
FELIU FORMOSA

Sobre poesia i sobre la meva poesia

1. Algú ha utilitzat el terme realisme intensiu per definir la meva poesia. No em
sembla malament i m’ho he acabat creint.

2. En trenta anys, he intentat sovint de definir la poesia, perquè algú m’ho dema-
nava o per si m’ho tornaven a demanar:

Música i metàfora, potser?

3. He anat creixent en la disminució. Menys paraules. Més incidència en el
record (Vinyoli deia: «la meva poesia són records»).

4. Un dels primers poemes que vaig llegir en la meva llunyana adolescència em
ve ara a la memòria: 

«Y se fue desnudando
y yo le sonreía.»

Ho diu Juan Ramón Jiménez parlant de la poesia i de la seva poesia.

5. Entre dos poetes tan diferents –gairebé oposats– com Trakl i Brecht.

6. «El poema suplica / des d’una llunyania». Així acaba un dels meus últims
poemes.

7. Torno a autocitar-me: «El poeta entra i surt d’una angoixa: escriurà?»

8. Diu Iannis Ritsos: «La poesia no sempre ha tingut la primera paraula. L’últi-
ma, sempre.»

La que culmina? La que tanca? La que no en necessita cap més?
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Tres poemes inèdits:

Aiguafort venecià

La calma d’un racó
que mai no serà meu,
on l’aigua clapoteja
als canals més estrets.
Una barca varada
en una estreta llenca
de terra vora el pont
que es veu no gaire lluny.
Veig progressar el silenci
i l’acullo en silenci.
Sento que més que mai
em cal un cos proper.
Damunt casals decrèpits
l’airós frontó d’un temple
que em parla del que dura
potser en un més enllà. 
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Marilyn

Una imatge
sempre relacionada
amb l’ànsia inexplicable,
amb la por que no cessa.

Entre l’opulència
i la misèria hi ha
la mateixa distància
que sabem que existeix
entre allò que veiem
i el que mai no sabrem.

Perill de profanar
un objecte de gaudi
pel fet que se’ns presenti
com a tal.

Un cos (inventat?)
i el buit davant nostre.
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Des del cim del plaer

L’atzar ens va portar
a aquella cambra sòrdida
de la fonda propera
a l’estació del tren,
i em va fer accedir a tu
amb una força estranya
com per negar l’entorn
tot valorant alhora
el seu caràcter únic.

(La llum esmorteïda
venia d’un fanal
pròxim als vidres tèrbols
de l’única finestra.)

I tota tu t’obries
al meu furor insòlit
com qui va pressentint
tots els finals possibles
des del cim del plaer.
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