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Forcano ha guanyat la darrera edició del premi Carles Riba

Hores d’un viatge
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

El poeta
emprèn el
viatge de la
memòria per
la credulitat
en la narració
anunciada

Manuel Forcano,
El tren de Bagdad.

Premi Carles Riba 2003.
Proa. Barcelona, 2004.

M
anuel Forcano ha
anat creant, lli-
bre rere llibre,
amb un llen-
guatge propi,

una poesia de la celebració.
Des de l’arqueologia de l’es-
perit, el lector pot accedir a la
reconstrucció de la passió que
roman segles enllà de les ruï-
nes que el poeta contempla.
El viatge és un viatge de
constatació: la recerca de la
història del desig que els lli-
bres només han descrit com a
moments de poder, de bri-
llantor d’un període, d’es-
plendor cultural. Amb la seva
mirada, explica com cada
època, cada generació, cada
home ha modelat les seves
formes de plaer. Allò que, fi-
nalment, atorga bellesa a la
condició humana és la cons-
tància amb què busquem i
destruïm aquest bé.

El to amb què aquesta veri-
tat s’explica prové d’una co-
neixença natural d’un món
per a nosaltres exòtic que
s’incorpora al nostre llegat
gràcies a la seva poètica: l’o-
rient antic i modern, i l’abast
d’una geografia evocadora i
rica en percepcions. El poeta
tradueix llenguatges, tradu-
eix imatges, tradueix sensua-
litats. N’és un bellíssim
exemple el poema que dóna
títol al llibre, El tren de Bagdad.
Un viatge obscur en metro
–argument de llarga vitalitat
en la poesia de Forcano–
desperta el record d’un viatge
que constitueix un mapa dels
sentits. L’objecte del poema,
el tren, es converteix en me-
tàfora del decantar-se entre el
passat i el present: a la visita

arqueològica s’hi oposen els
moments plaents en què un
gust, una aroma, un tacte
sorprenen el viatger.

El treball de Forcano repre-
senta també una nova lectura
dels models. El cas exemplar
de Vinyoli, que el poeta no
abandona mai, ho pot explicar.
El nihilisme vinyolià es rees-
criu en clau de presa del món,
des d’un vitalisme tocat d’alta
cultura. D’alguna manera,
n’hereta la set i l’evocació del
paisatge llunyà, que el poeta
del present acompleix.

El poema llarg s’ha instau-
rat novament en les poèti-
ques dels joves creadors. L’è-
pica negativa de Bofill, els
poemes narrats d’Alzamora i
el poema riu de Forcano re-
cuperen una tradició europea
del segle XX ben coneguda

per ells. Forcano entra en el
flux del vers lliure a partir de
motius temàtics que es van
repetint i que recorren com
un calfred l’espinada del text:
el motiu de la set en les seves
múltiples variants (la gota de
suor quieta, el càntir de fang

trencat, la corriola que deixa
caure la galleda al fons del
pou, entre d’altres); el motiu
del desig unit a la guerra en
l’exemple dels personatges
històrics que van sorgint, vius
en el plaer, entre el record; els
rius que creen fronteres.

Com Jàson, el poeta emprèn
el viatge de la memòria per la
credulitat en la narració
anunciada. Va al reconeixe-
ment del perill des del recor-
regut del metro per expli-
car-nos que la història de la
nostra civilització és la història

de la derrota del desig.
El llibre és, en molts mo-

ments, una revisió de tòpics
clàssics reinventats: l’odio et
amo de dos exèrcits que els ar-
queòlegs troben abraçats, o l’-
ubi sunt final, carregat d’una
nova significació. Tal vegada,
però, aquella que amb més
fermesa consolida la bona fac-
tura dels poemes és la imatge
que no tanca el llibre: el retro-
visor. La poètica del retrovisor
va ser analitzada per Italo Cal-
vino a propòsit d’un poema de
Montale. Representa en Forca-
no la doble consciència del que
s’ha buscat i del que s’ha per-
dut. A un temps, una estilitza-
da capacitat per buscar imat-
ges sorprenents i molt
comunicatives fa que els poe-
mes no abandonin cap dels fils
inicials: dents al sol, als llen-
çols, al riu; la “impaciència és
un bosc d’arbres petits”; el mi-
rall retrovisor del final que ens
ho torna tot en la foscor del
túnel. Tot plegat, perquè al fi-
nal del desig, aparegui un
sentiment també clàssic i pro-
pi de l’èpica de la guerra: la
pietat.

Els lectors i les lectores de
Forcano es troben davant una
nova dimensió del poeta, amb
una ploma molt madura i una
temàtica desplegada calidos-
còpicament entre la història,
la quotidianitat, el jo i l’altre.
Només ens queda seguir, amb
ell, les consideracions de l’au-
tor dels Cants de Maldoror quan
ens demana que seguim les
seves lleis si volem que la seva
poesia ens rebi amb els braços
oberts. Perquè els lectors i lec-
tores trobin igualment els seus
camins abruptes i salvatges.

Una mort dolça
N A R R A T I V A

R O G E R T A R T E R A

Mitch Albom, Les cinc persones
que trobaràs al cel. Traducció

d’Albert Torrescana.
Empúries i Maeba.

Barcelona, 2004.

A
lguns lectors agrai-
ran que hi hagi es-
criptors com el
nord-americà Mitch
Albom. Escriptors

que ens parlen de manera pla-
nera i emotiva de les vides de
persones amb qui ens creuem
al carrer, al metro o al bar. Al-
bom enfoca el tema de la mort
i el que hi pugui haver darrere
de manera visual i creïble. Pe-
riodista esportiu, locutor de rà-
dio i columnista del Destroit Free
Press, del New York Times i del
Sports Illustrated, Mitch Albom es
va convertir en un dels narra-
dors més populars d’Amèrica
gràcies a la novel·la Dimarts amb
Morrie, que també va traduir al
català Empúries. Amb un estil
periodístic, ben a pop dels lli-
bres d’autoajuda, Albom no
pretèn altra cosa que entrete-
nir. I aquesta fórmula l’ha por-

tat infinitat de setmanes a les
llistes de més venuts dels Estats
Units.

El protagonista de Les cinc
persones que trobaràs al cel és
l’Eddie, el cap de manteniment
d’un parc d’atraccions en deca-
dència per la competència dels
parcs temàtics. Eddie, vell, de-
teriorat físicament pels efectes
d’una guerra en què va ser ferit
a la joventut i anys després
d’haver perdut l’única dona
que ha estimat, troba la mort
en la seva rutinària feina un dia
qualsevol mentre intenta salvar
una nena. És un home bonda-
dós i cansat per no haver pogut
dur a terme les seves il·lusions.
Quan Eddie troba el seu final és
quan anirà desxifrant el signi-
ficat dels dies viscuts i la solució
a tots els conflictes pendents.
Les trobades amb l’Home Blau
(homenatge a L’home elefant de
David Lynch), amb el seu pare
(amb qui té una relació de des-

atenció, manca d’afecte i de vi-
olència física), el capità del seu
batalló a les Filipines (culpable
de la seva ferida de guerra), la
Marguerite (el seu únic amor) i
la nena de la guerra a qui havia
mort ofereixen un retrat de la
vida vulgar d’Eddie.

La resurrecció del personatge
és explicada amb una concep-
ció visual de la mort, versem-
blant fins i tot per a aquells que
l’han experimentada a tocar.
Amb un estil realista i gens re-
tòric, amb descripcions breus i
efectives, Albom estructura la
novel·la en capítols curts, amb
diàlegs gairebé televisius i que
ens ajuden a conèixer els pro-
tagonistes, articulats en una
galeria de personatges, que és
un dels encerts de la novel·la.
Amb un estil que podriem si-
tuar a cavall del Mr. Vértigo, de
Paul Auster, o de les aventures
de les expedicions marcianes
de Ray Bradbury, Albom no es

complica la vida i tira pel dret
des de la senzillesa com a mi-
llor arma.

Les cinc persones que trobaràs al
cel és una novel·la que crea ex-
pectatives a mesura que pas-
sem les pàgines, que juga amb
diferents dimensions tempo-
rals, però que no ens descon-
certa ni quan va reconstruint el
trencaclosques d’una vida es-
biaixada. Mitch Albom no és un
escriptor que vulgui enlluernar
amb un vocabulari dens, unes
frases recargolades i una es-
criptura grandiloqüent. Beu de
la tradició del cinema i del pe-
riodisme, sense cap altra ambi-
ció literària. El mèrit de l’autor
recau a tractar el tema de la
mort d’una forma dolça i poc
angoixant, gens empalagosa ni
susceptible de ser interpretada
en clau religiosa o sectària a
l’estil del new age i altres pràc-
tiques esotèriques. Ens ofereix
una resposta possible a la re-

encarnació, a la resurrecció o al
començament d’una nova di-
mensió més esperançadora i
superficial que les que ens han
donat els fonamentalismes. Ho
fa amb humilitat, sense trans-
cendentalismes, sense preten-
dre passar a la història.

Albom tampoc cau en els tò-
pics del realisme brut ni en la
fantasia. Quan convé parlar de
l’amor, la guerra o el patiment
familiar modifica el registre,
crea contrastos i no ens inco-
moda ni ens provoca repulsió.
Les cinc persones que trobaràs al
món és un relat correcte, que
aporta lliçons de la vida sense
caure en el moralisme però
tampoc en la amoralitat, que
captivarà als lectors d’aquests
tipus de llibres ben intencio-
nats des de bon començament.
Només en els diàlegs del capità
de la brigada en què el jove
Eddie va lluitar a Filipines po-
dem pensar que el text resulta
excessivament metafísic i com-
plicat de comprendre. Aquí
l’autor patina perquè esdevé
incoherent amb el teixit de la
trama i trenca la màxima virtut
de la novel·la: recrear la vida de
les persones humils des de la
senzillesa.


