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Especial fira del llibre de Frackfurt

DDILLUNS 18 D’OCTU-
BRE DE 2007. Munic. Lufthansa i cap a Ale-
manya: vaig a presentar la traducció alemanya
del meu poemari El Tren de Bagdad a Munic
abans d’aterrar a finals de setmana als dies de la
Fira de Frankfurt. Munic, a primera hora, plena
de boira. Munic, a migdia, sota un sol tropical:
tothom beu cervesa i riu i menja al
Viktuallenmarkt. En una taula assoleiada dema-
no les famoses Weisswurst, unes saltitxes blan-
ques de vedella i faig temps abans d’anar a
l’Instituto Cervantes on han preparat una pre-
sentació del meu llibre en alemany: Der Zug nach
Bagdad. La rebuda al centre és exquisida, el tracte
i la presentació també, el públic assistent és dis-
ciplinat, atent, demostra interès, fa preguntes:
volen saber si són certes les metàfores amb què
explico la meravella d’un viatge amb un tren
atrotinat des d’Alep –al nord de Síria– fins a la
capital de l’Iraq. Volen saber si l’alegria i el plaer
viscuts que descric als versos són veritat en un
Pròxim Orient del qual només ens arriben les
notícies de les bombes i la desolació. En aquest
país d’abets volen saber si és certa la majestuo-
sitat dels palmerars, si encara són veritat els mi-
ratges del desert, si encara són possibles mil i
una nits no només en vers. Tants “sís” meus els

desconcerten, i s’inicia un debat sobre la ten-
denciositat enverinada dels mitjans de comuni-
cació, interessats només a dar-nos una imatge
sempre negativa de les societats àrabs i d’Israel.
El debat poètic desemboca en una xerrada so-
bre geopolítica amb el tema del conflicte
israelopalestí de fons. De nit, m’allotjo a l’hotel
de les instal·lacions olímpiques on l’any 1972
onze esportistes israelians van ser morts per un
escamot palestí. Dormo amb el cor encongit: el
meu Tren de Bagdad travessa un túnel llarg fins
al matí.

DIMARTS 19 D’OCTUBRE DE 2007.
BERLÍN. Estació central de Munic: tren a
Berlín, i travesso Alemanya de sud a nord, del
sol al fred. I el paisatge sembla irreal: fins i tot
els estables de les granges i els suburbis de les
ciutats estan ben endreçats. La gespa de les
prades, pentinada; els balcons, amb flors; i sec
còmodament en silenci en un seient de plàstic
i moqueta impol·luta en un tren d’alta veloci-
tat que travessa camps i pobles a 300 km. per
hora, i tot, doncs, se m’escapa. Res no s’assem-
bla al que en versos breus explico en el meu
tren de Bagdad: «vagons sense portes, finestres
sense vidres, seients de ferro, camperols, soldats,

gel·labes i turbants, robes malgirbades, brunor d’or
als colls, braços, mans, veus, peus descalços, amun-
tegament, calors, molt poc espai, les rodes sorollo-
ses arrencant guspires als rails. ‘Perquè he vingut
a afegir-te’m a la set’ –va dir-te desajuntats els
llavis…”. Se m’acosta un cambrer i em dema-
na si desitjo res. El desig és una nansa que vol-
dria dits a dins. “Nein, danke”. I després d’ho-
res de viatjar a contracor, fem entrada a Berlín.
Corrents a l’hotel i al Cervantes. Malaurada-
ment no hi ha temps per a l’altar de Pèrgam,
ni pel museu de l’Holocaust, ni per l’únic ull
de vidre del cap de Nefertiti. Em toca parlar
al públic alemany dels erms de Síria vistos des
del Tren de Bagdad després d’hores d’alta ve-
locitat pels verds paisatges de Baviera a
Brandenburg. De nit em deixen prop de l’ho-
tel a l’Alexanderplatz, i m’adono que aquesta
famosa plaça ara escombrada per un vent ge-
lat no em diu res, ni que res lligat al fred em
parla del que estimo, ni del que he estimat, ni
fins i tot del que he desestimat. La tristor del
ciment. La lletjor de passejar-lo sol. L’hivern
és com equivocar-se.

DIMECRES 20 D’OCTUBRE DE 2007.
FRANKFURT. Tren ràpid cap a Frankfurt.//
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Especial Fira del Llibre de Frankfurt

Del tren de Bagdad
al tren de Frankfurt

Manuel Forcano ha subtitulat la seva crònica
‘Dietari d’un poeta per terres alemanyes durant els dies de

la Fira de Frankfurt’ i explica algunes de les activitats

que han tingut lloc fora de la ciutat, els dies precedents

a la trobada.

Més hores per purgar el meu Der Zug nach
Bagdad entre boscos frondosos i un festival
exuberant de verds pintats a la finestra: “Avan-
çava el tren per aquell paisatge desèrtic d’ull de
cec, només ça i lla un tamariu raquític, arbustos
amb flors sense color, espines amb arrels”. Traves-
sem l’imponent pont de ferro del riu Elba es-
cumejant amb onades i corrents. “Era un os tot
escurat aquell desert i el riu hi fluïa trist i en si-
lenci com per a un sord una boca en moviment”.
Però fins i tot a Alemanya els tres
s’endarrareixen: anem tard i a cada estació acu-
mulem més i més retard. “La paciència és boni-
ca –diuen els àrabs”. I el dia a mitja tarda es
trenca, la llum queda ferida, un vel de fosca ho
cobreix tot. “El paisatge era un cec contemplant-
se en un mirall: no res de tanta llum”. I en un
vespre ja de nit arribo a Frankfurt, baixo a l’an-
dana amb uns pocs viatgers amb pressa. El tren
continua fins a Stuttgart. Ningú no diu ni hola
ni adéu. Plou. Sóc molt lluny de Bagdad: “Va
entrar lentament el tren a l ’estació com una nau
de vela que sense vent travessa una badia. Ona-
des de gent van atansar-se i tot de mans per les
finestres ens oferien de bat a bat obertes síndries i
peixos del canal, bresques de mel, plats de llegum,
estores perses, figuretes dels antics déus mesopotà-

mics, albercocs, prunes, retrats del rei Faisal, i una
pluja desendreçada de paraules: que no plou al
desert és mentida…”.

DIJOUS 21-DIVENDRES 22-DISSAB-
TE 23 D’OCTUBRE DE 2007. LA FIRA.
Amunt i avall entre les parades dels merca-
ders del temple editorial més gran del món.
La feina d’un escriptor a Frankfurt: lectura
de poemes, presentació Der Zug nach Bagdad,
roda de premsa, recital, conèixer el traductor,
fòrum de poetes, sopar amb l’editor… I en-
cara el temps per escapar-se un matí a visitar
la reconstruïda casa de Goethe: mobles d’èpo-
ca entre unes parets refetes després dels bom-
bardejos, llibres antics salvats de les flames
d’una ciutat que va ser pura cendra, els mots
inesborrables de l’acte I de Faust (“Que m’ins-
trueixi la natura i no pas la cultura!”), el re-
cord de l’impacte de la bala del malaurat
Werther… “Un llaüt sense cordes va dir el si-
lenci de després. Tot va quedar aplanat com un
llit fet”. I encara em queda una hora per tra-
vessar un pont sobre les aigües grises del riu
Main: “Però de sobte el pont sobre l’Eufrates: quin
ull plorava aquell riu que partia la set del desert
en dues ribes?”. I la cita de Goethe al capçal

del llit de la meva habitació a l’hotel em fa
somriure (“Es ist nicht genug zu wissen, man
muss auch anwenden; es ist nicht genug zu
wollen, man muss auch tun” (“No n’hi ha prou
amb saber, cal aplicar-lo. No n’hi ha prou amb
desitjar, cal també actuar”) i m’agrada d’allò
més perquè la seva intenció coincideix amb
uns versos meus d’El Tren de Bagdad: “Has
estat valent: has besat com fruita que mossegava
boques, no t’ha fet por abandonar-te al goig amb
qui has trobat més exacte al teu desig i has fet teu
el risc de l ’arbre fràgil que vol sencera l ’esquena
de l ’ós gratant-se al tronc”. I de nit a l’habita-
ció, sol, llegint les per mi impronunciables
llargues frases en alemany de l’edició bilin-
güe del meu Tren, els meus ulls s’aturen en el
vers “El desig és una alarma que t’avisa que som
vent i necessitem banderes”. I surto al carrer –
brillen de nit els altíssims gratacels de
Frankfurt– a aplicar el meu saber, a actuar, i
aconsegueixo embolicar-me de banderes... “El
tren travessava el túnel de la nit fins que et vas
desvetllar a l ’alba: el dia, espelma nova, naixia
per cremar. El cel tenia un color de cames nues i
encara et veieres rastres de les carícies a la pell
talment la senda que deixen les caravanes per les
dunes”. Lufthansa i cap a casa.


