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“No sóc
pessimista,
sinó més
aviat
realista”

eu anys. Això és el que
ha trigat a coure’s Tea-
tre Clàssic Alemany,
un recull de traduc-

cions de 850 pàgines que dóna
testimoni de l’aportació de pes
que ha fet el poeta i traductor
Feliu Formosa (Sabadell, 1934)
a la difusió del teatre en llengua
alemanya a Catalunya. Publicat
per la Diputació de Barcelona, el
volum abasta tot un arc del tea-
tre clàssic germànic amb peces
que ja s’havien publicat –Els
bandits i Maria Estuard, de
Schiller; El càntir trencat i Pen-
tesilea, de Heinrich von Kleist; i
Woyzeck, de Georg Büchner– i
dues d’inèdites que vénen a
completar la ingent tasca de
Formosa: Minna von Barnhelm
o La fortuna del soldat, de Les-
sing, i Clavijo, de Goethe.

Què representa per a vostè
aquest volum?
Representa la compilació de to-
ta la meva feina de professor a
l’Institut del Teatre. Els alum-
nes han treballat en aquests
textos i han fet tallers sobre
Maria Estuard, Pentesilea i El
càntir trencat. De fet, el direc-
tor de l’Institut, el Jordi Font,
em volia fer un homenatge
quan em vaig jubilar l’any 2000
i organitzar un acte amb parla-
ments, i jo vaig preferir publicar
aquest volum per recuperar
cinc obres que ja havien sortit
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i afegir-n’hi dues més per cobrir
tot l’arc del període clàssic del
teatre alemany, que va des de
Lessing, l’any 1760, fins a Bü-
chner, el 1837. Així queden
aplegats els cinc autors més im-
portants d’aquest període: Les-
sing, Goethe, Schiller, Kleist i
Büchner.

Per què va triar incloure-hi
aquests dos inèdits?
La Minna von Barnhelm, de
Lessing, és la primera comèdia
popular costumista del teatre
alemany. Lessing té força obres
i potser la més famosa és Nat-
han el savi, però com que ja hi
havia una traducció feta vaig
optar per la Minna. D’altra ban-
da, aquest títol permetia tenir
una comèdia en prosa que fa de
contrapès a la comèdia en vers
del Kleist recollida en el llibre
que és El càntir trencat. Minna
és una comèdia popular molt re-
presentada a Alemanya, i no
tan coneguda aquí.

I la tria de ‘Clavijo’?
Era interessant perquè és una
mostra del Goethe en prosa. És
una obra de joventut de Goethe
que se sol incloure dins el movi-
ment preromàntic del Sturm
und Drang, juntament amb Ste-
lla. que també està traduïda al
català. Em va semblar que era la
més adient. Tracta un tema es-
panyol (es basa en un episodi de
les memòries de Beaumarchais,

la germana del qual va tenir un
afer amb l’il·lustrat espanyol Jo-
sé de Clavijo), no té una gran
extensió i també la vaig trobar
interessant pel moment en què
va ser escrita, el 1774. Clavijo
presenta l’alternativa entre
l’amor i el poder, entre la vida i
l’art. És cert que el final és ex-
cessivament patètic i que l’es-
pectador actual no l’assimila bé
perquè no hi està acostumat,
però l’obra és ben actual perquè
explica aquesta dicotomia entre
ser fidel a una persona o ser fi-
del a l’ànsia de poder.

En tot cas, cap d’aquestes
dues obres fins ara inèdites
ha estat representada aquí.
No, i tampoc Pentesilea, però la
resta, totes.

Això vol dir que el teatre
alemany està molt present
a les cartelleres catalanes.
Com s’ho explica?
Sobretot està molt present el
teatre contemporani alemany, a
través de la Sala Beckett, i per
coses que ha estrenat la Carme
Portaceli. El teatre alemany té
una gran quantitat d’autors, i és
cert que hi ha molta relació en-
tre el teatre català i l’alemany,
molt més que amb d’altres pa-
ïsos. També cal dir que els clàs-
sics no s’han representat tant.
Es va fer molt el Woyzeck als
anys 60, l’època del teatre inde-
pendent, pels vincles que des-
prés s’establirien amb Brecht

pel que fa al llenguatge gestual.
També es va representar la ver-
sió operística al Liceu dirigida
pel Calixto Bieito, però la seva
posada en escena era força in-
apropiada. Woyzeck és un per-
sonatge que té al·lucinacions i
veu figures en el paisatge i el seu
muntatge era claustrofòbic.

Segueix sentint més afini-
tat amb Kleist?
Sí, perquè, a banda de Woy-
zeck, de Büchner, és l’autor més
modern. Hi ha un aspecte im-
portant que és que els personat-
ges que crea, com ara la Pente-
silea, reflecteixen molt la seva
problemàtica personal. El càn-
tir trencat és una comèdia molt
divertida, però a la Pentesilea hi
ha una sèrie d’aspectes psicolò-
gic que permeten una anàlisi
freudiana. Kleist és l’autor que
he traduït amb més interès i la
Pentesilea la vaig traduir per
iniciativa pròpia.

Quines dificultats ha tingut
a l’hora de traduir la mètrica
alemanya?
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“La feina de
traducció
és la base
de la resta
de la meva
obra”

“Kleist és
l’autor que
he traduït
amb més
interès”

Feliu Formosa Poeta i traductorEntrevista
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Els alemanys són molt shakes-
pearians i utilitzen el vers hen-
decasíl·lab blanc, i jo l’he con-
servat. Hi ha una traducció de
la qual estic especialment satis-
fet, que és Maria Estuard, de
Schiller. Vaig estar quatre me-
sos traduint-la, i és una traduc-
ció en vers. La Pentesilea tam-
bé, perquè va ser especialment
difícil atès que el llenguatge de
Kleist és molt dens i complex.
El Thomas Mann diu que una
traducció mitjanament bona ja
seria molt de lloar!

En el seu estudi introducto-
ri del llibre, Javier Orduña
diu que vostè defuig els
‘pintoresquismes’.
Són autors antics però he pro-
curat utilitzar un català molt
estàndard i assimilable a la llen-
gua parlada. No utilitzo mai el
temps perfet sinó sempre el pe-
rifràstic, tot i que algú m’ho ha
discutit, consideren que és un
empobriment de la llengua.
Després no utilitzo paraules ar-
caiques, ni llur, ni l’ensems, els
noms no els tradueixo, només

ho he fet en El càntir trencat
perquè tenen significat propi.

Com treballa la traducció?
Normalment no llegeixo mai el
text quan és un encàrrec, sinó
que hi vaig entrant a poc a poc.
M’informo molt sobre el con-
text. En el cas del Kleist tinc di-
ferents biografies i assajos i pro-
curo ficar-me en el clima de l’au-
tor. Utilitzo molt el diccionari
de sinònims per trobar la parau-
la més adequada i sempre penso
que hi ha una versió millor que
la primera. Aquí hi ha el proble-
ma clàssic entre el contingut i la
forma. Per a mi les dues tenen
igual importància. Si tradueixes
en vers tens una sèrie de possi-
bilitats per introduir dintre del
vers tot respectant el contingut.
Si tradueixes en prosa, això no
passa perquè tradueixes direc-
tament. També requereix,
doncs, buscar alternatives, però
no tant com en la poesia, on és
bàsic el ritme.

Quin paper atribueix a la
traducció en la seva obra?

És una feina sobre la qual se
sustenten totes les altres, la
poesia i els dietaris. Vaig co-
mençar traduint després de
passar un any i mig a Heidel-
berg i no he parat fins ara. Sem-
pre tradueixo, constantment, al
mateix temps que he publicat
dotze poemaris i tres dietaris.
Traduir sempre m’ha servit per
mantenir un contacte amb
l’idioma i enriquir-lo. He traduït
més de cent títols, la majoria de
teatre, i també he traduït bas-
tant al castellà.

Què pensa de la línia del nou
director artístic del Grec,
Ramon Simó, d’excloure els
clàssics del festival?
No crec que ho faci. Si se li pre-
senta un muntatge modern i
trencador segurament ho hau-
rà d’acceptar. Fa una afirmació
molt taxativa perquè vol donar
preferència a la dramatúrgia ac-
tual però depèn del que se li pre-
senti. Penso en l’Oriol Broggi,
que muntarà aviat el Cyrano de
Bergerac , i ja ha fet altres clàs-
sics com Ibsen, Txèkhov... Crec

que en una programació el clàs-
sic i el contemporani han de
conviure.

Té algun poemari en prepa-
ració?
Després d’aquests dotze llibres
de poesia ja he tancat. De poesia
no en faré més. No em surt. Va-
ja, no es pot dir mai, però no
m’ha sortit més. En canvi, aviat
sortirà un quart dietari, Sala de
miralls, amb Perifèric, que re-
cull tot el que passa l’any 2010,
lectures, comentaris, reflexions
sobre problemes específics de la
traducció... Hi és molt present
el tema de la pèrdua, d’amics i
també d’un mateix. També par-
lo molt de la literatura antinazi i
en concret de Klaus Mann, que
m’interessa molt.

Pessimista?
Han qualificat la meva poesia
d’expressionista, però no crec
que sigui pessimista. És cert
que tendeixo al pessimisme
com a actitud vital, i això es re-
flecteix en el dietari. Però més
que pessimista, sóc realista. ❋

“Ja he
tancat, ja
no escriuré
més poesia,
ja no em
surt”

“‹Sala de
miralls› és
el meu nou
dietari, que
recull tot el
2010”


