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Un tren que es
mossega la cua

l títol de l’article són els úl-
tims mots d’aquest llibret
rodó de Ramon Erra, els del
darrer conte, en què un ho-

me arriba a una casa amb el desig i
la voluntat d’explicar una història.
Fa referència a la circularitat dels
relats, dels records (que, al capda-
vall, també són ficció). El nouvin-
gut ha conegut la senyora de la fa-
mília en un tren. “Sobre rails pas-
sen més coses, s’expliquen més co-
ses.” En algun altre conte s’insinua
una infidelitat...

La vida per rail és el títol que un
autor projecta donar al seu llibre de
fotografies. Amb els mínims argu-
ments, Ramon Erra ha construït
un llibre molt recomanable, dens
d’atmosfera (d’atmosferes), pun-
tuat per detalls sensacionals. Hi ha
cops que sembla que llegiu Hrabal o
Zweig (potser es deu a la predilec-
ció per les localitzacions a l’Europa
central). No sembla que hi hagi res
deixat a l’atzar, i l’últim conte va re-
collint tot d’elements (personatges,
imatges) que ens han anat aparei-
xent al llarg del viatge de la lectura

E
–permeteu-me, en un llibre així,
que faci servir la metàfora–, de ma-
nera similar al recurs que utilitza-
va l’última pel·lícula de la trilogia de
Kieslowski sobre els colors de la
bandera francesa, en què els super-
vivents d’un naufragi eren els pro-
tagonistes de les tres històries.

Erra va alternant la novel·la amb
la narrativa curta, i té bona mà per
a tots dos gèneres. Els contes del lli-
bre que presento són exercicis d’es-
til preciosistes, i s’han de llegir en
el conjunt de l’obra (aïlladament,
perden pistonada). Hi ha picades
d’ullet d’un conte a un altre, hi ha
un personatge que salta d’un relat
al següent, asteriscos que vinculen
dos textos contigus. L’autor juga, i
el lector té la sensació que, jugant,
s’ho passa la mar de bé. Milà, Lis-
boa, Colònia, Venècia, Viena, l’Ha-
vana, Tallinn, Budapest... són algu-
nes de les ciutats a què ens con-
dueix Erra. Hi ha estacions on ja no
arriben trens, i moltes altres que
són places populoses de vida. Aquí
una prostituta que viu a l’estació
central de Milà; allà un colom que

està aprofitant, a cops de bec, el
que queda d’un congènere seu. En
un viatge en tren de Cascais a Lis-
boa –és inevitable pensar en el ci-
nema de Hitchcock–, un jove expli-
ca a un vell la insòlita trobada amb
una noia bella i enigmàtica que ha
tingut a la vigília. Insisteixo en ai-
xò: amb pocs elements, Erra crea
un món suggeridor. D’uns mitjons
marrons, en treu una història deli-
ciosa, que passa a Colònia. El nar-
rador –aquesta figura tan esforça-
da, que en més d’un conte es reivin-
dica orgullosament– sovint ens fa
treballar per omplir els buits que
ha creat la seva habilitat per mo-
blar un escenari: vegeu el conte so-
bre els grecoxipriotes. “Tot això ve
a tomb perquè forma part d’aques-
ta mena de trajecte que és la nostra
vida.” El conte en què ho llegim és
un ferm exercici d’estil: sobre el
punt de vista, sobre la tria i cons-
trucció dels diversos personatges...

Erra, quan en té ganes, desplaça
l’objectiu del conte. Si fins llavors la
tensió era creada per una vaga
amenaça, quan s’arriba a l’estació,

a Bucarest, el neguit té una forma
ben cossada de gos (de gos-hiena).
Un personatge, i quanta raó no té!,
s’exclama: “Abans que em passes-
sin les coses que m’han passat, jo
tenia una altra mena de vida...”
Touché. “Les andanes buides, els
rails abandonats, suggereixen his-
tòries.” Erra n’ha suggerit unes
quantes: amb el que passa dins i fo-
ra de les estacions, però sempre
amb persones que viatgen (fins i
tot el narrador viatja per dins la
ment dels seus personatges). “Mol-
ta literatura comença amb un com-
partiment de tren que va sacsejant
els passatgers, això ara mateix tan
anacrònic.” Quina sort que l’autor
hagi escollit aquesta forma de viat-
jar per estructurar el seu llibre. Un
llibre que, un cop llegit, ens dema-
narà que hi tornem. I llavors po-
dem emprendre un viatge de torna-
da a les pàgines, com el d’aquell ho-
me que havia estat enamorat d’una
cubana de l’Havana i ara hi torna
–en somnis; més ben dit, en mal-
sons– per constatar que se l’empor-
ten emmanillada de casa seva. ❋ 

anuel Foraster (Sabadell,
1949) debuta amb Factu-
res pagades, una novel·la

que és la primera del que, segons
se’ns diu a la solapa, serà una trilo-
gia. Hi va haver uns anys, no gaire
reculats, en què qualsevol autor que
proclamés que estava fent una trilo-
gia, una tetralogia, una pentalogia…
era d’improvís catapultat tres dèca-
des enrere, i no sense escarni. I és
que ens mirem i remirem avui mol-
tes d’aquelles magnes obres d’es-
criptors i cineastes i, com si digués-
sim, ens tremolen els mitjons.

Dit això, tant de bo Factures pa-
gades continuï. Inserida en la cruïlla
dels anys 70 i 80, l’autor ens explica
i s’explica a través d’un relat minat
d’autoficció, i sobretot d’una corrua
de referències artístiques que l’han
conformat fins avui. No es pot ben
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bé parlar de novel·la de formació (en
tot cas, més intel·lectual que emoti-
va), i és que no hi veiem l’evolució
del personatge en aquells anys, no
detectem la rarificació d’un caràcter,
tot i que sí un camí que tracta de ser
de perfecció.

El llibre és un vaivé inexorable de
fets i personatges, sostingut amb un
devessall verbal òptim, no gaire
usual en aquestes dates pròximes
als productes de Sant Jordi. S’hi
parla d’una època passada, però
l’impuls narratiu emmiralla cons-
tantment el passat des del present, i
això és bo, i alhora saltem de Nàpols
a París, i d’aquí a Berlín i Boston i
Tunis i Barcelona i Sabadell i Ciutat
de Mèxic i de retorn sempre a Nà-
pols, on viu la italiana Micaela, la do-
na que acompanya Foraster (cos-
mopolita, desarrelat, sabadellenc,

irònic, hedonista, sobretot divagato-
ri) al llarg del viatge.

Foraster ens parlarà de la feina de
professor a Nàpols, de la vida lleuge-
ra arreu del món, fent de periodista
que segueix la remor de Barcelona a
distància… i tot cosit amb un ús de
la cita i la referència erudita que, al-
hora que impulsa la giràndola de la
identitat d’un individu jovenívol i vo-
raç, ens acaba fent preguntar per
què (és una elecció estètica estruc-
tural, és clar, però a estones molt in-
sidiosa). Tot hi cap, en aquesta no-
vel·la, des de l’esment al Grup de
Sabadell o al boxador Antonio Tor-
res fins a una anècdota de Lévi-
Strauss, un fragment de La cantant
calba, un retrat de Miquel Barceló, i
mil anotacions de símbols culturals i
intel·lectuals i artístics… sovint el co-
mentari s’entrevia de mundanitat i

gràcia, però el torrent de vegades
ens ofega i enyorem més argument.
I trobar, al capdavall, el que se’ns
prometia: l’equilibri de la balança en-
tre allò que hem de donar per viure i
allò que esperem rebre; les factures
que van i vénen, en definitiva… un sí-
mil crematístic –les factures– que
ens situa al salt de la utopia al post-
modernisme, de la llibertat i la des-
coberta permanent fins al possibilis-
me i l’individualisme material.

Llegir la novel·la de Foraster com
un fris generacional és un error, tot i
que se’ns dibuixa amb frescor la
persona que viatja airosa en aquells
anys, que viu amb intensitat cada
instant, i tot plegat se’ns transmet
amb eloqüència i talent. El personat-
ge farà mitjana amb la realitat, i el
que ens brinda Factures pagades és
un esforç feliç per oferir un esperit
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ublicacions de l’Abadia de Montserrat ha edi-
tat el segon volum de l’obra completa del lin-
güista i enginyer Jaume Vallcorba i Rocosa

(1920-2010), que recull 138 articles i textos breus es-
crits entre el 1963 i el 2007, la majoria publicats al
Butlletí dels Seminaris d’Ensenyament de Català, re-
vista que ell mateix va impulsar amb el professor i es-
tudiós de la llengua Manuel Miquel i Planas. En el se-
gon tom també hi trobem recollits estudis gramati-
cals, de divulgació lingüística i sobre mètodes d’ense-
nyament publicats a la revista Llengua Nacional i Serra
d’Or. Aquest volum de l’Obra gramatical i lingüística
completa segueix el primer, publicat el 2010, poques
setmanes després que Vallcorba morís, en el qual
s’incloïen els tres llibres publicats pel lingüista –Els
verbs “ésser” i “estar” en català (1978), Punts essen-
cials de català en lliçons breus (1978) i Història dels
verbs ésser i estar (en català i en castellà) (1996)– i
quatre monografies més, escrites entre 1966 i 1997.

Vallcorba, a banda de ser recordat per haver estu-
diat exhaustivament els
verbs ésser i estar, també
va aprofundir en l’ús dels
pronoms en i hi i l’estudi
de la llengua oral i escrita, i
va reivindicar, a través
dels seus articles, l’ús d’un
català genuí, net de caste-
llanismes. “Els qui hem fet
molt camí temporal en
aquest món [...] compro-
vem que aquell català que
era habitual en la nostra
infantesa i adolescència
ha canviat força: aquelles
construccions habituals,
les de tothom i nostres,
han estat substituïdes en
força casos per unes al-
tres maneres de construir
l’expressió. [...] Així anem
baixant, esglaó rere es-
glaó, cap al pis aliè”, escriu
Vallcorba en l’article “A
cada bugada perdem un
llençol”. El segon volum també inclou textos sobre l’ús
d’alguns barbarismes, com ara “Acabar amb: quan és
bo i quan no ho és?” i “Posposar no és ajornar”.

Queda pendent de publicar el tercer volum de
l’obra completa, que recollirà 1.409 notes sobre qües-
tions gramaticals publicades setmanalment al Bloc
Maragall entre el 1979 i el 2005.

Els tres volums, amb gairebé 700 pàgines cadas-
cun, constitueixen una obra riquíssima per a la recu-
peració del català no acastellanat i contenen les inves-
tigacions més sòlides que s’han fet, amb mètode dia-
crònic contrastiu, del segle XIII al segle XX, sobre l’ús
dels verbs estar, ésser i d’altres com ara anar, tenir i
haver-hi. Una obra extensa, que el mateix Vallcorba va
deixar enllestida abans de morir, tot i que malaurada-
ment no va arribar a veure-la impresa.

Jaume Vallcorba i Rocosa, pare del conegut editor
Jaume Vallcorba i Plana, no tan sols va tenir un paper
clau en l’estudi de la llengua, sinó que també va en-
capçalar la represa de l’ensenyament del català des
de la clandestinitat el 1962, com a membre de la Dele-
gació d’Ensenyament de Català d’Òmnium Cultural.
En restablir-se la Generalitat, Vallcorba va ser vicepre-
sident de la Junta Permanent de Català (1981-2001) i
membre de la Junta Consultiva d’Òmnium Cultural
(1979-2002). ❋
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Factures pagades
Autor:
Manuel Foraster
Editorial: Tusquets
Barcelona, 2012
Pàgines: 256
Preu: 17 euros

Les factures del títol de
Foraster són un símil
crematístic que ens situa
al salt de la utopia al
postmodernisme ARXIU

digne en el present. La gran preocupació
és vigoritzar el passat, ressuscitar-lo. Li-
teràriament associem la memòria (la re-
construcció del jo, els canvis que com-
porta el pas del temps) a un ritme lent,
demorat, a la respiració sintàctica sigil·lo-
sa. Per a mi el que fa singular i edificant
aquest llibre és el nervi expressiu, el ritme

que cavalca amb brio sense renunciar
al detall i a la frase cisellada amb perso-

nalitat, elegant i fibrosa, sense cap caigu-
da violinística, tot i el llast del name-drop-
ping. 

M’encanta la col·lecció Ull de Vidre, la
col·lecció en català de l’editorial Tus-
quets; em fa pensar en un lleó devorat
per mosques. Enmig de llibres de Hen-
ning Mankell (n’hi ha gairebé una vinte-
na), s’hi encaua una secta d’autors i lli-
bres (Una vida al carrer, d’Ibáñez Fanés,
En defensa pròpia, de Jacint Verdaguer,
Un dia tranquil, de Ponç Puigdevall) que
ens retornen a la bona literatura, sense
concessions. Factures pagades en forma
part i a fe que el recomano. ❋
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