
El primer dietari de Feliu Formosa, El present vul-
nerable (1979), va guanyar el premi de la Crítica
Serra d’Or i va marcar una època per a la litera-
tura del jo en llengua catalana. Perifèric Edicions
publicava l’any 2005 la continuació d’aquell text
tan celebrat, A contratemps, que va suscitar de
nou l’aplaudiment de crítics i lectors: 
«L’home descentrat pel desig, una angoixa que ens
toca molt a prop. Un gran llibre.» (El Llibreter, Bloc) 
«Formosa garanteix un desplegament de saviesa
adquirida i d’experiència acumulada que esdeve-
nen ben atractives per a qualsevol lector amb uns
mínims d’avidesa.» (Pau Dito Tubau, Avui) 
«Usar l’escriptura com a eina d’aquest procés de
descobriment, de recerca, de revelació.» (Miquel
Pairolí, El Punt) 

Ara, amb El somriure de l’atzar, torna el Formosa que més ens entusiasma, el gran
dietarista capaç de trencar límits entre literatura i vida, el cronista precís d’un món
quotidià que se’ns oposa, el lector que transmet l’experiència única del plaer literari. 

A cegues és un memorial devastador i punyent. És
la història de Jorgen Jorgensen, mariner danès
que va fundar una ciutat a Tasmània, que va ser
rei d’Islàndia durant tres setmanes i que els angle-
sos van acabar deportant com a presidiari a la
mateixa ciutat que ell havia fundat.
El protagonista, home ple de força moral, capacitat
de sacrifici i de dedicació, és al mateix temps la
representació de l’etern rebel, l’amotinat, l’heretge
a mercè de les onades i de la foscor de la història:
és Cippico, que ha passat pels camps nazis i per
Goli Otok, la terrible Illa Calba on Tito confinava
els dissidents. És també Tore i Jan Jansen, Nevéra i
Strijela i els mil noms dels partisans i els clandestins.
Confessió i historial clínic, epopeia i deliri, rastre
esborrat i reescrit contínuament, A cegues és un
viatge pel temps que commou i aclapara, furga en els racons més susceptibles i
dolorosos de l’ànima per trobar un sentit, o si més no una escapatòria.
La història, explicada com un únic monòleg, uneix l’aventura d’un combatent pels
ideals de llibertat i igualtat (Tore) que passa per tots els inferns del segle XX (fins i
tot lluita en la guerra d’Espanya i es troba a Barcelona durant els Fets de Maig),
amb la vida èpica de Jorgensen, un segle i mig abans. Ambdós repudiats, inadap-
tats, perdedors... restes del naufragi.
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Marta Chinchilla, que il·lustra el número 34 de Caràcters, va néixer
a Barcelona l’any 1967. És llicenciada en Belles Arts i des de l’any
1992 està vinculada al Centre d’Art La Rectoria de Sant Pere de
Vilamajor, on exerceix el seu mestratge en l’art del gravat. A partir de
l’any 2001 es vincula professionalment al Taller Plandiura Escultors,
on treballa com a professora adjunta en els cursos de forja i d’escul-
tura en ferro que hi imparteix Josep Plandiura, amb qui, d’altra

banda, forma un efectiu tàndem artístic.
Chinchilla, a qui agrada definir-se com a «treballadora de l’art», ens mostra aquí una
selecció àmplia dels seus gravats d’incisió simple, sovint esquemàtica i mínima, però sem-
pre sinuosa, profundament potent i analítica, i on, diríem, flueix amb connaturalitat un mor-
dent deute amb el millor expressionisme. 

ˆ


