
T
reballa en el seu cinquè dia-
ri literari. Ho fa entre Igua-
lada i Sant Andreu, els dos 
llocs en què Feliu Formosa 

(Sabadell, 1934) es reparteix les jor-
nades de residència i continua abra-
çant-se a les lletres, com a lector i 
com a escriptor. Traduccions i poesia 
van ocupar les seves hores dies enre-
re. El 1962 va traduir el primer de 
més d’un centenar de llibres de l’ale-
many. Llavors tenia 28 anys. «Un ca
tedràtic de la facultat de Filosofia i 
Lletres, on jo estudiava, em va pre
sentar el primer lector d’alemany 
que hi va haver a la Universitat de 
Barcelona, Felix Schnitzler, que tam
bé va ser el primer director de l’Insti
tut Alemany de Cultura, avui el Goe
the Institut. Li vaig fer de Cicerone en 
aquesta ciutat i ens vam fer amics, 
fins a tal punt que les nostres famíli
es es van conèixer i jo vaig viatjar 
molts cops a casa seva, a Heidelberg, 
on ell  va ser professor de Traducció i 
Literatura Contemporània a la uni
versitat», detalla Formosa.
 La seva vida entre les lletres i 
la llengua alemanya el va acos-
tar a la figura del poeta i drama-
turg alemany Bertolt Brecht, de 
la mà del qual Feliu Formosa 
es va interessar pel teatre, una 
disciplina molt arrelada a Sant 
Andreu, d’on és veí des del 1987. 
«La meva segona dona, Anna Vi
la, era infermera de l’ambulatori de 
Sant Andreu al costat del carrer de 
Coroleu, i vam buscar un pis que es
tigués a prop», relata Formosa. «El 
vam trobar al mateix carrer de Co
roleu, un pis per viurehi i, poc des
prés, el pis de sobre, com a estudi per 
a mi», afegeix. L’escriptor hi ha pas-
sat llargues hores concentrat treba-
llant. Ara només dues hores a la tar-
da són prou per avançar aquells pro-
jectes que es proposa.

Premsa, cafè i passejada

A Sant Andreu, Feliu Formosa té 
molt definides les seves rutines. «En
tre les nou i les deu del matí, surto a 
comprar el diari i el llegeixo a la gran
ja La Grangeta. I cada dia acostumo 
a caminar tres quarts d’hora. Nor
malment a la tarda», precisa. «Vaig 
a passejar per Sant Andreu, per la 
Rambla i després vaig variant el tra
jecte. A vegades camino per la Meri
diana, aprofitant les seves àmplies 
voreres», comenta. «M’agrada l’as

Feliu Formosa va néixer a Sabadell, però quan tenia 7 anys els seus pares es van instal·
lar al districte de Sant Martí. Entre 1967 i 1982, aquest poeta, escriptor i traductor va residir a 
Terrassa. Des del 1987 ho fa a Sant Andreu, que compagina amb estades a Igualada. 

pecte que Sant Andreu conserva, de 
quan era un poble. Hi ha persones 
que ho reivindiquen molt, entre ells, 
l’andreuenc Pau Vinyes Roig, nebot 
de Montserrat Roig», diu.
 Formosa va ser amic de l’escrip-
tora i periodista Montserrat Roig i 
d’altres personatges il·lustres de la 
literatura com el poeta Joan Oliver 
(Pere Quart). «Jo no sóc dramaturg», 
diu, en al·lusió als que així el consi-
deren, segurament perquè, a més de 
treballar per a les editorials Salvat i 
Enciclopèdia Catalana, Formosa va 
treballar, des del 1975 fins a la seva 

CARME ESCALES
BARCELONA

CLAUDIO ROJAS

Al seu estudi Amb la calma del carrer de Coroleu
L’ÚLTIMA TRADUCCIÓ QUE FELIU FORMOSA VA FER DE BERTOLT BRECHT AL 
CATALÀ VA SER, AL NOVEMBRE, ‘DEVOCIONARI DOMÈSTIC’, POEMES DEL 1927.

jubilació, el 2000, com a professor 
de Teòrica i Taller d’Interpretació a 
l’Institut del Teatre.
 I la seva vinculació al món tea-
tral no s’acaba aquí. Formosa també 
va escriure alguna obra i també va 
ser actor i director durant un parell 
d’anys. «El 58, a la facultat havíem fet 
lectures de Brecht i, a partir del 1962 
fins al 1964, vam crear un grup de te
atre, Gil Vicente, per actuar en barris 
obrers, fins i tot en barris de barra
ques que encara quedaven a la ciu
tat», recorda.

Cançons per a la seva filla Ester

Una de les dues filles de Feliu For-
mosa és la cantant Ester Formosa, 
que va treballar com a actriu. «Fa 
uns anys que viu a Sardenya i el 3 de 
març (20.00 hores) actuarà al TNC 
en el concert Del Paral·lel a Nàpols, 

amb cuplets i cançons napolita
nes», anuncia el pare de la can-
tant. «Cantarà amb el guitarra 
Carlo Dondeddu i el trompeta 
Nico Casu (Elva Lutza)», puntu-
alitza Formosa, que per a la se-
va filla va escriure set lletres 
de cançons.
 Una paret del seu estudi 
mostra alguns reconeixe-
ments a la trajectòria cre-
ativa i de foment a l’art i 
al teatre del poeta, escrip-

tor i traductor que el 1987 
va rebre la Creu de Sant Jordi. 

La setmana passada van sortir 
a la llum les seves memòries d’in-

fància i adolescència que ha titulat 
Sense nostàlgia (Proa). Formosa hi re-
passa com va viure la seva família 
l’exili del seu pare a França, quan ell 
tenia 3 anys. «Sí que sento nostàl
gia, però van ser èpoques tristes i du
res que més val no enyorar, encara 
que sí que convé recordar», precisa 
de camí cap al carrer de Peronella. 
«Aquest és un dels carrers, al Sant 
Andreu sud, que defineixen més bé 
l’estil rural que conserva el barri, un 
dels barris de Barcelona amb perso
nalitat, com Gràcia o Sants», apunta. 
«A Sant Andreu és com estar als car
rers de Sabadell», compara. 
 La Casa Bloc, construïda en-
tre 1932 i 1936; l’ancestral Cafè 
Colòmbia, a la rambla de Sant An-
dreu; les deteriorades pintures de 
Josep Verdaguer a l’església de Sant 
Andreu, i la recent rehabilitació de 
la Fabra i Coats com a espai cultural 
són part d’aquesta personalitat que 
Formosa atribueix al seu barri. H

Cases admirables  Modernisme a un pas de casa
AL MATEIX CARRER DE COROLEU, ARRIBANT A CONCEPCIÓ ARENAL, A 
L’ESQUERRA, HAN RESTAURAT LES VIVENDES AMB ESTIL QUE FORMOSA LLOA

Plaça de les Palmeres  Del quiosc a La Grangeta
AMB LA PREMSA I EL CAFÈ MATUTINS ARRENQUEN ELS DIES DE 
FELIU FORMOSA AL BARRI, ON DIU QUE SE SENT «MOLT A GUST».

Vitalitat veïnal  Andreuencs que reivindiquen
«LA PLAÇA DEL COMERÇ LA CONEIXEM COM LA PLAÇA DEL RELLOTGE. VAN TREURE 
EL RELLOTGE PERÒ LA GENT VA ACONSEGUIR QUE EL TORNESSIN A POSAR».

Casa Pilar i Antonio  Plats casolans i familiaritat
«LES LLENTIES, BÉ TOT AQUÍ ÉS MOLT BO, I HI ESTÀS COM A CASA», DIU FELIU 
FORMOSA A LA TAVERNA DEL CARRER  D’IGNASI IGLESIAS.

un Veí De sAnt AnDreu...  Feliu Formosa, escriptor i traductor

«Sant Andreu és 
un d’aquells barris 
amb personalitat»
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