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L’amor i els vells:
Forcano i Helgason

L’AMOR NO PASSA
DE MODA
L’amor ens fa poderosos, ens blin-
da del món, ens fa construir un món
propi, ens fa independents i alhora
ens deixa indefensos. En qualsevol
cas, ens fa avançar com a persones.
No sabria dir cap a on, però l’amor
forma part de l’aprenentatge de la
vida. D’aquí que, des dels inicis, ja
fos per explicar penes o bé alegries,
hagi estat present en la literatura.
Ja n’hem parlat arran d’algunes
propostes narratives recents i avui
hi tornem a causa d’un poemari.
Manuel Forcano, amb Estàtues sen-
se cap (Proa), ho fa a pit descobert,
convidant el lector a una mena de
fet i amagar pels socs i carrerons del
Caire i altres ciutats del nord d’Àfri-
ca, pel Nil, pel desert... Et llança ver-
sos com si fossin notes d’una flau-
ta encantadora de serps. Amb els
seus versos se t’emporta. T’emboli-
ca amb aromes d’espècies, però
també amb fortor de sexe i amb
llanguiment sentimental, amb flui-
xesa de postcoit. Forcano s’obre,
se’t mostra i et ve a dir: si t’interes-
sa, segueix-me. Però si ho fas serà
responsabilitat teva.

Aquest poemari amorós de luxe,
volent semblar un recull de poemes
d’amor, en realitat és un cant a l’en-
amorament, a l’alegria d’enamorar-
se com a motor dels éssers humans
des de l’antiguitat. I, per tant, aca-
ba sent un repàs ciclotímic a totes
les nostres angoixes vitals: la valide-
sa del sentiment com a moneda (efí-
mera) de canvi per anar per la vida
i la memòria com a arma, ara pode-
rosa, triomfadora de l’oblit (que és
la mort); ara feble, torturadora del
present. A casa nostra hi ha molts
poetes. Forcano n’és un. Dels bons.
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A ‘Estàtues sense cap’, Manuel Forcano llança versos
d’amor com si fossin notes d’una flauta encantadora de
serps. ‘La dona a 1 000 graus’, de Hallgrímur Helgason,
repassa el segle XX sense voluntat lacrimògena

ELS VELLS
CONTINUEN DE MODA
No fa gaire ens va sorprendre la his-
tòria d’un avi de cent anys que s’es-
capava de la residència. Se n’anava
amb una maleta farcida de diners
mentre explicava la història de la se-
va vida, cosa que, indirectament,
permetia fer un repàs una mica es-
trambòtic de la història del segle XX
amb un somriure a la cara. Et sedu-
ïa, aquest iaio. Sobretot perquè tor-
nava a posar en relleu la presència
de la senectut en la vida literària.
Ara Edicions 62 ens ofereix una pe-
ça d’alt voltatge centrada en una al-
tra persona gran, apta només per als
lectors de gran resistència. Es trac-
ta de La dona a 1000 graus, de l’au-
tor islandès Hallgrímur Helgason.
La protagonista és una anciana de
vuitanta anys. Som a l’any 2009 i viu
en un garatge a Reykjavík, tota so-
la. Planifica la seva mort amb calma
mentre fuma una cigarreta rere l’al-
tra i alhora, també, fa un repàs de la
seva vida, que també és la del segle
XX però amb una incidència parti-
cular en la Segona Guerra Mundial
i la seva relació amb els nazis. De fet,
en guarda una granada de record
que donarà molt de joc, sobretot al
final de la novel·la.

Aquesta dona a mil graus (els
necessaris per a la seva cremació)
no té gaire a veure amb l’avi de cent
anys de Jonas Jonasson. Fins i tot
el seu humor és irònic, gairebé ne-
gre. La protagonista és dura, resis-
tent, conscient del final de la vida
i decidida a no passar sola el Nadal.
I atenció, t’atrapa de manera ine-
xorable malgrat no ser lacrimòge-
na ni fàcil. Definitivament, els vells
recuperen el seu lloc d’honor en el
panorama literari.✒

EL DIA DE SANT JORDI DE L’ANY PASSAT ‘L’AVI DE 100 ANYS QUE ES VA ESCAPAR PER LA
FINESTRA’ ES VA PASSEJAR PELS CARRERS DE BARCELONA. MANOLO GARCÍA

EL NOM, EL MÓN

Les primeres vegades que els
meteoròlegs van voler bate-
jar un huracà, van recórrer al

sant del dia. Però a comença-
ments del segle XX, com és sabut,
algú va tenir la brillant idea de fer
servir únicament noms de dona
per anomenar aquestes tempes-
tes tropicals devastadores que ho
deixaven tot destruït al seu pas.
L’acudit estava servit i era mooolt
graciós. El 1979 l’Organització
Meteorològica Mundial va esta-
blir que els huracans rebrien el
seu nom en funció d’una llista ela-
borada per la mateixa OMM, que

alterna escrupolosament un nom
femení i un altre de masculí. Quan
un huracà és especialment violent
i provoca grans desastres i la pèr-
dua de vides humanes, el seu nom
queda retirat i no es torna a fer
servir. És el cas –els recordareu–
de Mitch, Andrew, Sandy i el terri-
ble Katrina.

Aquests noms ja no distingiran
més huracans ni més tempestes
tropicals. I em pregunto: ¿servi-
ran gaire, en el futur, per designar
nadons? És a dir: ¿hi haurà pares
disposats, sobretot al lloc on l’hu-
racà corresponent va fer la seva

maldat, a triar aquest nom per al
seu fill o filla? ¿No és excessiva la
càrrega que ha d’arrossegar, a par-
tir del desastre, el nom que s’ha
triat per batejar un huracà?

Esclar que, si ho mires bé, hi ha
qui ha triat per al seu fill algun
nom molt connotat negativament.
És el cas, per exemple, de Caïm –el
fill d’Adam i Eva que va matar el
seu germà– i de Judes –l’amic i
deixeble que va trair Jesús–. No és
que abundin, però n’hi ha algun.
És una aposta agosarada que no sé
si respon a un cert ànim de provo-
cació o a un intent d’alliberar el

nom del seu llast. Personalment,
també em costa d’entendre la pre-
ferència per alguns noms d’arrel
catòlica que, pel meu gust, no són
bonics i, encara pitjor, ens reme-
ten a conceptes que són força re-
butjables. Penseu si no en Marti-
rio, Angustias, Dolors i Remei. Po-
sats a triar noms d’arrel catòlica,
n’hi ha de ben bonics com ara Es-
perança, Llum i el meu preferit,
Alegria. La mare de déu de l’Ale-
gria és la patrona de diversos po-
bles a tota la Península ibèrica, i
a Catalunya tenim l’ermita de
l’Alegria, a Tiana. ✒
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