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L’atracció del mal. No la de 
fer-lo, sinó la de llegir-lo. 
Per què ens captiva tant 

convertir-nos en espectadors del 
mal? En realitat, quan llegim una 
història heroica de persones que 
van superar la barbàrie nazi, el 
que fem és tranquil·litzar la nos-
tra inseguretat davant del mal. 
Exorcitzem els propis dubtes mo-
rals, sobre qui som realment, so-
bre com som. La literatura con-
centracionària, amb els Semprún, 
Primo Levi o Amat-Piniella, és 
sempre una lliçó sobre l’estantis-
sa condició humana. Són persones 
com nosaltres les que van caure 
pel pendent del mal absolut o van 
enlairar-se cap al bé suprem, sem-
pre, esclar, a través d’un camí 
d’ombres. En què ens convertirí-
em, en condicions extremes? En 
dimonis o en àngels? Com transi-
taríem per les arenes movedisses 
del mal? És una pregunta que no té 
resposta. La resposta és la que do-
nem en el nostre dia a dia, desit-
jant no haver de trobar-nos mai en 
un destret al límit. 

A El secret de la mare, la prota-
gonista és una dona que sense pen-
sar-s’ho, sense saber ben bé per 
què, es troba salvant vides de jueus 
–i d’un desertor alemany!– ama-
gant-los a la seva modesta caseta, 
en un poblet de la Polònia ocupada, 
amb la població esporuguida i en-
tregada. És una història inspirada 
en fets reals, escrita per la debu-
tant J.L. Witterick, nascuda a Tai-
wan però resident al Canadà, on el 
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llibre s’ha convertit en un bestse-
ller. Aquí l’acaba de publicar Fan-
books en traducció de Marc Rubió. 

És una novel·la extremadament 
senzilla, que no carrega gens les 
tintes del dramatisme. Fins i tot 
freda. Perquè també és freda i ce-
rebral la manera com pensa i ac-
tua la Franciszka, que per sortir-
se’n opta per passar per col·labo-
racionista. Construïda sobre sei-
xanta-tres capítols breus, està 
dividida en quatre parts, en funció 
de qui explica la història. Els nar-

radors són tots joves i és a través 
seu, amarats de por –“la gent va-
lenta té por com tothom”– i espe-
rança –“al cap i a la fi, l’esperan-
ça és una estratègia”–, que copsem 
la grandesa del que fa la Fran-
ciszka i la seva petita gran família. 

L’obra, recomanable tant per a 
adults com per a adolescents, et 
clava al cor dues sagetes: la de 
l’amor incondicional i la del dubte 
moral. Com podia pensar ningú 
que els alemanys, un poble civilit-
zat, duria a terme execucions mas-
sives de jueus? Com pot ser que 
s’arribés a la perversitat de produ-
ir més sentiment de culpa en les 
víctimes que en els botxins? Com 
s’explica que algú arrisqui la prò-
pia vida per algú que no coneix a 
canvi de res?✒
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Manuel Foraster porta una 
gorra de la New York Public 
Library. Acostuma a portar 

barret però ja fa unes setmanes que 
opta per aquesta gorra perquè és la 
seva última adquisició, d’un viat-
ge recent a Nova York. Du mitjons 
de coloraines, sabates nàutiques 
que semblen noves de trinca. Ves-
teix d’una manera molt personal i 
alhora elegant. No hi ha fetitxisme 
però sí que hi ha una tendència per 
les icones, sovint presents en els 
seus llibres. A la seva última no-
vel·la, Lisboa direcció París (Tus-
quets), hi apareix una de les seves 
imatges predilectes, penjada a la 
seva sala de treball. 

Lisboa direcció París és el se-
gon lliurament de la trilogia Fo-
raster de fora. És un retrat de la 
seva Europa, bon vivant, gurmet, 

intel·lectual i lletraferida. Al seu 
despatx, Foraster hi té penjada 
una fotografia de la pel·lícula de 
Jean-Luc Godard À bout de 
souffle. És un cartell en què l’ac-
triu Jean Seberg porta una samar-
reta del Herald Tribune tot passe-
jant amb Jean-Paul Belmondo. A 
Foraster li fa il·lusió recordar que 
és la pel·lícula en què Belmondo 
feia aquell gest mític de resseguir-
se els llavis amb el dit polze. La fo-
tografia de À bout de souffle té una 
participació estel·lar en l’últim 
capítol de Lisboa direcció París. A 
la pel·lícula, Seberg diu a Belmon-
do: “Entre la pena i el no-res, trio 
el no-res”. A la novel·la, Foraster 
inverteix la frase, potser en un gir 
molt de tarannà català, i escriu: 
“Entre la pena i el no-res, trio la 
pena”. 
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EL SECRET DE ...

Manuel Foraster
A la primera part de la trilogia, 

Factures pagades (també publicada 
per Tusquets), hi intervé una altra 
imatge que Foraster té a l’estudi de 
treball. És una il·lustració de Fran-
cesc Trabal que va incloure al seu lli-
bre L’any que ve (publicat el 1925 i 
reeditat per Quaderns Cream). És 
un dibuix que exemplifica l’humor 
absurd del Grup de Sabadell: un ho-
me juga amb un barret, el fa ballar 
amb el dit; un altre home, al seu cos-
tat, riu i diu: “Ai, que em rebento”. El 
dibuix, que apareix a Factures paga-
des, és un dels homenatges que Fo-
raster –ell mateix sabadellenc– ela-
bora amb les dues novel·les a la cul-
tura sabadellenca i la generació de 
Trabal, Armand Obiols, Josep Oliver 
i Josep Carner, valedor d’aquest hu-
mor, que el poeta va adjectivar com 
a “suprasensible”. ✒


