
FELIU FORMOSA
MISTERI DE DOLOR

per Jordi Coca

A l’entorn del dolor s’han bastit algu-
nes de les experiències humanes que 
més m'han interessat. I em refereixo 
no pas al dolor físic, sinó a l’esqueixa- 
ment interior, al sentiment penible, a 
la caiguda en un pou sense fons, al 
trasbals d’allò que tenim de més humà. 
Però el dolor és ambigu, subjectiu, i es 
fa difícil de separar-lo del seu antònim: 
el plaer. L’assumpció del dolor com a 
cim, com a gaudi màxim, no és pas una 
figura que s'hagi de descobrir ara. Rea-
litzar-se en el dolor, ésser en el dolor, 
viure en el dolor, sentir en el dolor. Pot-
ser una de les causes del meu interès 
per Feliu Formosa és que el veig com 
un dels homes més «dolorosos» del pa-
norama literari català. El veig tal com 
ell diu al Cançoner; «Em quedo aquí, 
Com sempre, / sense cedir a la calma.» 
I crec que la pregunta que es fa per 
tancar un poema del mateix llibre és 
certament essencial en la seva vida: 
«Trobaré l’equilibri en el dolor, / si no 
oblido la pròpia contingència?»

I com que, tanmateix, no és gens fàcil 
de separar allò que és físic d'allò que 
no ho és, en Feliu dia a dia s’ha fet més 
encorbat, més com un nus. Es belluga 
confusament, parla passant d’una cosa 
a l’altra i, sovint, t'interroga amb els 
ulls tot buscant un assentiment que al-
guna vegada recull. Llavors, tot plegat, 
esdevé una certa coqueteria: vol con-
querir-te tot mostrant i amagant les se-
ves nafres. Però també és veritat, tal com 
deia Montserrat Roig ja fa molts anys, 
que en Feliu fluctua entre la passió i la 
raó. I barreja la timidesa amb la segu-
retat de l’obra ben feta; unes expecta-
tives professionals basades en l'orgull 
i la singularitat suficient, amb la luci-
desa de saber quina mena de país és 
aquest. Deu ser per tot això que en 
Feliu, quan somriu, sembla que pateixi.

—Home, és que la meva primera infan-
tesa va ser una cosa molt intensa. És la 
Guerra civil, l’exili del meu pare, que 
era del POUM, el fet de viure en una 
casa senyorial de Sabadell, una casa 

completament arruïnada, voltat única-
ment de dones: l’àvia, les ties, la mare... 
Després va venir Barcelona i els maris-
tes. Perquè tot i que el pare havia estat 
del POUM, en aquella època, tret d'algu-
nes persones que tenien les coses molt 
clares, es preferia la disciplina d'un col-
legi religiós a... Allí em vaig aïllar molt 
i sé que em vaig convertir en un ele-
ment singular. Em sembla que el meu 
problema de relació amb la gent comen-
ça als maristes, oi? Però ve un moment 
que, tot això, has d'aprendre a utilitzar- 
ho per continuar vivint. Aquests pri-
mers anys a la casa de Sabadell són 
una cosa que hauria d’explicar, però no 
solament les impressions, en uns poe-
mes, sinó, com diu en Vinyoli, conver-
tir-ho en uns quaderns. Al pare, li agra-
dava la música, llegia molt, era l’em- 
pleat amb inquietuds culturals. Em sem-
bla que va ser ell qui em va introduir 
en el món de la creació literària.

En Feliu, quan parla, sembla que es dis-
culpi. Com si ell fos culpable del que va
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«Cançoner (...) és (...) la negació total 
a tirar endavant.»

decidir el seu pare; com si temés veu-
re’s acusat de coses de les quals en rea-
litat ha estat la víctima. També vol lli-
gar els caps més diversos, ser minuciós. 
Però sembla impotent per dur a terme 
el seu propòsit més enllà del fet mental 
estricte. Li costa de parlar i li costa de 
comunicar els seus sentiments. Només 
de tant en tant es llança a fer parla-
ments llargs i aboca tot d’un cop el que 
ha estat festejant perdut en digressions 
i obliqüitats.
—‘És a dir: el pare era un empleat aco-
modat que, com t'he dit, va anar volun-
tari a la guerra i després es va exiliar. 
Torna de l’exili, continua fent de comp-
table... Jo, dels maristes vaig passar a la 
Universitat. Hi ha una etapa de poesia 
feta en castellà de la qual no he parlat 
mai perquè era una cosa d’adolescent. 
També pintava. Fins a vint-i-cinc anys 
vaig pintar força. Eren coses tipus Cha- 
gall, parcs a la nit, inundats de foscor... 
A la Universitat trobo en Francesc Vall-
verdú, en Solé Tura, en Francisco Ro- 
dón, en Salvador Giner, tot aquest grup. 
En aquell món tan gris sentíem com
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una cosa molt nostra Pere Quart i Es- 
priu, l’Espriu de Cementiri de Sinera 
i de Primera història d'Esther. Llavors 
va venir la incorporació en massa al 
PSUC, que és de l’any 1956 o 1957. Ara, 
jo, al PSUC, mai no hi vaig estar bé; 
era un mal militant. Em fatigaven les 
reunions on s’havia d’estudiar marxis- 
me-leninisme. Abans, el 1955, vaig pas-
sar un parell de mesos a Alemanya, 
perquè ja havia començat a estudiar 
una mica l'alemany.
Són anys de participar en les lluites sin-
dicals, d'infiltració en el SEU, d’orga-
nitzar activitats culturals a la Universi-
tat que el porten a estrenar, l’any 1958, 
traduït del francès, el primer Brecht fet 
a l'Estat espanyol: L’excepció i la regla. 
Aquesta peça va ser muntada novament 
l’any 1961 pel grup «Gil Vicente», del 
qual en Feliu va ser fundador. El pro-
pòsit del «Gil Vicente» era dur el teatre 
a les barriades, seguint l’experiència, 
encara mal valorada, d’Angel Carmona 
i la gent del grup «La Pipironda». Són 
anys de llegir Sartre i Heidegger en les 
traduccions sud-americanes. El 1959 en 
Feliu marxa a Alemanya per fer de lec-
tor —«per substituir qui feia de lector, 
de manera que mai no hi va haver cap 
tràmit legal», precisa ell. Aprofita l'es- 
tada a Alemanya per a seguir cursos so-
bre el Barroc, Brecht i Musii. I, espe-
cialment, veu molt teatre: Schiller, 
Brecht, Ionesco, Max Frisch. Aquest 
text de Feliu Formosa, on descriu la 
impressió que li va fer el teatre vist 
durant el sojorn alemany, és de l’any 
1960: «Cada representació és, per a nos-
altres, una caixa de sorpreses: utilitza-
ció constant de la projecció cinemato-
gràfica, decorats que canvien sense que 
l'espectador sàpiga com; terra movible, 
amb escales, pòdiums, plataformes gira-
tòries, sales que poden convertirse en 
teatres circulars a voluntat, complexitat 
de la luminotècnia. Aquesta primera im-
pressió de trobar-se en un altre món es 
produeix inevitablement i no tenim per 
què amagar-la.»
És entre ingenu i patètic. Ja aleshores, 
però, en Feliu constatava que al teatre 
alemany hi havia un gran control ideo-
lògic practicat, justament, a través de 
la institucionalització. Es meravella, 
doncs, però no es deixa enlluernar. 
I potser per fugir dels perills de la ins-
titucionalització, i per no voler partici-
par en iniciatives com l’ADB —que con-
siderava classista, tot i respectar-la—, 
engega el grup «Gil Vicente» amb la in-
tenció de fer un teatre de guerrilles, de 
combat, un teatre que no passi per la 
censura: «llavors jo deia que era més 
important l’eficàcia política que no la 
categoria de la representació». De se-
guida, però, en Feliu es qüestiona, la va-
lidesa de l’experiència i es planteja el 
problema de la professionalitat; aquests 
plantejaments el duen a intentar un tea-
tre popular digne amb muntatges com 
L’encens i la carn, ja dins l’Escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual. Feliu Formosa 

mai no abandonarà el teatre. Farà d'ac- 
tor, dirigirà, traduirà...

I, moltes d'aquestes coses, en Feliu les 
farà amb l'enyorada Maria Plans, la 
Mari, la seva parella fins que la mort se 
l’endugué. Les relacions amb la Mari van 
ser difícils i intenses. Les relacions amb 
la Mari van haver d’estintolar-se, sovint, 
en elements estranys. Ningú millor que 
ell, però, per a parlar d’això. Com a 
poeta ha dit: «Preguntaràs si guardo la 
memòria / de tu, i et respondré: / foll 
d'impotència, / he assassinat el mar. / 
I no sabrà / ningú que ets el meu còm-
plice.»

—Abans d’anar a Alemanya jo ja tenia 
una consciència política. En tornar m’a-
dono d’altres coses i em poso a escriure 
en català. La Mari, la coneixia perquè 
era germana d’un company de la Uni-
versitat. Després ens vam trobar a Ale-
manya i van començar les nostres rela-
cions. En tornar jo ens vam casar. Tor-
nava l’estiu del seixanta i ens casàvem 
el gener del seixanta-u. Jo havia de re-
soldre els problemes de relació amb la 
gent i el matrimoni, oi?... Vaig projec-
tar en ella tota l’activitat creativa, polí-
tica i de relació. La nostra vida íntima 
era normal, sense alts ni baixos, com 
la de tothom. De crisis, n’hi va haver, 
és clar, i ara veig que potser van pro-
duir-se perquè hi havia una gran quan-
titat de coses que no volíem posar en 
dubte, que eren intocables. Em sorprèn, 
per exemple, que mai no poséssim en 
dubte, ni en els moments més crítics, 
la nostra relació. Però de mica en mica 
et trobes desarmat davant de la mo-
notonia i el cansament de la vida ma-
trimonial i no hi saps trobar solucions. 
I la tensió creix... Traslladar-nos a viu-
re a Terrassa va anar molt bé. Vam co-
mençar a conèixer gent diferent. Va 
anar molt bé. Llavors era una època en 
què jo gairebé vivia de traduir i, a Ter-
rassa, vaig arribar a estar-hi tranquil, 
tot i els problemes de la malaltia. Tam-
bé provava de fer poesia.

XOC

«Perquè et pesava massa la persecució, / 
allò que somniaves et feia presonera. / 
Amb la mà al cor malalt i els ulls mi-
rant enrera, / ja no vas córrer més, i al 

[teu interior 
s’esfondrava quelcom. Tots dos teníem 
por / (al carrer solitari vam deixar la 
bandera). / Després, junts i distants, 
obligats a l’espera / de tu i de mi ens 

[colpia el temps en la foscor.
Jo esperava per tu, dins la cambra llu-
nyana, / després del xoc elèctric, el so 
de la campana, / i sense encendre el 

[llum et tocava la mà.

T'anomenàvem Clara, ho havies obli-
dat, / però duies al ventre una altra 
claredat / que ens asseguraria el retorn 

[al demà. 
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Ens vèiem molt amb l’Agustí Bartra; 
ell llegia el que jo feia, m'aconsellava. 
Ràpidament, endut per un moment d'eu- 
fòria, vaig escriure les dues primeres 
parts del primer llibre de poemes. 
A l’Agustí li agradaven i a la Mari tam-
bé. En Bartra ha estat una persona que 
m’ha ajudat molt. Ell, i la seva dona 
també. Aquell any, el setanta-dos, va ser 
molt bo, Podia viure de traduir, em de-
dicava a les meves coses... A les tardes 
passejava, escrivia, i a les nits anàvem 
al teatre.

—El segon llibre és un diàleg amb en 
Ferrater.

—Sí. M’interessava la seva poesia i el 
tipus humà. No el coneixia gaire, ens 
trobàvem al tren quan jo anava a fer 
unes classes a l'Autònoma de Sant Cu-
gat, i també ens vèiem a l'Enciclopèdia 
Catalana. Era un home que bevia molt; 
era inquietant. Però, tot i l’alcohol, mai 

, no perdia la lucidesa. La primera ve-
gada que el vaig veure va ser a l’hotel 
Ritz, una nit d’uns premis. Duia una 
trompa molt forta, molt. Ens vam co-
nèixer i recordo que ell es va recolzar 
sobre meu, saturat de ginebra. Es va 
posar a parlar del pròleg que jo havia 
fet a Mort a Venècia i en va fer una 
anàlisi profundissima, punt per punt; 
em va dir tot el que faltava al meu 
pròleg. Va dir: «Està molt bé, ho he 
llegit, falten unes consideracions sobre 
l'homosexualitat en funció de la mort.» 
A mi em va impressionar molt. D'al-
tra banda, com a persona era dolç, oi? 
La seva poesia es va avançar una 
mica al seu temps, perquè pensa que 
hi ha poemes que són anteriors a 
l'any seixanta. En fi, jo era a Terras-
sa, vaig fer aquell muntatge de Toller, 
Cel·la 44... Després, l'any setanta-tres, 
va ser molt conflictiu, hi va haver pro-
blemes de tota mena: polítics, assem-
blees constantment, dubtes... Vaig fer 
el segon llibre de poemes, Llibre de les 
meditacions, que com t’he dit és un 

1 diàleg amb en Ferrater. És una confron-
tació amb els temes de Ferrater i els 
temes de Pavese. Però el tema del suï-
cidi no apareix al llibre. Tots dos se 
suïciden en èpoques difícils, en èpoques 
que ells no han resolt, i no poden con-
tinuar. Els problemes de Pavese eren 
gravíssims, i els de Ferrater també ho 
deurien ser. Jo, veus, aquesta qüestió 
del suïcidi, no me l’he plantejada mai. 
Sóc una mena de persona que s’escapa 
per la histèria, i la histèria poques ve-
gades duu al suïcidi. El suïcida és qui 
s'ho queda tot a dintre i finalment diu: 
això s’ha acabat. En fi, després va venir 
la mort de la Mari. Primer una embò-
lia, després una operació que va anar 
bé i un període postoperatori que es va 
complicar fins que a la fi es produeix 
l’hemorràgia cerebral, que va ser un 

• accident, que no havia de produir-se, 
ja que l’operació havia anat bé. Van 
ser un seguit d’accidents que, en aquell 
moment, semblava que s’anaven supe-

I

-Jo sé que hi ha coses que domino, 
que faig bé, i sempre procuro fer-les 
al millor que puc.»

rant. Sempre pensaves que aquella cosa 
que et passava era l’última. Però va 
arribar l’imprevist. Vaig quedar absolu-
tament desconcertat. Això es veu en el 
llibre Cançoner, que vaig començar a 
escriure al cap d’uns mesos. És la ne-
gació de la mort, parlar del retroba-
ment, l’absoluta impossibilitat de viure 
la vida quotidiana, de fer els actes quo-
tidians, la negació total a tirar enda-
vant. Quan feia els poemes del Canço-
ner hi havia moments que em semblava 
que estava fent una frivolitat. Però no, 
havia de ser així, era una necessitat. 
I llavors apareix la solitud. I mires de 
posar-hi remei, però tens molts proble-
mes perquè tens present la vida ante-
rior. Estàs molt condicionat. Se’m va 
fer molt difícil de normalitzar la rela-

-Voldria 
traduir 

i escriure, 
viure en 

un lloc 
tranquil.»

ció amb la gent. Tenia sensacions de 
culpabilitat, tot es complicava... Fer 
qualsevol cosa que em suscités el re-
cord era insuportable. Però a la fi tot 
se supera. Al capdavall, aquests proble-
mes meus tampoc no són tan únics.

Durant una bona part de l'entrevista 
continuem parlant de la Mari, de la 
seva feina d’actriu, de quina mena de 
companya era a les lluites polítiques, 
de la seva passió pel teatre, que la va 
dur a no vigilar-se tant com calia... El 
teatre, vet aquí un fet central a la vida 
d’aquest home. Teatre a la Universitat, 
estudis de teatre a Alemanya, el grup 
«Gil Vicente», el grup 6x7, l’Escola 
d'Art Dramàtic Adrià Gual, el GTI, el 
Globus de Terrassa, professor a l’Insti-
tut del Teatre... El que encara no ha 
fet és escriure per a l’escena, tot i que 
ho ha intentat. «Fins ara són intents 
fallits, però algun dia sortirà.» I tam-
poc no descarta d’escriure una novel·la. 
De moment continuarà traduint: una 
antologia de poesia alemanya, probable-
ment Musil.

—Sí, però han de ser coses que m’agra-
din, que pugui fer amb calma. Musil, 
per exemple, no es pot traduir a preu 
fet. Necessito una ajuda econòmica i 
poder-hi dedicar el temps que calgui, 
oi? Jo sé que hi ha coses que domino, 
que faig bé, i sempre procuro fer-les al 
millor que puc, mirant, també, que tin-
guin un benefici, que quedin com una 
tasca feta. Però per altra banda he es-
tat una persona professionalment poc 
definida. Si m'oferien d'entrar a l'Autò-
noma, pensava que allò podia tenir con-
tinuïtat, i després veia que no, que no 
estic dotat per a l’ensenyament... Vull 
dir que estic obert a tota mena de pos-
sibilitats professionals: traduir, dirigir 
teatre, fer d’actor, ensenyar a l’Institut 
del Teatre... Això és així potser perquè, 
el que jo voldria, no ho puc fer.
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«M'alarma la necessitat que hi ha, 
cada vegada més gran, de saber competir, 
de saber somriure.»

—Què voldries?
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JOAN PAU II PARLA DE MARIA.
Col·lecció EL BRI n.° 16.
L'abundor de textos i documentació 
cristiana avui ens fa gairebé insensibles 
i potser deixem rossolar, sense que ens 
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—Voldria traduir i escriure, viure en un 
lloc tranquil. Aquesta és la meva aspira-
ció. I no ho puc fer. Sempre hi ha la 
qüestió dels diners, que és un aspecte 
important, oi? La veritat és que he tin-
gut força opcions professionals. Però 
no les he sabut aprofitar, o he cregut 
necessari no aprofitar-les. Per exemple: 
he anat fent cosetes de teatre i, tot 
i això, la gent no em considera pro-
fessional. Quan feia el Marat-Sade, al 
Romea, un conegut em va dir: què tal 
aquesta experiència de fer teatre pro-
fessional? Però si jo l’any seixanta-cinc 
ja era al Romea fent la Ronda de mort! 
La gent s’oblida del que faig. Com que 
no saben on localitzar-me... I, a més, 
com que a causa de les lluites culturals 
i els condicionants polítics gairebé sem-
pre he treballat en grups problemàtics... 
També és veritat que m’ha faltat l’ener- 
gia suficient per a seguir un camí con-
cret. He deixat que les coses arribessin 
soles. D’altra banda, aquest país és molt 
difícil. M’alarma la necessitat que hi ha, 
cada vegada més gran, de saber com-
petir, de saber somriure. Després hi ha 
una altra cosa, encara: la gent de la 
meva edat hem fet teatre en molt males 
condicions, per tot el que et deia fa un 
moment. En canvi ara hi ha unes gene-
racions noves que tenen la professió 
teatral molt més clara. I això que et 
dic no em passa pas a mi sol. Si t’hi 
fixes, la gent que ara funciona és gent 
posterior, gent que a partir d’empreses 
molt clares, molt ben portades, com el 
Teatre Lliure, Els Joglars, Els Come-
diants, han trobat possibilitats de tre-

ballar amb una certa estabilitat. La pro-
fessió encara està malament, però ara 
hi ha petites coses que funcionen. No 
és Alemanya, certament, on l’altre dia 
llegia que hi ha setze mil professionals 
dedicats al teatre. Quants n’hi ha aquí? 
Tres-cents?
—Parlem una mica del Diari. Com va 
ser que el comencessis?
—Això té una evolució complexa. Els 
anys setanta-dos i setanta-tres, paral·le-
lament als llibres de poemes, vaig co-
mençar a escriure impressions sobre 
coses que havia llegit i reflexions so-
bre el procés creatiu. Jo feia vacances, 
a Aiguafreda, i traduïa les Elegies de 
Rilke. Tot va començar aquí. En Bartra 
ho va llegir i em va dir que ho conti-
nués, que li agradava, i sí, ho vaig con-
tinuar, però amb una altra projecció. 
Ho vaig fer una mica més elaborat. 
Fins i tot hi ha gent que m’ha dit que 
semblava una novel·la. Jo crec que no, 
però...
—Al Diari hi ha unes relacions intenses 
i variades amb les dones. Arribes a do-
nar una imatge de seductor...
—Jo crec que justament es deu al fet 
de plantejar-se aquest problema de les 
dones, de plantejar-se aquesta relació 
després d'haver viscut una experiència 
de catorze anys de matrimoni. De ma-
nera que de primer hi ha el problema 
d’establir amb les persones que conec 
un tipus de relació que vagi més enllà 
de Tamistat. Aquestes eren coses que 
abans no es plantejaven perquè, d’una 
banda, el problema estava resolt, i, de 
l’altra, les èpoques també eren diferents. 
Ara les relacions s'estableixen d’una ma-
nera més lliure. De tota manera, les 
coses han canviat des que escrivia el 
Diari. Ara, ho veig a Terrassa, la gent 
sembla més consolidada, o més avorri-
da, no ho sé. Potser de l’eufòria del 
postfranquisme s’ha passat a creure que 
tampoc no hi havia tantes perspectives 
com semblava.
En sortir al carrer tots dos comentem 
que ens haurem de veure una altra ve-
gada, que les dues converses que hem 
tingut són confuses i que les coses han 
anat sortint d’una manera molt barre-
jada. Segurament és veritat. No hem 
parlat tot el que calia de la militància 
política d’en Feliu, del trencament amb 
el PSUC. En ser al centre de la ciutat, 
a tocar del Barri Gòtic, entrem en una 
llibreria. Mirem els llibres que hi ha 
arrenglerats als prestatges. Després sor-
tim i anem a dinar plegats. Cal dinar 
de pressa, ja que en Feliu ha d’anar al 
teatre. Avui hi ha representació. Avui 
és actor. Està amoïnat pels diners. Evi-
dentment aquesta no és la vida tran-
quil·la que desitja. Ni Barcelona no és 
el lloc tranquil que voldria. Com sem-
pre, sembla cansat. Com sempre, quan 
riu, sembla que pateixi. Oi?

JORDI COCA
(Fotos: Barceló.)
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