
BERNAT PUIGTOBELLA

Feliu Formosa (Sabadell, 1934),
flamant Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, és poeta, tra-
ductor i home de teatre. Formo-

sa es defineix, per damunt de tot, com
a intèrpret, que és un terme que li per-
met englobar aquestes tres vocacions.

El teatre català sempre li ha agraït,
entre moltes altres aportacions, la fei-
na d’introduir i traduir Brecht a Cata-
lunya. Els lectors de literatura alema-
nya no li pagarem mai prou les seves
traduccions de Schiller, Lessing, Höl-
derlin, Von Kleist, Büchner, Trakl,
Kafka, Mann (pare i fill), Dürrenmatt
o Bernhard. Aquesta setmana es repre-
senta al Mercat de les Flors la seva
última traducció teatral: Amor Fe Es-
perança d’Ödön von Horváth. I els
lectors de poesia que el segueixen des
de fa anys tenen ara a l’abast tota la
seva obra poètica completa editada en

un volum: Darrere el vidre. Poesia
1972-2002 (Edicions 62 / Empúries).
Formosa acaba de publicar el dietari
A contratemps (Perifèric Edicions).
En aquesta entrevista ens parla també
de la seva faceta de dietarista i ens
comenta amb un cert estupor frag-
ments d’El present vulnerable, el seu
primer dietari, publicat fa més d’un
quart de segle.

Pregunta. Comencem pel principi.
Quan va esclatar la Guerra Civil vostè
tenia dos anys i quan va acabar ja en
tenia cinc. ¿Com el va afectar?

Resposta. En tinc un record molt
vague. El meu pare era al front
d’Aragó, on feia de tinent d’intendèn-
cia. Era membre del POUM, coneixia
l’Andreu Nin. Recordo que de tant en
tant apareixia per casa amb un unifor-
me. Era un home molt actiu, però la
guerra el va fer malbé. Del final en
tinc una vaga imatge de carreteres

amb gent fugint. La meva mare i jo
vam seguir el pare cap a França, camí
de l’exili, però la meva mare es va
quedar a Sant Feliu de Pallerols. I ales-
hores va decidir no seguir-lo i recular
cap a Sabadell. El pare va anar a pa-
rar al camp de concentració d’Arge-
lès, al sud de França, i no en va tornar
fins l’any 1942. Un policia va fer des-
aparèixer alguns documents que el po-
dien comprometre. Va estar tres setma-
nes a un camp de concentració de
Reus. Quan en va sortir encara s’havia
de presentar cada quinze dies a la ca-
serna de la Guàrdia Civil, però al cap
d’un temps va deixar d’anar-hi i tam-
poc no va passar res. Això sí, ens en
vam anar a viure a Barcelona perquè
la gent no el reconegués.

P. És curios perquè Agustí Bartra,
que va ser un pare per vostè, també va
anar a parar al camp d’Argelès.
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TAHi ha una pel·lícula del
gran José Luis López
Vázquez de la qual no
recordo el nom, però

que tracta del turisme a Espa-
nya. En un moment donat, el
personatge veu unes sueques so-
brenaturals prenent el sol en bi-
quini a la platja de Benidorm.
Dominat per la meravella, emo-
cionat pels cabells rossos, l’ac-
cent i les corbes, fa tres o qua-
tre ganyotes, emet tres o quatre
esgarips lopezvasquescos i, fi-
nalment, agafa aire i exclama:
“¡Viva el ministro de Informa-
ción y Turismo don Manuel
Fraga Iribarne!”.

La frase vol ser còmica, i ho
és. Amb la frase, López Váz-
quez explica que no ha vist mai
cap biquini, ni cap rossa, ni pot-
ser cap tia bona. Però la frase és
molt més. Cridant “Viva el mi-
nistro de Información y Turis-
mo, don Manuel Fraga Iribar-
ne”, crida que és un home sen-
zill, que no és un heroi —i hi té
tot el dret, a no ser-ho— i que no
vol saber-ne res, del franquisme.
Res de sentències de mort firma-
des pel dictador, res de tortures
a les comissaries. Res de briga-
distes internacionals enterrats al
cementiri de Gandesa, ni de mes-
tres republicanes obligades a
beure oli de fetge de bacallà per,
després, ser exhibides davant de
la població vençuda. Res de la
majoria d’edat de les dones als
21 anys, i res de presó pels des-
afectes al règim. Res de Valle de
los Caídos. Res de censura als
diaris, a la tele i a la ràdio. Res
de tortura i presó pels gais, res
de la llei de “vagos y maleantes”.

Fins ara, sempre que algun
humorista i amant dels monò-
legs ha ridiculitzat Fraga no pel
que fa, no pel que ha fet, sinó
perquè va coix, he pensat en Jo-
sé Luis López Vázquez. I sem-
pre que algun columnista trenca-
dor i metafòric ha dit, amb boca
torta i complaguda, amb gran
convenciment, que “Fraga, no
es pot negar, és un gran estadis-
ta”, l’he vist vestit amb les ber-
mudes de José Luis López Váz-
quez. Després de les eleccions a
la Xunta de Galícia, m’alegra no
veure més cap José Luis López
Vázquez cridant “Viva el chapa-
pote y viva el Prestige!”.

Feliu Formosa. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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Ve de la primera pàgina
R. Sí, però no es van conèixer.
Bartra seria un pare literari. Un
estímul decisiu per escriure poe-
sia. Ell em va animar a escriure.
Em va fer un pròleg magnífic per
al Llibre dels viatges.

P. Això era l’any 1978, però al
seu llibre Al llarg de tota una im-
paciència, publicat l’any 1994, en-
cara li dedica un poema, a Bar-
tra. Li diu: “Encara escric per tu |
(que ja no em pots llegir) | com
esperant la teva | opinió possi-
ble”.

R. Bartra era molt bo perquè
quan una cosa no li agradava
m’ho deia. No era paternalista.
Bartra és un poeta singular, a ve-
gades una mica retòric, però com
a crític era molt lúcid i honest.

P. Joaquim Molas i Jordi Cas-
tellanos de seguida van valorar
la seva poesia. Van apreciar el fet
que evitava tant la temptació de
la poesia social com la del forma-
lisme.

R. La meva procedència era
singular. Jo vaig publicar el pri-
mer llibre de poesia, Albes breus
a les mans, el 1973, als 39 anys,
quan ja en feia deu que traduïa i
em dedicava al teatre. El primer
llibre que vaig traduir és del
1962, ja fa més de 40 anys. Jo
vaig començar a escriure poesia a
partir d’unes experiències molt
determinades i amb una actitud
d’utilitzar el teatre com a arma i
mitjà de transformació social. La
poesia va sorgir de la necessitat
de reflexionar sobre diversos as-
pectes del meu passat, necessita-
va canviar de registre i reflexio-
nar sobre la lluita política, les re-
lacions afectives, el comunisme,
el maig del 68. A mi m’interes-
sava reflectir tota aquesta època.

P. A El present vulnerable, el
seu primer dietari, afirma: “Jo
sóc un mal comunista”. ¿Què vo-
lia dir amb això?

R. Volia dir que jo sempre
vaig ser molt crític. Tot el desga-
vell que va conduir a l’expulsió
de Semprún del partit comunista
l’any 1964, perquè no estava d’a-
cord amb l’actitud triomfalista i
consignista del partit, jo ja el
veia venir des del primer mo-
ment. Jo creia que el partit comu-
nista era una bona plataforma
per dur a terme la lluita contra la
dictadura. Vaig ser molt amic del
Manolo Sacristán, per mi era un
model, encara que Gabriel Ferra-
ter li retragués que devorava les
ànimes dels seus deixebles. Jo
l’admirava molt, i era molt bon
amic. És veritat que Sacristán
barrejava una capacitat de racio-
cini molt forta amb un sentimen-
talisme també molt fort. Era
molt abrandat, un sentimental.

P. Si una temptació era la poe-
sia social, l’altra era el formalis-
me. A El present vulnerable critica-
va el formalisme d’alguns poetes
més joves. Hi escriu: “El procés de
gestació és el que més falla en els
anomenats formalistes. La poesia
és el resultat d’una experiència vi-
tal i lingüística anterior i incorpo-
rada”. ¿Com es gesta un poema?

R. És allò que diuen: que el
vers et sorprengui en plena feina,
és a dir: mentre el busques. Però
hi pot haver un obstacle: la tensió
que pot durar anys i t’impedeix
trobar justament perquè busques.
Jo crec que la inspiració són els
elements de la pròpia experiència
que actuen ja fora del teu control.
Una experiència en dos sentits: vi-
tal i cultural, o moral i literària.
Ho veig en la poesia dels adoles-
cents: com més escassa és l’expe-
riència, més es pot donar fe a un
element extern que, per obra de
l’atzar, dota de més qualitat un
resultat creatiu que un altre. Tu

no saps quins moments de la teva
experiència donaran lloc més tard
a un poema. No ho saps. Jo crec
que la inspiració és esporàdica.

P. A El present vulnerable hi
ha una divisa que diu: “Escriure,
escriure, escriure a la recerca
d’allò que no és deliberat”.

R. Ve a ser el mateix, amb
altres paraules. Ara bé: aquest es-
criure, escriure és el que faig amb
el dietari. A l’hora de fer poesia,
en canvi, hi ha unes etapes bui-
des en què no passa res fins que,
sense saber ben bé com ni per
què, sorgeix la necessitat d’escriu-
re, comences a descobrir què vols
dir. La majoria dels meus llibres
són llibres, no són reculls de poe-
mes esparsos. Rere cada llibre hi
ha una idea deliberada.

P. Vostè es considera un intèr-
pret. ¿També quan escriu poesia?

R. Sí. Els anys van refermant-
me en la tasca d’intèrpret. Octa-
vio Paz deia que sempre tra-
duïm. Recollim i interpretem al-
guna cosa de la qual sempre en
quedarà una part inexplorada.

Més que creador, em defineixo
com a intèrpret perquè em sem-
bla una designació més humil. I
un terme que ho engloba tot,
tant la interpretació teatral com
la traducció. És una mena d’op-
ció vital, també en la poesia.

P. En els seus versos parla
molt del silenci. “Jo sóc el qui
calla”. En una altra banda tam-
bé diu: “No trenquem el silenci
perquè res no se’ns trenqui”.

R. El silenci és un estat d’ex-
pectativa imprescindible per arri-
bar a la creació. En la poesia,
més que en altres gèneres, és im-
portant descobrir el que hi ha
sota les paraules.

P. Vinyoli també es definia
com el callat. Vostè va ser amic
de Vinyoli. ¿Creu que la seva poe-
sia l’ha influït?

R. Gil de Biedma deia que
una influència te l’has de gua-
nyar amb uns quants anys, han
de passar anys de lectura d’un
determinat poeta abans no pu-
guis merèixer la seva influència.
La meva poesia no s’assembla a
la de Vinyoli, ni tampoc a la de

Ferrater. Vinyoli sempre em deia
que ell s’hi jugava la vida en cada
poema i que jo era molt més re-
flexiu. Tenia raó. Ell tenia un do,
els seus últims llibres els va escriu-
re en una mena de rapte, com si
es trobés en un trànsit. No és el
meu cas.

P. Hi ha dos llibres seus: Al
llarg de tota una impaciència
(1994) i Cap claredat no dorm
(2001), que estan titulats a partir
de versos de Paul Celan. És un
poeta que l’ha influït però que no
ha arribat a traduir, oi?

R. Hi ha hagut èpoques que
l’he llegit molt. És un poeta molt
difícil, perquè inventa molt llen-
guatge. Atemwende, de Celan, és
un llibre que m’ha marcat molt.
El portava sempre a sobre,
m’acompanyava mentre escrivia
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A contratemps. Diaris
Feliu Formosa.
Introducció de Xulio Ricardo Trigo
Perifèric Edicions
Catarroja, 2005. 182 pàgines

Més enllà dels estudis, articles lau-
datoris i perfils apressats que
s’han publicat aquests dies a la
premsa, després que li fos conce-

dit el Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes, la millor manera d’acostar-se a la figu-
ra i l’obra de Feliu Formosa, de copsar-ne
el seu ampli abast, és llegint A contratemps,
recull de proses de diari. Formosa ja havia
publicat un primer volum de diaris a finals
dels anys setanta (El present vulnerable,
1973-1979) i, aleshores com ara, la lectura
de les seves anotacions transmet una perso-
nalitat intel·lectual de gran vitalitat, d’una
curiositat dilatada i amb un rigor en el tre-
ball que no sovinteja a casa nostra. Al ma-
teix temps, la consigna de les febleses huma-
nes que reporta el dia a dia, de la intros-
pecció crítica i de la pura exaltació hormo-
nal davant la bellesa femenina (“A Torí:
senyores esplèndides!”) són el contrapunt
privat de la tasca intel·lectual.

A contratemps reuneix els diaris de 1995 i

1997. Llegint-los comprenem ben aviat la
coherència amb què conviuen els tres pols
de creació i passió de Feliu Formosa: la
poesia, la traducció i el teatre. Són vasos
comunicants que fan circular el seu interès
per la literatura, sobretot la situada en la
tradició germànica. Tot i que Formosa no
va publicar cap volum de poesia entre 1994
(quan va sortir Al llarg de tota una impacièn-
cia) i el 2000 (Immediacions), la poesia hi
apareix de formes molt diverses. Des del
reconeixement pels mestres d’aquí —Ferra-
ter, Ausiàs March, Vinyoli sobretot— a les
traduccions d’autors alemanys com Bertolt
Brecht o la reflexió sobre el fet poètic. Essen-
cials, per exemple, són les pàgines que dedi-
ca Cançoner, de 1976, i que tal vegada és la
seva millor obra: a partir de la idea que
probablement és l’únic llibre que va escriure
en un estat depressiu —després de la mort
de la seva primera dona—, Formosa recapi-
tula algunes lectures que se n’han fet i mati-
sa els llocs comuns i els tòpics sobre “l’ab-
surd de la mort”. “No es tracta”, escriu, “de
manifestar tant el dolor de la pèrdua, que
equivaldria a parlar del qui ha quedat en
vida, i fóra en definitiva egoista, sinó de
revoltar-se contra la pèrdua en nom de la
persona perduda i d’un mateix com a porta-
veu solidari d’una pèrdua més vasta, que

afecta a tothom cada dia que passa”. La
traducció d’autors alemanys, de Brecht a
Schnitzler, es pot concretar en un esquema
mètric o en el sentit exacte d’una paraula
com Stimmung, ‘estat d’ànim’. L’activitat
dels cursos de teatre es compagina amb les
obres vistes com a espectador i els elogis a
diversos actors i actrius, a vegades en forma
de carta. La lectura voraç disfressa la incapa-
citat per escriure: “La sensació de no fer allò
que hauria de fer, d’acumular experiència
sense resoldre-ho en obra. És a dir, de perdre
el temps fins a la desesperació”.

Més enllà de la matèria literària, la rela-
ció amb els que l’envolten i la seva peripècia
vital sovint ajuden l’autor a fer-se preguntes.
El pas del temps i el pes de la memòria són
preocupacions que també treuen el cap so-
vint. Un tempestuós viatge en solitari a Hei-
delberg, per exemple, enmig d’una crisi d’an-
sietat, troba ressò en els dies que va viure en
aquella ciutat com a estudiant, 35 anys
abans, i en una nova visita dos anys després,
aquest cop acompanyat. No es pot dir que A
contratemps sigui estrictament un diari íntim
perquè en l’estil —net, directe, gens condes-
cendent— s’hi endevina la voluntat de trans-
metre i una clara consciència de diàleg. For-
mosa es parla a si mateix, davant el mirall,
però sap que algú l’observa i ho té en
compte. “En un dietari com aquest, has
d’evitar el perill de limitar-te a consignar.
Cal desenrotllar. Així es va perfent, a més de
l’escriptor, una mena de personatge”, escriu;
llavors rellegeix el primer dietari, de 20 anys
enrere, i anota: “Veig que aquest personatge
sóc i alhora no sóc jo”. És a dir, la literatura.

“Sóc i alhora no sóc jo”
JORDI PUNTÍ

“Tu no saps quins
moments de la teva
experiència donaran lloc
més tard a un poema”

Feliu Formosa, al seu estudi. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Feliu Formosa, l’intèrpret
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Si Eugeni d’Ors n’hi va pas-
sar tres, d’hores, que de fet
van ser quatre, en una maña-
nita de abril, jo n’hi he pas-

sat una, que de fet han estat dues,
en un matí de juny calorós i sec.
La primera vegada que vaig anar
al Prado tenia disset anys acabats
de fer. Corria el ja llunyà 1959 i
vivíem, els estudiants de llavors, i
tothom que hi volgués parar es-
ment, submergits en una mitolo-
gia castellana, quixotesca i velas-
quenya que esparverava. Cels alts,
bladars immensos, austeritat, mís-
tica, granit i cigonyes, i vora el
curs dels riuets escassos, tres o
quatre àlbers escardalencs... de los
álamos vengo... Bullíem en el cal-
do espès de les pressuposades es-
sències hispàniques i s’esperava
que d’aquella cocció de les nos-
tres carns tendres en un brou tan
carregat, aquestes n’haurien de
sortir espanyolament configura-
des per sempre. En el meu cas, els
he de confessar que l’esforç essen-
cialista de la immersió espanyola
més aviat els va sortir granota als
programadors de la nostra defor-
mació i que mai no
he pogut tenir una
relació natural ni
amb el Quixot ni
amb Velázquez. Per
tant, per mi, cada ve-
gada que poso els
peus a l’esplèndid
edifici de Juan de Vi-
llanueva, sens dubte
la millor arquitectu-
ra de Madrid, em
plantejo una pregun-
ta: ¿t’agradarà Veláz-
quez, aquesta vegada?

Aquell abril llunyà meu del
1959 —jo també, com Ors, hi
vaig anar el mes d’abril— ens por-
taven a veure Las meninas i Los
fusilamientos del 3 de mayo en Ma-
drid. Llavors les dues pintures, so-
bretot Las meninas, estaven reco-
bertes d’una capa de vernís ranci,
d’aquell famós color de mel que
havia fet vessar tanta tinta en la
xerrameca dels suposats experts.
És a dir, que no vaig veure Las
meninas, sinó una versió en sèpia.
No recordo cap emoció especial.
En canvi, el que sí que em va emo-
cionar fins a extrems inoblidables
va ser l’Anunciació de Fra Angè-
lic. Quan un té disset anys, és
molt radical pel que fa als gustos.
I les predileccions solen anar lliga-
des a condicions gairebé innates
de la personalitat. Més endavant,
vaig descobrir el renaixement i el
barroc, és clar, com tothom, i fins
i tot he arribat a trobar alguna
gràcia als prerafaelites, que ja és

dir, però sempre he conservat
aquesta predilecció adolescent
pels anomenats “primitius”. Per
això, aquest matí de juny calorós
i sec, que ja no tinc disset anys
sinó seixanta-tres, el primer que
faig és plantar-me davant del fra
angèlic per provar de rebre la me-
va dosi de llum i de primavera
incorruptible, per tornar d’algu-
na manera a aquells llunyans dis-
set anys. I la meravella és que l’ex-
periment encara funciona. I un
aire ple d’aromes de lilàs i de xe-
ringuilles, la transparència de l’or-
dre, la gràcia perdurable, brollen
continus encara d’aquells arcs
tranquils, d’aquell blau eteri,
d’aquell herbei gemat, de la ver-
semblança espiritual d’aquella es-
cena misteriosa. Respiro fondo,
deixo que la veritat de l’art corri
per les meves venes per afrontar
el que ha de venir, ja tot cor-
rupció, és clar.

Quan un només té una hora
per estar al Prado, cal que selec-
cioni molt bé què vol veure. Jo,
avui, ho tinc clar: Fra Angèlic,
Tiziano, Velázquez i Goya. I

l’únic caravaggio i
l’únic rembrandt que
hi ha, extraordinària
propina.

Després dels ano-
menats “primitius”,
Tiziano és un dels
meus pintors prefe-
rits. I al Prado hi ha
una col·lecció mera-
vellosa de tizianos.
Des de La mare de
Déu i el Nen entre
sant Antoni de

Pàdua i sant Roc, que algú atri-
bueix a Giorgone, un Tiziano pri-
merenc, encara dins les dolceses
arcàdiques del seu mestre, fins a
La Religió salvada per Espanya,
de meravellosa textura, la fabulo-
sa flama de Tiziano crema en
carns apassionades i en celatges
de posta. Ni la naturalitat de Ra-
fael ni els rampells de geni de Tin-
toretto. La pintura de Tiziano és
art en estat pur, pintura suprema,
al punt just de sensualitat i d’intel-
ligència: l’emoció i l’orgull de te-
nir un cos, i la rebel·lió final per
la seva decadència i humiliació.

Vaig cap als velázquez. No cal
dir que Las meninas, des que les
van netejar, des que hi van treure
aquella pell sèpia d’essències cas-
tellanes i van aparèixer els ar-
gents i els rosats i els vermellons
purs, es revela esplendorosament
com la gran pintura que és. Però
de Velázquez i de Las meninas i
de les altres coses, en parlarem la
setmana vinent.

“Quan un té
disset anys,

és molt radical
pel que fa
als gustos”

Una hora al Museo
del Prado

NARCÍS COMADIRA

Ve de la pàgina 2
Al llarg de tota una impaciència,
que és un recull que vaig co-
mençar-lo en bona part perquè
estava llegint aquest llibre. Quan
noto que s’acosta l’hora d’escriu-
re poemes, em submergeixo en la
lectura d’altres poetes, espigo-
lant d’aquí i d’allà, d’una manera
febrosa. No pas per imitar, sinó
per estimular-me.

P. Anem una mica més enrere
i parlem de Trakl i Brecht, dos
autors fonamentals per la seva
obra. Aquests dos sí que els ha
traduït. En algun vers diu que si
Trakl és la mort, Brecht és la vi-
da. ¿Què volia dir amb això?

R. Sí. Brecht és un poeta que
diu que el destí de l’home és l’ho-
me. I que l’home ha d’autotrans-
formar-se, perfeccionar-se. Brecht
és, en aquest sentit, vital. La neces-
sitat d’igualtat i llibertat ha de
guiar la humanitat. Trakl, en can-
vi, és un poeta decadent, oníric,
un poeta que mor molt jove, que
no està conforme amb el món que
l’envolta. Poeta de l’imperi austro-
hongarès, que va a la contra, com
Robert Musil o Thomas Bern-
hard anys més tard. Té un món
oníric i d’imatges, amb uns con-
flictes personals molt forts, hi ha
la relació incestuosa amb la seva
germana, que es va suïcidar tres
anys més tard que ell. Trakl va
morir d’una sobredosi de co-
caïna, però no se sap si per error o
per voluntat pròpia. Els seus poe-
mes són de frase molt simple,
però són com visions, la visió de
la podridura, la germana com
una ombra que passa, els malalts,
els pelegrins. La mort viscuda
com a procés, no com un fet pun-
tual, sinó com un esdeveniment
que ens acompanya tota la vida.
Això és Trakl. Té una capacitat
de suggestió que em recorda Sal-
vat-Papasseit, que també va mo-
rir jove. A diferència d’un Rilke,
un Eliot, un Valéry, un Riba, hi
ha poetes que em suggestionen
d’una manera més immediata. Se-
ria el cas de Trakl o Hölderlin.

P. Al poema “A casa nostra”
de Llibre dels viatges, escriu: “A
casa nostra | hem deixat de fer
pans de les pedres | i tenim pedres
a les mans”.

R. És un poema una mica pri-
mari. Versos de combat.

P. Que avui, segons com, vo-
len dir una altra cosa. Ara ma-

teix aquests versos tenen una al-
tra lectura en el clima de bel·li-
gerància, ressentiment i irritació
que es viu a Catalunya. És com la
metàfora del paralític, que potser
també és actual per altres motius.
A El present vulnerable compara
la situació de l’intel·lectual a ca-
sa nostra amb la d’aquell paralí-
tic que de tant en tant cal canviar-
li la posició en el llit perquè no se
li nafri el cos.

R. És una imatge una mica
forta, però això és de l’any 1973.
Potser no ho subscriuria ara.

P. Però el canvi de discurs i el
reposicionament de molts in-
tel·lectuals arran de l’últim canvi
de govern la fan perfectament vi-
gent.

R. No ho sé, potser sí.
P. A El present vulnerable ex-

plica la seva iniciació sexual en
mans de prostitutes. És una entra-
da del seu dietari bastant singu-
lar. Els autors catalans no són
gaire donats a parlar auto-
biogràficament (deixem de ban-

da les recreacions novel·lísti-
ques) de la seva experiència pros-
tibulària.

R. Els prostíbuls els van supri-
mir l’any 1956, i jo explico com
eren abans que els eliminessin.
¿Vols dir que no hi ha ningú més
que n’hagi parlat?

P. Ja sé que no és res de l’altre
món, però si repassem el palma-
rès dels premis d’Honor de les
Lletres Catalanes, dubto que tro-
bem gaires cròniques prostibu-
làries ni cap autor que n’hagi par-
lat amb la mateixa franquesa.

R. Potser no.
P. Al mateix dietari hi escriu:

“Sóc un home que no ha estat
educat per a un tracte normal i
còmode amb una dona”.

R. Sí, això és claríssim. Jo esta-
va en una fase entre una relació
estable i una altra. Hi parlo de
molta recerca de relacions. Tam-
bé forma part d’un moment. A
El present vulnerable hi ha la
història d’una situació neuròtica

i un entramat de relacions huma-
nes molt potents.

P. També hi deia: “M’agrada-
ria saber per què, quan una dona
et tria, ha de fer —després de
demostrar-t’ho— una maniobra
de replegament, una veritable re-
tirada, i espera que tu te li acos-
tis. Les coses sempre queden en
una mena d’incertesa. Cal que tu
et sentis insegur i que ella pugui
dir l’última paraula”.

R. És curiós. Això també és
molt d’aquell moment. Després,
per les experiències que he tin-
gut, he vist que no sempre és així.
Són les dones les que se’t lliguen.
Fins que no saps segur que ella
està a punt, no hi pots entrar.
Almenys això és el que m’ha pas-
sat sempre a mi.

P. Sergi Belbel, el nou director
del Teatre Nacional, l’ha ratificat
com a membre del consell asses-
sor del TNC.

R. Sí, formo part del comitè
de lectura. Rebem obres, ens les
repartim i procurem contestar
als autors. A part d’això, última-
ment llegeixo moltes obres ale-
manyes. Vaig recollint totes les
programacions de tots els 130 tea-
tres oficials alemanys. Allà s’hi
representen contínuament tots
els Ibsens, Txèkhovs, Shakespea-
res. Hi ha obres alemanyes que
aquí no programem i que s’hau-
rien de fer, com ara El càntir tren-
cat, de Heinrich von Kleist, que
seria un èxit, o la Minna von
Barnhelm, de Lessing, que és una
obra que fa pensar en Goldoni.

P. Al seu últim dietari, A Con-
tratemps, parla dels actors polo-
nesos, diu que són una meravella.
A part de Amor fe esperança de
Von Horváth, que vostè ha tra-
duït, aquesta setmana també es
representa a Barcelona l’adapta-
ció que el polonès Krystian Lupa
ha fet d’Els germans Karamazov
de Dostoievski.

R. Sí. El que em fascina dels
actors polonesos és que tenen el
personatge a dintre, amb tot el
seu passat, present i futur. Així
que apareixen i abans d’entrar en
l’acció corresponent, és a dir,
abans de l’argument, ja estan
transformats, ja són el personat-
ge. Els polonesos estan entre l’ac-
tor oriental i l’occidental. Són ac-
tuacions molt marcades, ges-
tuals, fortes, però molt convin-
cents.

COMPOSICIONS DE LLOC

“El silenci és un estat
d’expectativa
imprescindible per
arribar a la creació”

Feliu Formosa, l’intèrpret

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, assenyala Feliu Formosa el dia de l’entrega del Premi d’Honor. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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