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Sabadell Grand 
Central, Nova 
York Rambla, la 
novel·la pòstuma 
de Manuel Fo-
raster de què avui 
m’ocupe comple-

ta una trilogia començada amb Fac-
tures pagades (2012) i Lisboa direc-
ció París (2014), totes dues publica-
des per Tusquets. Qualsevol que 
tinguera dinou anys en 1968 sap 
que París vol dir molt més que Pa-
rís, i així amb Nova York. Membre 
d’una generació que va atendre per 
igual la pulsió de les arrels i la impe-
riosa necessitat del cosmopolitis-
me (dues coses que negava l’Espa-
ña cañí de Franco), Sabadell Grand 
Central, Nova York Rambla és una 
bella concreció d’aquest doble im-
puls cap endins i cap enfora. I si, a 

Amèrica  
no s’acaba mai

DESPRÉS DE 
DEDICAR-SE A 
L’EDICIÓ, EL 
PERIODISME I LA 
GESTIÓ CULTURAL, 
MANUEL 
FORASTER ES VA 
ESTRENAR COM A 
NOVEL·LISTA EL 
2012. VA MORIR 
QUATRE ANYS 
DESPRÉS, QUAN JA 
TENIA ACABADA 
‘SABADELL GRAND 
CENTRAL’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL més de tot això, un s’anomena Fo-
raster, el cognom marca: normal 
que trobe a la Gran Poma l’únic lloc 
on es pot viure realment, exceptu-
ant la memòria. 

M’ha agradat llegir aquesta nar-
ració perquè ens retrotrau a aque-
lles novel·les que es feien a les aca-
balles del franquisme i amb la de-
mocràcia encara auroral (però sen-
se l’experimentalisme desbocat de 
llavors). Foraster té la gràcia de re-
tornar-nos, específicament, el sabor 
de finals dels 80, quan el seu narra-
dor (Fu) viatja a Nova York per tro-
bar-se amb el seu amic Miquis, un 
“comunista del morro fort” que ar-
rossega la síndrome de la bufeta hi-
peractiva [sic] com a record entra-
nyable d’una topada amb la policia 
franquista. Eren aquells anys: el 
Marat-Sade al Poliorama i els en-
surts a la comissaria de la Via Laie-
tana (o viceversa...).  

Fu i Miquis posen a treballar to-
tes les connexions novaiorqueses 
que fan al cas. A Manhattan, cada u 
té el seu hotel i després hi ha el Chel-
sea, que és l’hotel de tots, allà on Le-
onard Cohen rememorava cert en-
contre mític amb Janis Joplin, “gi-
ving me head on the unmade bed”, 
que en català vol dir simplement 
–sí, el seriós i circumspecte Cohen– 
“mamant-me-la al llit desfet” (Chel-
sea Hotel #2).   

Un esplèndid retrat generacional 
L’hotel de referència de Fu és l’Al-
gonquin, al carrer 44 Oest (el meu 
era Sloane House YMCA, molt 
més barat, al carrer 34). La llibre-
ria de referència, la Gotham Book 
Mart, on jo mateix vaig comprar 
(fa un quart de segle!) l’últim 
exemplar disponible de la traduc-
ció del Tirant lo Blanc que havia fet 

David Rosenthal. Aquest jueu cul-
te, catalanòfil i amant del jazz, dis-
sortadament desaparegut en la 
flor de la vida, és un dels personat-
ges reals que apareixen en aquesta 
novel·la, que té molt, òbviament, 
de relat generacional. 

Si Miquis és marxista, Fu és un 
“iberista de Sabadell” partidari 
dels Països Catalans. Així, tot pot 
barrejar-se: la crònica del Nova 
York de Reagan (la sida, el desgel 
de la Guerra Freda, la revolució 
conservadora) s’empiula amb nor-
malitat amb la història familiar sa-
badellenca del narrador-autor. A 
l’hotel Algonquin feien tertúlia 
Dorothy Parker i Harpo Marx 
(que, naturalment, no era mut). A 
l’estació Grand Central (on va dei-
xar ratlles fetes –la volta catalana, 
de rajola vista– l’arquitecte valen-
cià del XIX Rafael Guastavino, un 
precedent seriós de Calatrava), els 
personatges seuen, riuen i ploren. 
Atlantic City es visita com en una 
escena de Midnight cowboy (això 
ja ho vaig explicar a Història 
d’Amèrica: viatjar als Estats Units 
no és viatjar a un país, sinó a cent 
novel·les i cinquanta mil films). A 
la maleta es porta el Weekend d’es-
tiu a Nova York, de Josep Pla, allà 
on compara els gratacels de Man-
hattan amb un “manat d’espàr-
recs”. I, una vegada instal·lat, el 
que hi cal llegir sempre és la no-
vel·la Call it sleep, de Henry Roth, 
l’excel·lent traducció catalana de 
la qual, Digueu-ne son (El Gall Edi-
tor, 2008), va passar molt natural-
ment desapercebuda...  

El relat acaba a Las Vegas. Cap 
lloc millor? Se sent “Le jeu est fait, le 
jeu est fait” de manera insistent i el 
narrador ja sap que Amèrica no 
s’acaba mai. Però la vida sí.✒
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“L’odi és l’amor 
del mal”, diu un 
vers de Blai Bo-
net, i, encara que 
pugui semblar 
una boutade líri-
ca, arbitrària o 

genialoide, en realitat és una de les 
sentències més lúcides i científi-
ques –l’amor i l’odi comparteixen 
alguns circuits neuronals– que 
s’han escrit mai sobre la naturale-
sa imprevisible dels sentiments. El 
lloc comú afirma que “de l’amor a 
l’odi només hi ha un pas”, i això és 
així perquè s’estima i s’odia des 
d’una mateixa emoció bifurcada 
que, segons les circumstàncies, 
pren una direcció o en pren una al-
tra. S’estima, diguem-ho així, a tra-
vés de la força positiva i benefacto-

L’amor del mal en la Itàlia del Risorgimento
ra d’aquesta emoció, mentre que, 
quan s’odia, es fa a través de la seva 
força negativa i destructora. Per 
aquest motiu, i aquí tornem al tòpic, 
l’única manera de deixar d’estimar 
algú, sovint, és odiar-lo. 

És el que li passa a la comtessa Lí-
via, la narradora i protagonista de 
Senso, un conte llarg que l’arquitec-
te i escriptor Camilo Boito 
(Roma, 1836 - Milà, 1914) 
va publicar el 1883, i que 
el 1954 Luchino Vis-
conti va convertir en 
una mítica pel·lícula. 
L’ha publicat Ensio-
la, en traducció de 
Lluís Servera Sitjar, 
que també n’ha escrit 
l’epíleg. Apassionada i 
intensa com només ho són 

pàgines del seu quadern, la comtes-
sa viu marcada per uns esdeveni-
ments ocorreguts 16 anys enrere. 
Aleshores s’havia acabat de casar, era 
a Venècia amb el marit i es va enamo-
rar perdudament d’un jove tinent de 
l’exèrcit austríac, Remigio Ruz, un 
adonis dissolut i cobdiciós que es va 
aprofitar d’ella i va enganyar-la. La 
manera com la comtessa va fer-li pa-
gar la traïció podria formar part de 
qualsevol antologia de la venjança 
per gelosia i per despit.  

Ni la senzillesa ni el dramatisme 
de la història no ens haurien de con-
fondre. La prosa rica i dúctil de Boi-
to és eficaç mostrant la laberíntica 
psicologia de la protagonista i ex-
pressant els sentiments arravatats 
que la guien. El resultat és una pe-
tita joia sàvia i maligna.✒
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PONS

els melodrames del segle XIX, és una 
lectura molt recomanable. 

Ambientada en la convulsa Itàlia 
del Risorgimento, la novel·la es des-
plega com un seguit d’anotacions que 
la comtessa Lívia fa al seu quadern 
secret. La comtessa és una dona de 
39 anys, presumida i encara preciosa 

però, així i tot, ja preocupada per 
l’imminent assalt de la ma-

duresa contra el seu cos. 
Casada amb un marit 

xacrós i confiat, li 
agrada que l’adulin i 
que la festegin, fins 
i tot aquells homes 
que menysprea, 

com és el cas de “l’ad-
vocadet Gino”. Tal 

com confessa d’una 
manera descarnada en les 


