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Barcarola. Número 63-64.
Diputació d’Albacete.

Albacete, juliol, 2004.

R evista de creació literària
en format llibre que su-
pera les 400 pàgines. A

més d’un dossier sobre la bo-
hèmia, podem llegir textos
d’autors com ara José Hierro,
Bryce Echenique, Almudena
Grandes, Francisco Umbral i
Joan Margarit, entre d’altres.

Assaig de Teatre. Número 42.
Associació d’Investigació i

Experimentació Teatral.

Barcelona, juny, 2004.

E n aquesta ocasió en ofe-
reixen dos monogràfics,
un dedicat al teatre a

Austràlia i l’altre a la trajectò-
ria professional de Joan Ollé.
També es comenten els festi-
vals de teatre de l’Havana,
d’Al-Fujairah i d’Al-Fadjr.

Illacrua. Número 121.
Associació Cultural

Illacrua.

Barcelona, agost, 2004.

A més d’una entrevista a
l’investigador del pensa-
ment i naturista Josep

Maria Roselló, hi podem llegir
un article de l’economista José
Iglesias en què critica el Fò-
rum i un altre de Víctor Vel-
saco sobre L’IVA i els discos.

E N T R E V I S T A

Feliu Formosa
Poeta

➤ ➤ ➤

PERE VIRGILI

“El poeta,
que no pot
sotmetre’s a
cap horari,
ha d’anar
al seu ritme.
Veig difícil
que el poeta
ho tingui mai
com a ofici”

Crec que hi ha una influència
de Brecht, en la manera d’uti-
litzar la forma, més que en els
propòsits de la poesia. A tots
els meus llibres hi ha també
moltes preguntes, molts in-
terrogants.
F.B.V. Al llibre ‘Immediacions’ hi ha
aquells poemes d’un vers que són
gairebé aforismes...
F.F. Però no ho són, els aforis-
mes són pensaments, la in-
tenció aquí és fer un poema,
dir una situació, un estat d’à-
nim, no fer pensar en res
concret. Després em va ser
molt difícil fer poemes més
llargs... Al llibre següent, que
és el darrer, molts poemes són
bastant antics, és un llibre
compost de materials dife-
rents. Però malgrat tot és un
llibre que també és bastant
unitari, i és una poesia que
s’està bastant de luxes, i m’a-
gradaria anar per aquí. Quan
tanques un cicle com aquest
tens una doble alternativa:
buscar molt la síntesi, fer po-
emes contundents però que
costen de trobar, que semblen
fàcils i són difícils, o la con-
trària, obrir-se a les solucions
imaginatives, amb una ten-
dència al surrealisme, dei-
xar-se portar. Ara tinc setze
nous poemes escrits, i s’hi veu
aquesta recerca, perquè n’hi
ha un que és gairebé automà-
tic i d’altres que són més re-
flexius. O bé se’m podria acu-
dir fer una cosa semblant al
Per Puck, que t’ho has de plan-
tejar i anar-ho fent i elimi-
nant. Un dels poemes que vaig

fer per a aquell llibre, però
que vaig rebutjar, l’he reprès i
refet ara.
F.B.V. El seu llibre ‘Cançoner’ és
central a la seva obra...
F.F. És el més important, el més
necessari. A l’edició del 1999
hi ha un pròleg que explica
com es va fer el llibre, que és
un llibre d’absència en què la
paraula mort no hi surt mai, i
tractava d’anar revivint contí-
nuament la convivència amb
una persona que ja no hi és.
Hi ha un poema que sempre
recito, Faràs dos trucs i t’obriré
la porta.
F.B.V. Com veu ara aquell llibre,
anys després i després d’haver re-
trobat l’amor?

F.F. Això són experiències que
no tothom les viu, perquè hi
ha una situació traumàtica.
Hi ha tres etapes: primer la
situació traumàtica de per-
dre la meva companya, el
1974, que dóna peu al llibre;
després, del 1974 al 1981,
encara hi ha tota la gent que
ha viscut la revolució del 68,
és una època alhora de des-
concert i recerca i de pro-
miscuïtat, de moltes relaci-
ons, i el 1981 apareix una
persona que m’interessa i
comences a tenir una aven-
tura que acaba solidifi-
cant-se. D’això fa molts anys
i la situació és una altra,
després de vint anys és més
una relació amistosa i de
comprensió humana que
eròtica.
F.B.V.Ha hagut de fer gaires can-
vis, respecte de les anteriors edi-
cions dels llibres?
F.F. Bastants. He tret uns
trenta poemes, més o menys.
He tret alguns haikús, he tret
algun poema de Semblança, el
Llibre dels viatges l’he canviat
molt, Raval també ha canviat
moltíssim, perquè em sem-
blava una mica confús... He
fet alguna correcció... Ara em
penedeixo de no haver-ho
indicat a cap nota, al princi-
pi. També he tret els pròlegs
de cada llibre, que n’hi havia
quatre: un de Josep Maria
Carandell, un d’Agustí Bar-
tra, un d’Antoni Martí i un
de Jordi Coca... I només ha
quedat el d’Enric Sòria, que
és nou.
F.B.V. La crítica situa sovint la seva
obra a mig camí entre l’anome-
nada poesia de l’experiència i una
de més formalista...

F.F. No crec que sigui una cosa
ni l’altre, sinó que sóc un po-
eta que reflexiona sobre la vi-
da, la persona i les coses que
ens passen. En alguns mo-
ments tendiria a ser poeta de
l’experiència, i en altres no
tant. Faig una poesia molt
cultural. Potser em pot venir
de la cultura alemanya,
aquesta cosa concisa i reflexi-
va, tot i que hi ha poemes que
són molt automàtics, com Pe-
tites alegries, que és com una
carta de Kandinsky a Schön-
berg i que vaig escriure en
dues tardes en un bar al Parc
de la Creueta del Coll.
F.B.V. La crítica ha dit que a vostè
no se l’ha tingut gaire en compte.
F.F. Això sempre ho diuen, però
no crec que sigui cert, és com
un tòpic, perquè quan va sor-
tir el llibre tots els diaris van
publicar la notícia, no em
queixo pas. Potser és perquè
sóc una mica inclassificable,
però n’hi ha molts que ho són,
gairebé tots. De Vinyoli sí que
pots dir que al darrere hi ha el
Rilke i el Riba i després ell se’n
surt i crea una obra pròpia, o
de Joan Margarit es pot dir
que segueix la línia de Martí i
Pol, entre d’altres motius
perquè l’ha traduït, però
molts són tan inclassificables
com jo. Vinyoli sempre em
deia que el que jo feia estava
bé però que no hi deixava la
pell... Evidentment que no!
Valery no hi deixa la pell,
tampoc, no hi ha aquest pati-
ment. Vinyoli era un home
que patia molt, per qüestions
personals i per qüestions lite-
ràries, no estava mai segur i el
reconeixement li va arribar
tard.

F.B.V. Creu que les editorials estan
intentant omplir el buit que ha
deixat la mort de Miquel Martí i
Pol amb l’edició de l’obra comple-
ta de tants poetes?
F.F. El fenomen Martí i Pol, i el
d’Espriu, els ha fet mal a ells
mateixos. A la seva obra li ha
fet mal la projecció externa.
Espriu era el gran poeta del
poble, però la seva obra no té
res a veure amb això. A Martí
i Pol li passa una mica el ma-
teix. Hi ha coses indiscutibles,
com Estimada Marta, per
exemple, és una gran fita. Jo-
an Margarit, per exemple, co-
mença a tenir aquesta tirada,
el seu llibre Joana es va ex-
haurir en dies!
F.B.V. Què pensa de la poesia que
s’està fent actualment?
F.F. L’últim que he llegit és El
benestar, de Sebastià Alzamo-
ra. Trobo que obre nous ca-
mins i està molt bé, i té molta
empenta i de vegades potser
ho envejo i tot, aquesta capa-
citat de fer com va fer Gabriel
Ferrater amb el Poema inaca-
bat, de poesia narrativa i al-
hora exhibint una capacitat
formal molt notable: el poe-
ma central del llibre està
compost en tercets dantescos,
que és una cosa difícil de fer.
Tinc molt bona relació amb
tothom, amb Casasses, Sam-
pere... amb Joan Margarit
quedem per dinar de tant en
tant...
F.B.V. Creu que un poeta hauria de
ser com un actor, un professional?
F.F. Per la manera com es pro-
cedeix difícilment podria
ser-ho: en un extrem hi hauria
la persona que va a treballar
cada dia a l’oficina, i a l’altre,
el poeta, que no pot sotme-
tre’s a cap horari, ha d’anar al
seu ritme, pot escriure tres
poemes en un dia i un altre al
cap de deu dies... Thomas
Mann en va fer un ofici, s’as-
seia a escriure unes hores ca-
da dia, i l’obra que té és im-
mensa... Stefan Zweig, per
exemple, a més de la narrati-
va té també una sèrie de bio-
grafies d’encàrrec, i això és
més ofici, esclar... Ara bé, els
poetes... Veig difícil que el po-
eta ho tingui mai com a ofici.
Suposo que el Neruda en po-
dria viure, però...
F.B.V. Un dels temes que toca la seva
poesia és l’erotisme...
F.F. Sí, sobretot suggerit, però.
Hi ha el Poema d’amor, que és a
la manera de Vicent Andrés
Estellés, però no tan explícit.
És un erotisme una mica con-
templatiu, voyeur. També vaig
fer uns poemes per a un llibre
eròtic de tres pintores, i els
recullo a Riu soterrat, hi ha una
certa intensitat en l’expressió
de l’experiència amorosa.
F.B.V. Hi ha algun poema que pre-
fereixi per sobre dels altres?
F.F. Sí, el darrer del Cançoner, el
de Faràs dos trucs i t’obriré la
porta, crec que és rodó, és una
idea ben conclosa i ben ex-
pressada. També algun dels
últims, com els de Vinyoli i el
del Ferrater... No ho sé, hi ha
bastants poemes...


