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Les imatges d’una Sud-àfrica “esquizofrènica”

entendre’l”, afirma. Hugo mostra 
els barris més pobres, les zones mi-
neres abandonades, homes i dones 
sense sostre, el primer matrimoni 
homosexual del seu país. Fins i tot, 
imatges molt íntimes de la seva do-
na embarassada o de la dona que va 
treballar per a la seva família durant 
tres generacions.  

El fotògraf destaca entre les seves 
predilectes la d’un grup d’adoles-
cents després de la seva cerimònia 
d’iniciació: “Els vaig conèixer en un 
bar, que és on trobo la majoria de per-
sones que després acabo fotografi-
ant. Són de la tribu dels tembú, la ma-
teixa a la qual pertanyia Nelson Ma-

dela. Els fan la circumcisió en grup, 
els vesteixen sempre amb americana 
i pantalons de quadres i durant un 
temps no poden tenir cap contacte 
amb nens més petits”, explica. 

Les imatges interpel·len  
Hi ha imatges amb un pes simbòlic. 
Per captar les diferències –cada ve-
gada més grans– entre rics i pobres, 
mostra un sofà vell i estripat d’un 
centre de la tercera edat.“Només 
faig fotografies de la gent que vol ser 
fotografiada. Si em diuen que no, no 
insisteixo”, explica. I afegeix: “Crec 
que les meves imatges et miren, es-
tan interpel·lant el públic”.  

Hugo és un fotògraf autodidacte. 
Va començar a treballar com a fo-
toperiodista, però aviat va abando-
nar els mitjans de comunicació. Ha 
guanyat molts premis, com el World 
Press Photo i el Discovery Award 
del Festival Rencontres d’Arles. En-
tre els seus treballs fotogràfics des-
taca The Hyena Men (2005-2007), 
en què va acompanyar per Nigèria 
un grup d’homes i una nena que vi-
atjaven amb tres hienes, quatre mi-
cos i serps per entretenir la gent. 
També va retratar les persones que 
pateixen marginació pel seu albinis-
me a l’Àfrica o les conseqüències del 
genocidi ruandès.e

Foto Colectania mostra per primera vegada a Europa l’exposició ‘Kin’, de Pieter Hugo

FOTOGRAFIA

El fotògraf sud-africà Pieter Hugo 
(Johannesburg, 1976) explica que va 
començar el projecte Kin (que vol 
dir familiar)  fa vuit anys per enten-
dre el seu país. No és el primer in-
tent. A There’s a place in hell for me 
and my friends [Hi ha un lloc a l’in-
fern per a mi i els meus amics], del 
2011, va retratar-se a ell mateix i als 
seus amics, tots blancs, en un país de 
majoria negra. Va treballar les foto-
grafies de tal manera que tots els de-
fectes de la pell, des de les taques fins 
a les pigues, enfosquissin els rostres. 
Confessa que amb Kin –l’exposició 
que es pot veure a Foto Colectania 
fins al 10 de desembre– ha fracassat. 
No pot comprendre millor ni la se-
va generació, que va néixer amb 
l’apartheid, ni el seu país: “Ara enca-
ra ho veig tot més borrós. Continuo 
frustrat i en conflicte amb el lloc on 
visc”. Sud-àfrica és, segons Hugo, 
una societat “esquizofrènica”. “És 
un lloc fracturat, ferit i problemàtic. 
És una societat molt violenta, on les 
cicatrius del colonialisme i de l’apar-
theid són encara molt profundes”, 
explica.  

Les imatges que es poden veure a 
l’exposició són la seva pròpia explo-
ració. Són força poètiques, amb un 
estil pictòric, no hi ha cap instantà-
nia improvisada, tot està pensat. 
“No em sentiria honest si simple-
ment premés el botó. Les fotografi-
es mostren la manera com miro el 
món. Em prenc el meu temps per 
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Formosa, el poeta que mai 
deixa d’interrogar-se

no podia evitar somriures còmpli-
ces. Molts eren vells coneguts: l’ac-
triu Carme Sansa, l’escriptor Joa-
quim Carbó i els poetes Francesc 
Parcerisas, Neus Aguado i Joaquim 
Sala-Sanahuja. Formosa va recor-
dar com es va iniciar a la poesia en 
una edat madura. Era el 1972: “Es-
tava a punt de complir 38 anys, dei-
xava enrere una intensa activitat te-
atral amb grups independents i ca-
torze anys de militància política en 
un partit al qual vaig deixar de per-
tànyer”, va dir, emfatitzant el “par-
tit” (es referia al PSUC).  

Mentre llegia versos de la seva 
poesia, Formosa recordava què l’ha-
via impulsat a escriure. I donava 
pistes sobre la seva trajectòria vital. 
Va recordar un dels primers premis, 
era l’any 1977: “El premi Carles Ri-
ba, que em van donar a Esplugues de 
Francolí –entre el jurat hi havia el 
Vicent Andrés Estallés–, és un dels 
que m’ha deixat més bon record. El 
vaig guanyar amb uns poemes molt 

Feliu Formosa llegint els seus poemes a l’escenari 
de l’Arts Santa Mònica ahir. CRISTINA CALDERER

crispats. Explico el desconcert d’un 
amor no assumit”. Formosa parlava 
d’El llibre dels viatges i d’uns versos 
que comencen així: “Qui té la culpa 
del cercle infernal / que ens priva de 
trobar-nos com voldríem?” El des-
concert i la confusió van acabar, 
temps després, com demostra un al-
tre poema dedicat a la seva segona 
dona, l’Anna.  

Formosa explicava entre vers i 
vers que aquell poema que més esti-
mava era una síntesi de tot allò que 

més li interessava: l’amor, el temps i 
la poesia. “A Feliu Formosa li agrada 
provar, provar-se, perquè no té una 
visió inamovible de les coses. Al con-
trari, la seva actitud és el dubte, la in-
terrogació”, va dir Ramon Farrés en 
presentar el poeta de Sabadell. Farrés 
va acabar dient: “He parlat d’una po-
esia discreta, descarnada, sòbria, in-
terrogativa, una poesia que sembla 
esforçar-se per no semblar poesia”.  

La mateixa edat que la Loren 
Quan Formosa va acabar de llegir, 
va deixar constància que estava 
d’acord amb Farrés: “La lectura 
confirma bastant el que deia la pre-
sentació, no?” I, a l’escenari del San-
ta Mònica, es va citar el fotògraf To-
ni Vidal: “Ja tenim sa edat de na 
Sophia Loren, Leonard Cohen i Fe-
liu Formosa, una bona collita”. Poc 
abans de començar a firmar exem-
plars dels seus poemes –la cua era 
llarguíssima–, Formosa no va voler 
acomiadar-se sense provocar un úl-
tim somriure. Va citar a qui conside-
ra el seu pare poètic, Pere Quart: “80 
anys són massa anys per a un home 
sol”. L’Arts Santa Mònica, però, es-
pera tornar-lo a convocar per cele-
brar els 90 anys.e
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“Lentament, sota el 
sol, / després es lle-
pen / l’un a l’altre / 
la pell salada i tòrri-
da / que reté encara 

algunes gotes / d’aigua del bany re-
cent / en una mar perfecta. / Respi-
ro fondo: / cap conclusió”, llegia ahir 
Feliu Formosa (Sabadell, 1934). Els 
versos parteixen, com ell mateix ex-
plicava, d’una anècdota real. El poe-
ta, traductor, dietarista i home de te-
atre era el quart convidat dels Dilluns 
de Poesia de l’Arts Santa Mònica. Va 
voler dedicar les seves primeres pa-
raules a una poeta que l’havia prece-
dit, Montserrat Abelló, desaparegu-
da el 9 de setembre.  

Formosa va llegir part de la seva 
obra a un públic que, de tant en tant, 
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Interrogar 
“A Formosa  
li agrada 
provar, 
provar-se” , 
diu Farrés  


