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EL COMENTARI

L’activista
tranquil
Jordi Coca

● Que enguany Feliu
Formosa sigui Premi

d’Honor de les Lletres Cata-
lanes és una molt bona no-
tícia. Feliu Formosa és un
home impecablement d’es-
querres, un treballador de
la cultura seriós, constant,
coherent, i un ciutadà
exemplar. A mi m’agrada
veure’l com l’activista tran-
quil, com l’home d’idees
clares i sense pressa que
mai no deixa de treballar i
que pensa en termes de re-
novació constant. S’ha de-
dicat al teatre des de disci-
plines tan diverses com les
de traductor, adaptador, di-
rector, actor, pedagog, assa-
gista..., i en aquest sentit les
seves aportacions han estat
clares dels anys del Teatre
Independent ençà. Una d’a-
questes aportacions va ser,
conjuntament amb Ricard
Salvat, la importació de l’o-
bra i les tècniques de Ber-
told Brecht. Poeta ja a l’edat
quasi madura, i autor de
dietaris, Feliu Formosa
sempre ha sabut mostrar-se
tal com dic en el títol: com
l’home dedicat d’una ma-
nera tranquil·la a l’activis-
me a favor de la cultura ca-
talana i de la unitat de la
llengua. Això, en un país
que està infectat de pústu-
les esgarrifoses tant en
l’àmbit de la política com
en el de la dita vida intel-
lectual, té realment un gran
mèrit i es mereix el nostre
més sincer reconeixement.

En Feliu no és conegut
del gran públic, i no és un
home d’expressió brillant
ni de frases lapidàries. És
més aviat tímid, sempre
discret, i al llarg de la seva
vida ha anat acumulant
una obra ingent de traduc-
tor, potser l’activitat a què
més hores ha dedicat. Els
grans noms de la literatura
i el pensament alemanys
han anat arribant a nosal-
tres en bona mesura gràcies
a ell, que ha traduït tant
Kafka com La dramatúrgia
d’Hamburg, un text cabdal
que va editar l’Institut del
Teatre. En un llibre de poe-
sia que vaig tenir la fortuna
de poder prologar, Per Puck,
Feliu Formosa trenava amb
saviesa dues de les seves
grans passions, la poesia i el
teatre. Era l’any 1992, i a mi
em semblava que la seva
obra corria per l’autopista
poètica que va de Mallarmé
a Ginsberg, sempre dubtant
entre la força enlluernadora
de la claror i el “sentit velat”
dels hermètics. És així que
es fan les grans obres, i no
marcant les cantonades
com els gossos.

Felicitats, amic, t’ho me-
reixes!

ROBERT RAMOS

Toni Sala treballava a preu fet escrivint una crònica en temps real dins del claustre del monestir de Sant Cugat

LA CRÒNICA DESACOMPLEXADA

El ‘blogueig’ de l’escriptor

N’hi ha que es bloquegen davant
el full en blanc, i n’hi ha que

‘bloguegen’ amb incontinència.
Dietaristes de paper i virtuals

s’han vist les cares a Sant Cugat

Eva Piquer

evapiquer @hotmail.com

A
questa ha estat la
setmana dels we-
blogs o blogs o blocs
o bitàcoles (el Ter-
mcat, sempre tan
resolutiu, proposa

que en diguem diaris interactius
personals, i això perquè se’ls va
acabar l’espai). I dels bloguers o
bloggers o blogaires, que han
tingut el seu moment de glò-
ria i han confirmat que el
món es divideix entre els es-
collits que descarreguen opi-
nions i reflexions i mala llet
en un diari digital i els pre-
històrics que, pobrets, encara
no han après a prescindir de
l’invent de Gutenberg.

Els dietaristes virtuals ja se
sabien en possessió de la raó,
però ara els ha arribat el reco-
neixement oficial. S’han fet
grans, han sortit de l’armari i
s’han continuat barallant com
si fossin escriptors de carnet.
Amb l’única diferència que, a
l’anomenada blogosfera, els pu-
nyals hi viatgen a velocitat de
mòdem: cada cop més de pres-
sa. Gràcies a la immediatesa del
feed-back que permeten les no-
ves tecnologies, les armes blan-
ques que es llancen entre ells
tenen vocació de bumerang.
Tothom que gosa remenar la
cua (del ratolí informàtic) en
surt escaldat.

L’univers blogosfèric, o com
s’hagi de dir, es va començar a
agitar així que es va anunciar
que els dies 6 i 7 de juny se
celebrarien unes jornades al
monestir de Sant Cugat sota el
títol El dietarisme i el nou dieta-
risme de blogs, organitzades per

la Institució de les Lletres Ca-
talanes, Vilaweb i l’Ajunta-
ment del municipi vallesà. La
idea era reunir escriptors de
dietaris tradicionals amb
mantenidors de blogs i parlar
una mica de tot plegat. Però
els bloguers més malpensats (o
sigui, els exclosos) hi van voler
veure conspiracions, intents
d’establir jerarquies, ganes de
controlar l’incontrolable i de
retallar la llibertat que defi-
neix el ciberespai.

I ja la vam tenir armada. Els
uns eren uns venuts que ha-
vien caigut en la trampa d’ac-
ceptar la invitació per vanitat,
els altres uns ressentits que
simulaven estar encantats de la
vida de no haver-hi estat convi-
dats, hi havia també els pel·licu-
leros que planejaven assaltar el
claustre on es farien les jorna-
des per demostrar l’autèntica
força del moviment bloguer ca-
talà... Fins i tot hi va haver un
manifest reivindicatiu que pot-
ser pretenia competir amb el
manifest forumbabèlic (o com se
digui) dels intel·lectuals (o com
se diguin) que troben naciona-
listes sota les pedres. El cert és
que l’esdeveniment, coordinat
per Enric Bou i Oriol Izquierdo,

va tenir una bona dosi de pu-
blicitat gratuïta. Poques xerra-
des culturals desperten tanta
expectació.

Les jornades es van poder se-
guir de forma presencial (n’hi
ha que es van passar divuit ho-
res literalment enclaustrats) o
bé a través d’una blogcrònica que
n’anava fent en directe l’es-
criptor Toni Sala, condemnat a
treballar a preu fet i amb pro-
blemes tècnics afegits. Li va
costar agafar el ritme, però
passades les primeres interven-
cions ja ho tenia tant per la mà
que segur que li va acabar tro-
bant el gustet. Tot serà que no
es decideixi a obrir un blog, ara,
el Toni.

Vaig tenir la sort de tenir la
desgràcia de parlar a Sant Cu-
gat dilluns al matí, de manera
que el blogcronista amb prou
feines va poder penjar quatre
frases meves atrapades al vol, i
encara gràcies. I una foto, que
sempre fa maco (sobretot si
se’m veu de lluny). El cas és
que els qui seguien les jorna-
des via Internet es van fixar
només en l’estampat de la
meva americana, tal com va
quedar reflectit en els comen-
taris del blog efímer de Sala. En

lloc de treure conclusions fà-
cils que em minarien una au-
toestima ja prou dèbil i m’a-
bocarien a una depressió de
cavall, opto per deduir que a
la blogosfera passa com a tot
arreu: al costat d’una imatge,
les paraules hi tenen poc a fer.
És com quan surts per la tele:
tothom t’ha vist, però ningú
sap què has dit. Almenys els
comentaris dels internautes
frívols no es van referir al meu
canvi radical de pentinat: això
sí que no ho hauria superat.

El primer ponent de les jor-
nades va ser Enric Cassany,
encarregat de dissertar sobre
el dietarisme com a gènere li-
terari. El professor Cassany va
afirmar que de diaris n’escri-
uen la bona gent, amb desig
d’autoexploració o testimoni-
atge personal, i els professio-
nals de la ploma. Ergo, els
professionals de la ploma no
són bona gent: segurament té
raó. I segurament la frase és
aplicable també als professio-
nals dels blogs. Uns i altres te-
nim massa ego, massa orgull,
massa necessitat de creure’ns
el pírcing del melic del món.

El protagonisme de la tro-
bada santcugatenca el va tenir
Carles Miró, un bloguer pioner
que dimarts passat va tancar
la paradeta. Havia anunciat
que liquidaria les seves addic-
tives Notes al marge després de
tres anys i mig d’anar-les ali-
mentant. És home de paraula:
el bloguicidi s’ha consumat. I
aquí em teniu a mi, portant
com bonament puc la síndro-
me d’abstinència.


