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i ha un poema de Ca-
vafis, Va preguntar la
qualitat (cito per l’edi-

ció Ferraté), en què se’ns fa co-
nèixer un jove de vint-i-nou
anys que treballa en una oficina
fosca. En sortir de la feina, el
noi passa per davant d’una bo-
tiga “on venien alguns articles
inferiors, de baix preu”. Tant és
si, el que s’ofereix allà dins, són
rampoines: ell hi entra igual-
ment, enllaminit no pas pel gè-
nere exposat: “Va preguntar la
qualitat dels mocadors, / i
quant costaven, amb la veu en-
nuegada, / quasi esvanida pel
desig.”

En la nova obra de Manuel
Forcano, un bell llibre de cele-
bració del desig i de record dels
amors passats, hi ha un poema,
Una cosa mínima basta, que re-
corda el de Cavafis. Un dels
protagonistes del de Forcano
ven mitjons, però l’atansament
que en fa el comprador, com
era el cas del poema recordat,
només té a veure amb el desig:
“Esperàvem el moment / del
contacte / en tornar-me les mo-
nedes calentes del canvi” (el
grec escrivia: “El fi era un de
sol: que les mans es toquessin /
damunt dels mocadors”). Més enllà de l’ho-
menatge, el poema és molt propi de la mane-
ra de compondre del barceloní, que parteix
gairebé sempre d’una imatge potent, d’una
bellesa sorprenent, per construir el poema a
l’entorn d’aquest nucli, com la fruita creix a
l’entorn del pinyol. (Els pinyols, per cert, que
surten sovint en els seus versos: ara em ve al
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cap un poema de Llei d’estran-
geria en què l’amant rosegava
els d’oliva que havia deixat el
seu estimat. I en aquest: “Hau-
ria volgut ser-ne el pinyol / per
com l’escurava”).
    Estàtues sense cap és un gran
llibre sobre el desig (“el desig
només vol deixar de ser-ho”,
escriu Forcano, seguint Sa-
franski i altres filòsofs que han
abordat la qüestió). Quant al
desig, “res no canvia”, ens avisa
el poeta: “Som exactament
iguals / que quan els perses
eren senyors d’Egipte.”
    Un poema afirma que
l’amant no recorda les cir-
cumstàncies que van envoltar
una trobada amorosa, però, en
canvi, no deixa d’evocar mai el
fet en si: “Potser / va ser només
un dia. / Però el recordo cada
dia.” En un altre: “Que inútils
les llengües! / El desig ho sap
dir tot.” El desig que ens fa per-
dre el cap, com el temps el féu
perdre a les estàtues antigues.
“L’amor és provar de retenir
aigua / amb els dits d’una mà
oberta.” Aigua en cistella! La
memòria no substitueix el de-
sig, certament. Però dóna fe
que aquest va omplir l’ànim de

l’amant. “Que breus que fórem”, es plany un
altre vers. Que universal, el desig! Que fuga-
ços, nosaltres! (i, tanmateix, quin sentiment
d’eternitat quan el tastem, quan vivim el que
Forcano ha dit en els seus versos llumino-
sos!). En el fons, però, “tot es redueix / a la vo-
luntat de no ser sol, / i, durant un temps, / al
miracle de ser dos”. ❋
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Estàtues sense cap
La nova obra de Forcano és un llibre de
celebració del desig i de record dels amors
passats. Com en llibres anteriors, el poeta
de Vallcarca fa un homenatge a Cavafis.

Manuel Forcano
va guanyar el premi

Carles Riba del
2003
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La justa mesura
uan ja fa massa temps que la litera-
tura i el màrqueting es confonen
–de fet, que la (teòrica) literatura

ha esdevingut màrqueting– i que és més im-
portant que l’autor sigui conegut que no pas
que tingui coses a dir (i sàpiga com dir-les:
cal no oblidar mai que en literatura el què i
el com són indissolubles; és el com del què)–
res més agraït que escriptors que saben el
que duen entre mans i que van fent camí,
discretament, però amb passa segura.

Un d’aquests creadors, que ja ens sorpren-
gué a finals de l’any passat amb Crims, la seva
òpera prima, és Ferdinand von Schirach. El
seu nou recull de narracions confirma els va-
lors que justificaren que s’hi confiés: el seu
estil entreteixit amb frases curtes, directe,

Q pur i net, depurat, sense guarni-
ments innecessaris, d’una sim-
plicitat tan treballada com efi-
cient, ens introdueix altra volta
amb pols ferm i mà experta de
cirurgià en l’inconegut món de
la justícia i la delinqüència.

Dels límits humans, d’aquella
caiguda que, per les més insos-
pitades i imprevisibles de les
raons, pot abocar qualsevol per-
sona a la comissió d’un crim.
Advocat en exercici que es no-
dreix de la seva experiència per
escriure, ni jutja ni defensa, ex-
plica, amb esperit notarial o re-
gistral. Les històries –algunes

d’elles d’extrema cruesa, però
presentades amb una delicadesa
i una humanitat (gairebé gosa-
ríem dir una estimació) excep-
cional, cercant l’ésser humà que
s’oculta darrere cada acte crimi-
nal– se sostenen i prenen sentit
per elles mateixes.

Són tan plenes de vida, de ve-
ritat, que trasbalsen, emocionen
i fan pensar. Elimina tot el que
és superflu, esdevé un transcrip-
tor o amanuense empàtic i res-
pectuós. Tenint molta cura, això
sí, de guardar-se un roc a la fai-
xa, per sorprendre’ns al final de
cada narració. ❋
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