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Feliu Formosa a la seva casa de Sant Andreu de Palomar on escolta Mozart i tradueix ‘El devocionari domèstic’,

FELIUFORMOSA,
POETA,DRAMATURG, TRADUCTOR

A
magat sota del bufet
del menjador, el de
potes llargues, el nen
va sentir com saluda-
ven un home que ell

no identificava. Feliu Formosa te-
nia set anys i feia tres que no veia
el seu pare, exiliat. Va sortir del
seu refugi. “Era difícil que jo el
reconegués en la persona que em
va abraçar i em va fer un petó”,
recorda el poeta.
Premi Carles Riba de Poesia,

premi Ciudad de Barcelona, pre-
mi Nacional de Cultura de Tea-
tre, Creu de Sant Jordi, premiNa-
cional de Traducció del Ministe-
ri de Cultura. Tot això i moltes
més coses va arribar a ser Feliu
Formosa, aquell xaval nascut a
Sabadell el 1934 i que acaba de
publicar Sense nostàlgia (Ed.
Proa), delicioses memòries d’in-
fantesa que acaben als seus 17
anys, amb la vaga de tramvies.
Damunt la taula, els diaris

d’Anaïs Nin i la llibreta negra on

pren notes, a mà, entre Igualada i
Barcelona. Es lleva tard, esmorza
al bar de la plaça de les Palmeres,
llegeix el diari, dina –“de vegades
amb amigues actrius com Cristi-
na Sirvent o Marissa Josa, que
m’ajuden a viure”–, mira La Rie-
ra i es posa a treballar. Porta ma-
lament, diu, passar dels vuitanta.
“Ja sem’hanmort Josep Vallver-
dú i JosepTermes, un va sobrevi-
vint a les pèrdues i es refugia en
la cultura”.

En llegir uns fragments de
Klaus Mann, recordant el pa-
rèntesi 1938-1942, a vostè se li
va ocórrer que podria escriure
sobre la seva pròpia infantesa.
Klaus –fill de Thomas Mann–
era ciutadà i membre de l’exèrcit
americà. Evocava aquells anys i

vaig pensar que jo podia explicar
els mateixos. Tornar a ser nen.

Un exercici retrospectiu que
ja van fer d’altres, Gorki, Tols-
toi o Goethe.
Exacte. La infantesamai no s’obli-
da. En aquesta ocasió em va
acompanyar la meva filla Clara,
la petita, que és traductora, en un
recorregut pels meus paisatges
de nen, a Sabadell. La meitat ja
no existeixen...

Quèpensaquan llegeix aques-
tes notes biogràfiques: Feliu
Formosa?Pare de l’actriu i can-
tant Esther Formosa.
M’agrada, em fa gràcia! Ara ella
viu a Sardenya amb un noi d’allà.
Jo vaig passar moments difícils
quan eren petitones. El pitjor
quan vamorir la sevamare, lame-
va primera esposa. Feia 14 anys
que estàvem casats. Va ser una
negligència... Vamorir d’una dosi
mal ajustada de Sintrom. Jo em
vaig quedar sol amb dues nenes
de 12 i 7 anys. El pitjor de lameva
vida, sens dubte.

Tornem a Sabadell. Impri-
meix caràcter?
Jo crec que sí, a mi m’agrada ser
d’aquest Sabadell de La Colla, de
JoanOliver, d’ArmandObiols, de
FrancescTrabal, Rodoreda vincu-
lada. Hi havia molt cacau entre
ells. I molta vida!

Dedebò que hi ha un particu-
lar humor sabadellenc?
Sí, és un humor una mica surrea-
lista. És aquell humor indelibe-
rat, que explica Carner. El llibre
L’any que ve, de Trabal, la gent el
tornava a la llibreria perquè no
l’entenia. Fantàstic. El meu pare
també tenia aquest humor, una
mica Ionesco. I actualment enca-
ra es pot comprovar. Hi ha un au-
tor, Manuel Foraster, que escriu
novel·les que són molt Trabal.
Consisteix a passejar per la no-
vel·la, sense concretar, sense bus-
car objectiu, perquè no hi ha
objectiu... Hi ha camí! Objectiu?
Perdre’t.

Els seus pares llegien molt i
diu vostè que això era inusual
en aquella generació.
La meva mare era telefonista i el
meu pare va rebre cultura a tra-
vés de la política. Recordo, a
casa, que llegien Stefan Zweig,

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Veure Gilda ja els
semblava greument
perillós: pobra Rita
Hayworth... si només
es treu el guant!”

“Si emtornessin
adonarun
preminacional,
potserarael
rebutjaria”
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Hi ha molts Feliu For-
mosa. I tots, senzills i
savis. Com a home de
teatre ha estat direc-
tor, actor i professor
de l’Institut de Teatre
de la Diputació de
Barcelona. Com a poe-
ta ha reunit onze lli-
bres en el volum Dar-
rere el vidre. Poesia
1972-2002, al qual va
continuar Centre de
brevetat. Per una ac-
ció teatral i tres vo-
lums de diaris: El pre-
sent vulnerable, A con-
tratemps i El somriure
de l’atzar. Com a bon
poliglota també ha
traduït de l’alemany
al català i el castellà
més d’un centenar de
títols...
D’esperit lliure, mul-

tipremiat, irònic, sor-
neguer, molt en la
línia d’aquest singular
humor sabadellenc,
com el de Pere Quart,
tan diferent a tots,
Formosa ha tornat a
la seva infantesa.
Els seus personat-

ges desfilen lenta-
ment. La Carmensita,
la Dolores, la tieta
Mersedes, que treba-
llava traient les impu-
reses dels teixits de
llana que sortien de
les fàbriques de Saba-
dell quan el carrer no
estava ni asfaltat. Tot
passa per la mirada,
avui més lúcida que
mai, d’aquest poeta
que ha estimat tant el
teatre.

ESPERIT
LLIUREI
HUMOR

V
ells són els mobles i
no les persones! O ai-
xò sentenciava l’àvia
cada cop que escol-

tava la paraula maleïda, que la
treia de polleguera. Tenia raó
quan lamentava que en una so-
cietat on cada vegada hi hamés
gent gran, paradoxes de la vida,
ha deixat de valorar-se l’experi-
ència que donen els anys.
Per sort hi ha qui no ho veu

així. Dijous s’explicava a La
Vanguardia la iniciativa del
propietari del Bar Mut, Kim
Díaz: organitzar un càsting per
a aspirants a un lloc de cam-
brer al seu nou local, l’Entrepa-
nes Díaz, que farà entrepans
gurmet. Només es demanaven
tres requisits: entusiasme, ex-
periència en hostaleria i tenir
més de cinquanta anys. Elo-
giava la idea del seu amic el
director d’art Antxón Gómez,
habitual en les pel·lícules d’Al-
modóvar, que va participar en
el càsting i firma l’interiorisme
del local (que no serà de Rosa
Violán, i això avui dia és notí-

cia). “És curiós –explicava–
que allò que és vell sempremo-
lesta i ens ho carreguem. Fan
nosa els ancians i molesten els
locals vells, que destruïm per
construir de nou i fer veure
que són vells”.
Vaig quedar atrapada pel

magnetisme del càsting i per la
sensibilitat amb què el jurat
–amb diversos professionals
del món del cinema– valorava
des de la bellesa d’un somriure
a la mirada sincera, l’espon-
taneïtat o la il·lusió al rostre
del candidat. “Quan ets molt
jove no sempre saps si un pro-
jecte et convencerà. Quan ets
gran et lliures en cos i ànima”.
Aquests senyors, deia Kim
Díaz, són d’aquests que et re-
ben al bar i amb una mirada
còmplice et pregunten: pren-
drà el mateix de sempre? En-
tre els elegits, hi ha cambrers
que han treballat tota la vida
en restaurants emblemàtics de
la ciutat. El resultat, un reparti-
ment de luxe per a una pel·lícu-
la diferent. Ja era hora.

El tour per Llatinoamèri-
ca que estic realitzant
per mostrar i aprendre,
cuinar i degustar les
cuines dels països que
visitem, m’ha portat
aquesta setmana fins a
l’Havana. A La Bodegui-
ta del Medio, en l’ambi-
ent jovial de la famosa
taverna, les viandes i
algunes receptes com
els moros y cristianos, la
ropa vieja, el picadillo
criollo, les gambetes al
ajillo o els chicharrones
són alguns del plats que
destacaria.

, primer llibre de poemes de Brecht
KIM MANRESA

Pearl S. Buck, Balzac i no era gai-
re normal, no... A casa sempre hi
havia gent delMoviment Socialis-
ta de Catalunya. I aquests llegien,
i tant.

El seu pare va patir un exili
forçós a França. Va ser l’ovella
negrad’una família conservado-
ra i de dretes.
Devotament franquista. La meva
història és com la de tantes, la
d’una família dividida per la guer-
ra. El meu dolor o la meva confu-
sió era la pròpia d’un nen que sap
que el seu pare pensa diferent de
la resta de la seva família. Va ser
un ex-POUM, revolucionari i re-
publicà.

Esportista i activista
Sí, comptable i ciclista. Va que-
dar el número 51 a la volta ciclis-
ta a Catalunya. Però jo el recordo
amb la seva moto, els seus pensa-
ments, fruit del caràcter del meu
avi, que era una persona tolerant,
descendent de la fàbrica del Va-
por. Van viure malament que fos
del POUM?No ho sé, suposo que
van prescindir-ne bastant.

Sentia por?
Sí. El meu pare temia passejar
per Sabadell, després de tres
anys d’exili, que algú li digués:
“Tu que eres del POUM, què fas
aquí? Com és que no ets a la pre-
só?”. Vam marxar a Barcelona i
van obrir una espardenyeria.

A casa seva s’escoltava Bee-
thoven i els portaven a veure

Maty Mont, reina del Molino.
Jo ara em poso més Mozart però
a casa hi havia molt Beethoven,
les sonates de piano. Anaven al
Diana i a veure Maty Mont, oh!,
és que ella era sabadellenca. Es-
clar que aleshores tot era conside-
rat pecat. VeureGilda els sembla-
va, deien, “greument perillós”.
Pobra Rita Hayworth, si només
es treu el guant...!

Recordar fa mal o cura?
A mi m’ha agradat. Em pregun-
ten molt per què he titulat Sense
nostàlgia. Doncs perquè ja no-
més és record calmat, de l’època
del racionament, el menjar escàs,
la truita d’un ou per sopar o un
tros de pa negre com el d’Emili
Teixidor.Mira diu que no era ne-
gre, que era com de serradures.

L’educació religiosa ha mar-
cat la seva vida. Primer amb les
monges carmelitanes, després
amb els germans maristes.
Amb les primeres no m’ho vaig
passar gens bé. M’obligaven a fer
restes. Amb els altres, tampoc.
En recordo un que et demanava
que fiquessis la mà a la seva but-
xaca per buscar “bolígrafs”.

Conseqüències reactives d’a-
questa educació repressiva?
Ho era bàsicament en el tema se-
xual. Ami em vanmantenir apar-
tat del món de les noies, això em
va fer patir molt. Però ells no
eren repressius, eh?, era el siste-
ma. De vegades una educació re-
pressiva et vacuna per a la resta
de la teva vida. Calia cantar elCa-
ra al sol cada matí...

El 1959, després de la univer-

sitat, vostè se’n va aHeidelberg
i descobreix que hi ha un altre
món possible.
És el meu primer contacte amb
unmón diferent a Espanya. Rela-
cions obertes, una noia italiana,
una noia croata, classes de traduc-
ció... Un dijous, al cineclub, vaig
veure per primera vegada un re-
portatge sobre els camps de con-
centració. Sortien amb el cap cot.

Ha rebut moltes distincions i
diversos premis nacionals. En-
tén que algú els rebutgi?
Jo crec que han fet bé. Savall, pri-
mer, després Colita potser per
l’exemple del primer. Si me’l do-
nessin ara, jo potser feia el ma-
teix. Consideren que part del PP
menysprea la cultura, i tenen raó.
Vinyoli també va rebutjar al seu
dia el premi nacional. A mi me’l
va donar Carme Alborch, no hi
havia raó per rebutjar-lo.

La política catalana, en quin
estat d’ànim el deixa?
Emdesconcertamoltíssim el des-
acord entre forces. Jo votaré per
la independència però no sé a
qui. No sé per quin camí. Des del
2010 he anat a totes les mogudes,
a veure si es donen per al·ludits.

Acaba les seves memòries
amb una frase de l’AnnaMurià:
“Aquest serà el principi”.
Va ser el principi de la meva ma-
duresa: vaig adquirir consciència
política i per primer cop em vaig
ficar en una manifestació. Cal re-

cuperar l’esperit de fa un any o la
gent es desanimarà. A França es
van manifestar quatre milions de
persones contra l’atemptat de
Charlie Hebdo. Què dirà la Sán-
chez-Camacho aquesta vegada?
Que lamajoria silenciosa, “que es
queda a casa”, està a favor del ter-
rorisme? El que va dir aquí...

El veig indignat.
És que aquest país, de vegades,
em posa de molt mal humor. Jo
no renuncio a res. Llegia a Ma-
chado i a Lorca abans de llegir en
català, vaig gaudir amb la genera-
ció del 98 i la del 27. Hernández,
Alberti, Cernuda, llegia jo abans
de conèixer la literatura catala-
na. Això va arribar després, a la
universitat, quan amb Manent i
Triadú vam anar a visitar Carles
Riba i després Foix.

El català, com a llengua, està
en perill d’extinció?
Ho dubto. Literatura en tenim,
lectors també. Llegeixin El tram-
via groc deMira. Però al pati de la
meva néta de 14 anys parlen molt
en castellà. La literatura i el tema
social són dos camins diferents.

Vostè s’ha sentit estimat o
menystingut pel món cultural?
Depèn de l’època. Premis me
n’han donat molts, no estic des-
content. Però no sóc gens medià-
tic. Perquè, encara que he fet
molt teatre, sóc poeta. I així vull
que em recordin, és la meva es-
sència. Per a aquest llibre vaig
pensar en lesmemòries d’infante-
sa de Tomas Tranströmer, el No-
bel de Literatura de l’any 2011. Ja
veu, dos poetes evocant.
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La selecció de cambrers més grans de 50 anys al Bar Mut
ANA JIMÉNEZ

“Que em recordin com a poeta; per a aquest
llibre vaig pensar en un altre que va fer el No-
bel Tranströmer; ja veu, dos poetes evocant”

Elmateixdesempre?

XEF DEL RESTAURANT QUIQUE
DACOSTA (DÉNIA)

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


