n’ha
sortit un de Vicent Alonso que

és de tipus més literari i per-
sonal; al meu hi ha de tot.
F.B.V. Què el va impulsar a escriure
un nou diari, tants anys després
de l’èxit del primer volum, l’any
1979?
F.F. No és ben bé que volgués
escriure un dietari, sinó que
uns quants mesos vaig anar
escrivint, i deixant-ho i tor-
nant-hi, de manera que són
quatre dietaris. Hi ha períodes
que no tens res a escriure i pe-
ríodes que t’hi poses però no és
continu, en el meu cas. Aquests
són escrits des del 1995.
F.B.V. Va començar a publicar poe-
sia bastant tard...
F.F. Quan tenia 37 anys. N’ha-
via escrit entre els 20 i els 25,
una part en castellà i una part
en català, i vaig arribar a pu-
blicar en alguna revista i tot,
però era una cosa molt efí-

mera, molt d’aquell moment.
Després de la universitat vaig
estar a Alemanya un any i
mig, a Heidelberg, i al tornar
em vaig posar a traduir lli-
bres, i a fer teatre amb una
vocació d’utilització política.
Després, el 1972, a la prima-
vera, vaig escriure el primer
llibre de poesia, una mica per
confrontar-me amb mi ma-
teix, perquè necessitava una
reflexió de caràcter personal i
el teatre no me la permetia
tant. He publicat onze llibres,
però alguns són bastant
breus. Hi ha una continuïtat
perquè són trenta anys, però
d’un llibre a un altre de vega-
des passa bastant de temps. A
més, la majoria estan escrits
tot seguit, perquè són bastant
unitaris, no són reculls, prò-
piament.

F.B.V. Cada vegada s’imposa més
que els llibres de poesia siguin
unitaris i no reculls, oi?
F.F. Bé, què és unitari i què no?
Les flors del mal és unitari? Més
aviat són uns quants llibres
dins d’un... Els tres llibres de
Ferrater no són unitaris, però
el Poema inacabat sí... Enric
Sòria en un dels seus llibres
diu específicament que ell no
escriu els poemes pensant en
el conjunt, sinó que els escriu,
després els reuneix i els edita,
i això es nota en el llibre, com
en el que va guanyar el Riba,
que és molt divers, però la
unitat la dóna el poeta.
F.B.V. Creu que la seva varietat es-
tilística li ha restat una mica
d’estil personal?
F.F. La meva poesia va cap a
una síntesi a partir d’Al llarg de
tota una impaciència, des de
llavors es pot definir i situar
una mica. De tota manera, ara
em dedico bàsicament a la
traducció, i a una persona que
té contacte amb moltes ma-
nifestacions de tipus literari i
cultural diferent li suggerei-
xen temàtiques diferents, i la
poesia és el subproducte d’a-
questa activitat, i sobretot de
la traducció, no és aquesta
tensió constant de Vinyoli,
per exemple. És com si jo no
donés tanta importància a
l’activitat poètica. N’hi dones
al moment en què ho fas, però
després pots passar molt de
temps sense tornar-hi. De tota
manera s’hi poden rastrejar
unes constants, es pot veure
bastant la mateixa persona en
un llibre molt antic com el
Llibre de les meditacions i el
darrer, Cap claredat no dorm. Hi
ha un llenguatge concís, en
general, de poques paraules,
que vol ser bastant directe.


