
1,ES MEDITACIONS 

Feliu FORMOSA: Llzbre de les meditacions. <(Els llibres de 1'Escor- 
pi),, 30. Edicions 42. Barcelona, 1975. 

La publicació, el 1973, de Llibre de les meslitacions, vingué a 
confirmar -juntament amb Albes breus a les ma,zs-- els dots d'un 
poeta que havia mantingut alguns anys de silenci i que defugia les 
classificacions massa ficils i barroeres dels grups i les escoles a 1'6s. 
Llibre de les meditacions és un  conjunt de lectura tan ficil, senzilla 
i diifana que no ha de sorprendre que molts hagiri evitat considerar- 
10 públican~ent. El  recull esta integrat per vint-i-dos poemes i una 
coda final. E n  realitat, com ho explicita el títol, cns trobem davant 
u n  únic poema, dividit en seqiikncies diverses; un poema que té 
com a motiu central el diilen amb l'altra veu --la veu de I'amic " 
desaparegut peri, sempre present-, amb la veu de la mort i del 
coneixement futur, amb la veu que emmiralla les reflexions cons- 
tants del poeta. El  tema, evidentment, no ofereix cap novetat, al 
contrari, és una de les constants clkssiques de la poesia, i d'aci, 
justament, que la tasca empresa sigui un constant desafiament. Llzbre 
rle les vzeditacions és un text escrit amb l'afany noble d'aprofundir 
en el coneixement d'un mateix, de desvetllar, mitjanqant la paraula, 
els significats més pregons de la vida. La sobrietat i la contenció de  
I'estil estan, doncs, en funció d'una moderació expressiva que ha 
de ser la forca ~ r i m e r a  del llibre. - A 

Crec que potser els moments de mkxima tens:iÓ del poema són 
aquells on es palesa el voluntarisme esceptic de Feliu Formosa. Da- 
vant del suicidi, per exemple -<(potser deixar-se caure / no seria 
tan buit / de sentit),-, resta la possibilitat feble, nalmesa, suspesa, 
de ctl'anior que espera),. Si la mort és, realment, <(la (vida) soterra- 
da / que jo també pressento),, és a dir, una preskncia viva, familiar, 
l'aferrament a la vida ha de ser una decisió personal, per bé que 
desesmada, desencisada. Per aixi, mateix no ens 1x1 de  sorprendre 
que les citacions que encapgalen el recull pertanyin a Gabriel Fer- 
rater i Cesare Pavese, i tampoc que les que el cloilen vinguin a re- 
sumir aquest escepticisme entre coratjós i esteril: ((.. . dos nadas, si 
todo es nada)> (J. R. Jiménez) i <<No hi ha fi, sintj addició), (T. S. 
Eliot). 

Un dels reeximents de Feliu Formosa a Llzbre de les medztaczons 
i s ,  al meu parer, el lligam que dóna a aquesta serie d'addicions. El 



tema que ens lliga a la vida, a la terra, és una suma de petits ins- 
tants, els instants de  la ftlicitat: 

No hi ha res més tenac 
que aquests acords fuga~os,  
quan tot just comencem 
el joc de la niembria. 

En aquest sentit, el fi de l'home, més que un  trasbalsament defini- 
tiu, més que un callvi szbstmcial (mort transcendental), 6s un  reeisi- 
ment per acumulació (reeiximent en el sentit d'cteixir),). 

Al meu entendre la crítica més forta que es pot formular :11 recull 
és l'excessiu distanciament de la meditació respecte a la ~>rictica 
del poeta, a la seva escriptura. No ens en falten indicis -el final del 
poema segon, per exemple-, perb jo diria que 13 introducció d'a- 
questa nova dimensió reflexiva hauria donat més forca al conjunt, i 
potser ens hauria atansat més al procés creador del poeta. Crec que 
pocs lectors discreparan si dic que la coda final, <(Meditació Última)>, 
voluntiriament distanciada dels poemes anteriors, és, amb diferkn- 
cia, el punt ilgid de Llzbre de les meditacions, i el poema, indivi- 
dualment considerat, més reeixit. Ací, l'estat anímic que invoca la 
creació del poema és perfi en la concreció d'aquells instants deter- 
minats a qui: abans alludia, i la doble reflexió -de les coses a la 
sensació, de la sensació al poema- ve a cloure's amb uns versos 
excellents, compendi de totes les frustracions i grandeses del poeta: 

Sóc amic de la tarda d'hivern que em disposa al poenia 
i he sabut finalment que el poema mateix no pot ser. 

Poeta d'una idea, d'una moral i d'una ra6, Feliu Formosa ha 
seguit amb gran coherencia el camí que anunciava Llibre de les 
meditacions, als seus llibres més recents, Raval (1975) i Canqoner 
(1976). Que fins ara la seva poesia no hagi estat llegida amb niés 
detenció és un indici mes del mimetisine bah:111 de 13 nxljoria de  
lectors. L'obra de Feliu Formosa defuig voluntiria~~icnt $palsevol 
enfarfegament de moda tot apuntant a un sol objectiu: la prbpia 
reflexió integsrrima. Llibre de les meditacio?zs no 6s un joc, per?) 
tampoc no Cs una petició transcendent. La transcendijncia, si hi és, 
és la que es deriva de la transcendkncin dc la p a r a ~ ~ l a .  No n'hi ha 
d'altra. 
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