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Feliu Formosa és poeta, prosista, traductor i home de teatre

Passats escrits
A S S A I G
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Feliu Formosa, A contratemps.
Diaris. Introducció de Xulio

Ricardo Trigo. Perifèric

Edicions. Catarroja, 2005.

L’
èxit i el ressò crí-
tic del primer vo-
lum dels diaris de
Feliu Formosa, El
present vulnerable

(1973-1978), premi Crítica Serra
d’Or 1980 al millor llibre de
memòries, podria haver induït
a pensar que aquella incursió
inicial seria el preludi d’una
sèrie d’aparicions més o menys
espaiades i beneïdes per la
mena de relació íntima, im-
mediata i directa que el gènere
acostuma a imposar en la re-
lació amb els lectors, però ha
hagut de passar una mica més
d’un quart de segle abans que
volgués o aconseguís fer públic
un nou recull, ara correspo-
nent als anys de 1995 i 1997,
de la mà del perseverant i po-
lifacètic Xulio Ricardo Trigo.

Formosa és un dels homes
de lletres més complets i
compromesos del país, amb
una trajectòria personal i pú-
blica conduïda durant dèca-
des amb rigor fins a esdevenir
exemplar: poeta, prosista i
traductor del bo i millor d’al-
gunes tradicions –sobretot de
l’alemanya, i amb alguna in-
cursió en la francesa–; autor,
actor i director d’obres de te-
atre; i mestre de diverses ge-
neracions de traductors tex-
tuals i d’intèrprets teatrals.
Més enllà dels estats d’ànim i
els períodes turbulents, és
potser per aquesta dimensió
pública que entre el primer i el
segon llibre de diaris s’acusen
diverses diferències, no només

perquè en l’últim s’accentuen
les anècdotes i anotacions
d’home de lletres en detriment
de la presència sense distància,
més o menys angoixant i soli-
tària, del pas recollit o passat
en net de les dones i els dies,
sinó per la pròpia consciència
del fet de fer-s’hi com a escrip-
tor i de construir-s’hi com a
personatge.

VIDES I OBRES ALIENES
Les coincidències, no obstant,
també hi abunden. N’és un
tret marcat el tic endut amb
què sotmet o tracta de sotme-

tre, tant identificant-s’hi com
reproduint-ne la mida, els as-
pectes definitoris de les vides i
les obres alienes, gairebé com
si provés de posseir el fons úl-
tim d’uns continguts d’expe-
riència a plena llum irreduc-
tibles, insondables, sempre al-
tres. La penetració dels retrats
vitals, literaris i psicològics en
surt beneficiada perquè fins i
tot quan la coneixença i l’a-
mistat s’interposen –Ferrater,
Vinyoli– sap ser equànime
sense renunciar a la glossa
elogiosa. Vida i literatura
s’entrecreuen sovint com si

fossin o esdevinguessin un
mateix magma: els comentaris
plens d’acuitat sobre les frus-
tracions i les crueltats quotidi-
anes en les ficcions de Peter
Handke, una mica a l’ombra
de l’insuperable Kafka, prece-
deixen i gairebé s’encavalquen
amb moments biogràfics de
desgana depressiva, instants
més o menys amargs de deses-
peració i alguns extrems de
desencaix respecte als actes i
les realitats.

El conjunt no pretén estar a
l’altura de la temptativa inau-
gural en l’amalgama de la

part més particular o privada
i la més conduïda a partir de
la dimensió pública, però més
enllà de l’absència dels con-
trapunts vitals incisius, pèr-
dues, fracassos, insatisfacci-
ons i eventualitats, causes co-
munes de la fragilitat de les
coses que el feien familiar ul-
tra els referents culturals,
Formosa garanteix un desple-
gament de saviesa adquirida i
d’experiència acumulada que
esdevenen ben atractives per a
qualsevol lector amb uns mí-
nims d’avidesa. Hi predomi-
nen les entrades sobre les di-
verses facetes del teatre, les
traduccions literàries, les lite-
ratures germàniques i els vi-
atges a Itàlia i Alemanya, però
de tant en tant també hi aflo-
ren les estranyeses i contra-
diccions del desig, si bé hi
predomina una constant cre-
dulitat en les petites coses a
pesar de les tristeses.

TRES DÈCADES DE POEMES
L’any passat, en encetar la se-
tantena, Formosa va donar a
conèixer en volum tres dèca-
des d’obra poètica, Darrere el
vidre. Poesia 1972-2002. Ara tora
fer pública una petita part
dels diaris que ha atresorat
amb els anys. Tant de bo que
no trigui a posar fil a l’agulla
amb una obra autobiogràfica
que abraça el trànsit que va de
les il·lusions polítiques de la
incipient democràcia, amb la
voluntat d’assolir canvis reals
des de conviccions emancipa-
dores, fins al desencís i l’es-
campadissa d’una generació
que va decidir replegar-se en
la intimitat, després de les
desfetes, mentre observava
perplexa la distància creixent
entre el món que havien co-
bejat i tot el que després s’ha-
via esdevingut.
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Jordi Sierra i Fabra

Malson a ‘El Club’
N A R R A T I V A
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Jordi Sierra i Fabra,
Assassinat a ‘El Club’.

Columna. Barcelona, 2005.

E
l setembre del 2004
Màbel Martí, redacto-
ra del programa de
sobretaula de TV3 El
Club, acudia a casa

d’en Jordi Sierra i Fabra (Barce-
lona, 1947) per entrevistar-lo.
Però la cita no conclouria amb
una trentena de preguntes i
respostes. Martí va voler provo-
car l’escriptor proposant-li un
repte: escriure una novel·la que
tingués com a protagonistes
tots els integrants de l’espai
conduït per Albert Om. El
multifacètic Sierra i Fabra no va
dubtar ni un instant i abans
que la periodista abandonés la
seva llar ja li havia anunciat el
títol de l’obra, Assassinat a ‘El
Club’, que havia d’estar escrita, a
tot estirar, per Nadal. El 21
d’octubre, l’escriptor visitava el
set durant l’emissió del progra-
ma d’aquell dia, en directe, per
ambientar-se, conèixer tots els
possibles personatges i fer-se a
la idea de com funcionava tot
plegat. Al dia següent va em-
prendre un viatge a Medellín,
Colòmbia. En les vint hores que
van durar els tres trajectes en

avió, més les esperes als aero-
ports de Barcelona, Madrid i
Bogotà, va redactar d’una tira-
da el guió de la novel·la, que,
escrita i retocada el mes de no-
vembre, va estar enllestida un
mes abans de la data límit del
repte. El resultat: un relat arti-
culat a través de diàlegs i en el
qual se’ns narra l’assassinat del
convidat estel·lar del programa,
el Pau Repau, un cantant de
hip-hop fictici que ha saltat a la
fama amb una cançoneta gro-
llera sobre les aromes d’una xi-
cota anomenada Montserrat.

Lluís Llach, Jaume Sisa,
Quimi Portet, Gerard Quinta-
na i Joan Reig, entre d’altres,
es troben als estudis de TV3
per parlar del primer hip-hop-
per català arribat a la fama. I és
que, abans de trencar les llis-
tes d’èxits amb el seu rap made
in Catalonia, el Pau Repau ha-
via estat pipa dels Sopa de
Cabra, músic ocasional d’en
Llach i tècnic de so d’Els Pets.
Però el catalanet de moda
sempre anava col·locat i dei-
xava de banda la feina per
empaitar qualsevol xicota.

El programa està a punt de
començar. Tothom enllesteix
els últims preparatius. Res no
fa preveure que en pocs mi-
nuts tot es trasbalsarà, i que
aquella serà una de les tardes
més vertiginoses de la història
del programa. L’únic que sem-
bla impacientar-se més que de
costum és l’Albert Om. Esglai,
por, neguit. Fa dies que rep

anònims amenaçadors de pro-
cedència oriental i veu xinesos
per tot arreu. Per això quan
s’assabenta que hi ha un “ho-
menet d’ulls ametllats” entre
el públic assistent al plató no
pot evitar l’ensurt. Un ensurt
que esdevindrà pànic quan el
Pau Repau apareixi mort als
lavabos, sota una pintada que
diu “Om canvia’t el nom”. Ha
estat l’espectador procedent de
la Xina? Un músic gelós? Una
admiradora despitada? O, en-
cara pitjor, es tracta d’un error
de càlcul? I és què, si fem cas
del missatge anònim deixat al
lloc dels fets, sembla que qui
volien mort no era el hip-hopper
sinó l’Albert Om.

ESCRITA AMB PRESSES
Jordi Sierra i Fabra és actual-
ment un dels autors més re-
comanats i llegits a les escoles,
a banda d’estar traduït a 25
llengües, d’haver venut 7 mi-
lions de llibres i d’haver gua-
nyat diversos certàmens lite-
raris. Assassinat a ‘El Club’, però,
és una obra escrita amb massa
presses. És cert que es tractava

d’un repte, però això no justi-
fica que el ritme vagi de mal
borràs des de bon comença-
ment i que el lector no tingui
pràcticament cap possibilitat
de, seguint pistes enginyosa-
ment col·locades, provar d’en-
devinar l’assassí. Fa la impres-
sió que l’autor ha apostat per
crear diàlegs hilarants més
que no pas un bon argument
de misteri. El problema, però,
és que fins i tot les converses
entre els personatges semblen
forçades i estan massa plenes
de bromes tòpiques sobre el
món de la música i la vida dels
artistes i presentadors de tele-
visió. Jordi Sierra i Fabra és un
bon escriptor i com a tal era
d’esperar un altre resultat en
obrir les pàgines del llibre. Tot
i així, té un innegable valor
saber teixir una història amb
tants condicionants com su-
posava el desafiament de Mà-
bel Martí. A més, el llibre
guanya punts en la bona des-
cripció que inclou del com-
plex mecanisme que suposa
realitzar un programa televi-
siu. Així doncs, ben segur els
seguidors d’El Club trobaran
un encant al llibre, però per a
aquells que tenen ganes de
llegir una bona història de la
ploma de Sierra i Fabra, els
recomano El temps de l’oblit, L’or
dels déus i La pell de la revolta,
entre altres títols seus.


