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eixeu-me que in-
sisteixi sobre les

terrasses. Com sabeu
ara hi ha una comissió
d’“experts” –les co-
metes són perquè jo
en formo part, tot i

que només sóc experta en l’art d’escol-
tar– que debaten en mitja dotzena de
trobades diversos aspectes sobre un
tema que tant ens afecta com a ciuta-
dans (ai, se m’ha escapat la paraula!).
Un tema és el de la convivència entre
vianants, persones amb alguna dismi-
nució física i el plaer de conviure sense
molestar-nos. No cal ni dir-ho: els hora-
ris i els excessos hi han de trobar un
equilibri. Es tracta de conviure. I no sols
això: fer una Barcelona més dialogant,
amb més contacte veïnal i amb l’ele-
gància de no trobar nyaps molestos al
bell mig del carrer. Hi comptem amb ar-
quitectes, amb dissenyadors, amb polí-
tics, amb escriptors, amb el gremi de
restauració i amb la veu dels sindicats.
Persones tan diferents com Pilar Raho-
la o Xavier Mariscal, com Marià Favà o
Beth Galí, com Xavier Cerdà o jo matei-
xa, discutint, de vegades amb vivor, de
vegades amb un consens implícit i ex-

plícit: tot plegat fa goig de debò.
De mica en mica, les idees avancen.

L’objectiu és construir, entre tots, un lli-
bre blanc.

Aquesta Barcelona nostra és de ve-
gades caòtica, de vegades incompren-
sible, de vegades arrauxada i de vega-
des assenyada. Qualsevol tossuderia
que ens afecti a tots o qualsevol regla-
ment no adequat a les necessitats dels
barcelonins, han de ser foragitats. Però
no són així totes les ciutats grans del
món? Si impedim l’antigalla cruel dels
toros, Barcelona és i serà més cosmo-
polita.

Que la invasió turística és desagra-
dable? Sens dubte. Que hem de fomen-
tar un turisme més selecte, més ama-
tent a l’art i la cultura i menys a la san-
gría i el botellón, que tan aliens ens
són? No hi ha dubte.

Jo adoro les terrasses, un espai de
distensió, de lleure, de llibertat, sentint-
nos bressolats per la muntanya i pel
mar. Un privilegi que ni Franco ens va
poder arrabassar. Visca Barcelona! (i
les comarques també, que consti).
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

Conviure

Es tracta de fer una
Barcelona més dialogant,
amb més contacte
veïnal i amb l’elegància
de no trobar nyaps molestos
al bell mig del carrer ada cop que a la cuina faig una

elaboració a base de carbassó
penso en Manuel Foraster. Un

dia que em va convidar a casa seva a
fer un dinar urgent i improvisat no-
més tenia un carbassó al rebost. El va
posar en una paella tallat a rodanxes,
va ajuntar la cocció a uns espaguetis, i
el carbassó s’havia convertit en man-
tega. Havia passat uns anys a Itàlia i
dominava la pasta i les seves salses.
Per molt que m’hi miri, els meus car-
bassons no es fan mantegosos. Quan
passo per davant del Gelida, el restau-
rant de menú situat a la cantonada de
Diputació amb Urgell, on potser no
tornaré mai més, penso en Manuel Fo-
raster. M’hi duia perquè era bo i bara-
tet i perquè li agradava “una mica” la
mestressa. En Manuel Foraster tot
eren “miques”. Havia llegit “una mi-
ca”, havia viatjat “una mica”, havia
tingut “una mica” de xicotes. En reali-
tat ho havia llegit tot i havia viatjat
molt. O potser no havia viatjat tant i
s’ho inventava, perquè tenia una altra
manera d’explicar les seves excursions
pel món. Amb Eduard Toda havia anat
a l’extrem orient i havia assistit al des-
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cobriment de l’Alguer. Amb Josep Pla
s’havia desplaçat a l’Argentina a bus-
car l’A., l’amant de l’escriptor. Amb els
novel·listes americans havia recorre-
gut els Estats Units de costa a costa.
Havia visitat París amb la Jean Se-
berg, que venia el Herald Tribune als
Camps Elisis. La Jean Seberg li agra-
dava “molt”. Amb ella les “miques” es
retiraven. Un dia em va portar al car-
rer Joaquim Costa de Barcelona per
presentar-me un fill que la suïcida ha-
via tingut i que regentava un bar en
aquell carrer. No vam trobar el fill.
Quan, com ara aquests dies, arriben
novetats de la desagradable política

espanyola penso en Manuel Foraster i
en com riuríem. No érem uns frívols.
És que filtràvem l’actualitat pel cola-
dor de la ironia, el relativisme i els es-
paguetis. Després passàvem a altres
coses perquè no tot és política, princi-
pi que segueixo escrupolosament.

Ara ha sortit l’últim llibre de Ma-
nuel Foraster. Pòstum, perquè va mo-
rir a principi d’any. I testamentari. Es
titula Sabadell Grand Central, Nova
York Rambla i és la darrera entrega de
la trilogia Foraster de fora que retrata
la nostra generació com no ho ha fet
ningú. El primer llibre estava escrit en
segona persona, un repte per al que
escriu i per al que llegeix. El segon es-
tava poblat de personatges genials que
entraven i sortien. L’últim és el menys
experimental i amb més experiència.
De Nova York a Bordeus, Nàpols i Sa-
badell. Tot és veritat? Tot és autèntic.
Un personatge diu: “Escriuré unes me-
mòries inventades de cap a peus però
que no inclouran cap mentida.” Manel,
com et puc dir en aquesta vigília de Di-
funts que el teu llibre, com els altres,
m’ha agradat “una mica”, o sigui molt,
i que voldria que fos infinit?

“Manuel
Foraster completa la
trilogia d’un relat
generacional

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

El senyor de les miques

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch




