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La trilogia de Manuel Foraster –Factures pagades, Lisboa direcció París i Sabadell
Grand Central, Nova York Rambla– és una extensa novel·la de memòries i alhora una
poètica. L’autor es proposa explicar les seves vivències i reflectir els moments i els
ambients que ha conegut amb precisió però també amb una subjectivitat manifesta i un
estil marcat i propi: els lectorats de català a diferents universitats i, de retruc, el món
literari i filològic, els moviments culturals catalanistes revolucionaris de la transició i
les estructures culturals generades a redós dels Jocs Olímpics del 92 –episodis, tots, que
bé es poden començar a revisar amb perspectiva històrica– s’expliquen aportant dades
i detalls, però fent valer sobretot el seu testimoni, els seus referents i la seva anàlisi.
Així, explica fets històrics transcendentals, però, com que el narrador es defineix com
un cronista que perd el fil (108-II), s’ocupa també d’anècdotes derivades més munda-
nes o personals: la «useless information» de Wilde pren, doncs, un relleu enorme.

La trilogia és també clarament una poètica: la literatura n’és forma i contingut, és
un factor condicionant de la vida del protagonista i és determinant també a l’hora de
narrar-la, recordar-la i donar-li sentit. F, el protagonista, viu en, amb, de, per... la lite-
ratura, i ho reflecteix de maneres molt diverses al llarg de l’obra: per una banda, els
tres volums són plens de reflexions sobre com ha escrit i ha llegit i com ha hibridat
de forma indestriable literatura i vida fins l’últim moment. Ens trobem, doncs, davant
d’un al·legat d’amor a la poesia, la novel·la, el teatre i tots els gèneres artístics con-
tigus: l’òpera, la cançó, el cinema... Cal remarcar que F s’interessa tant per la cultu-
ra popular com per la culta i dona a totes dues molt valor; així mateix, es declara «lec-
tor de bajanades circumspectes», i en conseqüència, trobem moltes reivindicacions i

Manuel FORASTER
Factures pagades

2012 («L’Ull de Vidre» 42)

Lisboa direcció París

2014 («L’Ull de Vidre» 52)

Sabadell Grand Central, Nova York Rambla

2016 («L’Ull de Vidre» 63)
Barcelona: Tusquets Editors

105-xxx Ressenyes_083.qxd  09/10/2017  11:32  Página 109



Ressenyes 110

Els Marges 113, Tardor 2017, Barcelona, ISSN 0210-0452, p. 106-129

recuperacions de textos i moviments literaris i estètics de tots els estils i èpoques,
d’interpretacions i sobretot de citacions, moltes i moltes citacions. En alguns punts,
l’obra esdevé un collage postmodern de fragments d’altri. L’autor descontextualitza i
recontextualitza fragments d’altres autors com una forma de creació, i de retruc es -
bor ra límits entre les autories, entre llegir i escriure, entre realitat i literatura; diria que
una de les tesis de fons de l’obra és que, si has llegit molt i el que has llegit t’ha fra-
pat, tot acaba sent literatura. Però a l’hora d’integrar tots aquest fragments en la seva
obra, sembla que es proposi contradir la citació de Barthes recollida per Pierre
Lemaitre i represa per ell mateix: «Barthes disait qu’un écrivain est quelqu’un qui
arrange des citacions en enlevant les guillemets». Ell no suprimeix mai les cometes,
ans al contrari, juga a fer explícit el vast entramat d’intertextualitats que ha poblat la
seva vida. 

Per altra banda, l’autor experimenta amb el gènere memorialístic fent contínua-
ment girs metaliteraris, flirtejant amb la versemblança però fent-li botifarra sempre que
li ve de gust. Els jocs metaliteraris són paradoxals: en el gènere memorialístic, que es
vol versemblant, un reflex de la realitat, veure com el narrador n’entra i en surt és
xocant, fa evident que ens trobem davant d’una obra ordida sobretot amb premeditació
literària. Així, si per una part trobem una gran profusió de dades històriques i noms pro-
pis, ja molt avançada la novel·la F ens confessa que havia treballat en la redacció d’una
enciclopèdia i molt sovint farcia les entrades amb fets inventats. Si el gènere enciclo-
pèdic –que definitivament vol ser veraç– no li infon respecte, és evident que les memò-
ries pròpies encara menys. Cal tenir present, no obstant, que aquest i molts altres girs
no deixen de ser una estratègia audaç que posa el lector novament en alerta. 

Pel que fa a l’argument, les tres novel·les expliquen les peripècies de F centrant-
se sobretot en els seus viatges i les seves fugides, sempre amb un cert regust d’insa-
tisfacció que desencadena un altre viatge. Són, per descomptat, viatges pel planeta,
però també viatges interiors. Això condiciona fortament l’estructura narrativa, ja que
en algunes ocasions l’argument principal avança amb lentitud i prevalen, en canvi, els
records i reflexions que un determinat encontre o diàleg ha desencadenat. El segon
volum n’és el cas més extrem, ja que es basteix gairebé en la seva totalitat a partir de
dues escenes, una revisió de passaports dalt d’un tren i una santa cena amb amics lite-
rats, i a partir d’aquí tot són diàlegs, excursos i digressions. Això fa que la novel·la
sigui sovint un joc de matrioixques: el narrador explica un fet que n’evoca un altre
que al seu torn li fa recordar un llibre del qual recupera un fragment que relaciona
amb una altra lectura. En aquestes ocasions, hom té la sensació que la novel·la 
s’aproxima sobretot al monòleg interior i, lluny de concebre el pensament com un
divagar inconnex i capriciós, el representa com un joc d’interconnexions personals i
fèrtils entre el que hem viscut i el que ens han ensenyat (per un canal o altre); sem-
pre hi ha un detonant que et porta d’un pensament a l’altre. Per això, els ascensos i
descensos entre els diferents estrats de la memòria són precisos, les matrioixques
encaixen a la perfecció i el narrador es preocupa sempre de retornar-nos a l’argument
principal, encara que sigui quaranta pàgines després (i verament ens hi haguem de
cremar les celles per no perdre’ns).
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El primer volum explica el lectorat a Nàpols i els amors amb Micaela i un viat-
ge-fugida a Orient seguint les passes del diplomàtic i antropòleg Eduard Toda i el seu
dietari 1876-1884.

Al segon volum trobem F dalt d’un tren camí de Lisboa, en un control de pas -
saports a la duana, fet que convoca tota una amalgama de records, molts de la
Barcelona dels seus anys de carrera. A continuació saltem al gènere epistolar i llegim
un intercanvi de cartes entre F i la professora Mathieu, que serveix per fer la crítica
del primer volum de la trilogia: Mathieu ha llegit Factures pagades, en dona la seva
docta opinió i aprofita per reclamar protagonisme en les memòries d’F (i efectiva-
ment el tindrà a continuació). F respon i rebat i s’esplaia amb les seves considera-
cions literàries. Ens situem llavors als anys de lectorat a Bordeus, i aquesta ciutat i
París són escenari de llargues digressions. Hom gaudeix aquí de com F refà amb pre-
cisió denses converses amb filòlegs i lletraferits, estrafent i caricaturitzant amb bon-
homia els participants, les seves tesis, i la seva enorme capacitat de no anar al gra, ni
tan sols quan es tracten afers d’enorme transcendència (com un possible incest entre
dos possibles fills del protagonista). 

Al tercer llibre, F abandona la Barcelona olímpica (de la qual retrata sobretot el món
periodístic) i viatja a Nova York, on conviu amb el seu amic Miquis, un altre amant de
les citacions i les lletres. Junts ressegueixen aquesta ciutat des dels llibres que s’hi han
escrit o que n’han parlat. L’última part del tercer volum és el que en cinema es conside-
ra una preqüela, un retorn al Sabadell de la infància i als fets transcendents de la famí-
lia, a una manera de viure, en definitiva. Les peripècies d’F acaben en una habi tació
decadent de Las Vegas: després de diversos intents de redreçar la pròpia vida i d’evadir-
se’n, assisteix a una trobada de màgia enmig del desert de Nevada; allà li fan arribar una
nota de comiat de l’amic Miquis que ha optat per llevar-se la vida. F, esgotat de tant des-
assossec, sucumbeix. Les últimes pàgines són una rematada final excel·lent on la imat-
ge de les papallones com a al·legoria de la mort, les planes del llibre o l’eteri que per-
seguim de manera infinita –com es vulgui– són d’una gran bellesa.

Els paral·lelismes autor-narrador són tan evidents, que mosseguen. El protagonis-
ta, F, és un foraster, un diletant lletraferit que sempre està projectant una novel·la de
memòries de tall propi. Enamoradís, viatger, fugisser, irònic, inestable, conversador
inesgotable, amable, observador, sardònic. Hi ha, no obstant, una diferència crucial
entre ambdós: F es rendeix a la sensació de fracàs i se’n va sense escriure la seva no -
vel·la. Manuel Foraster deixa una trilogia completa, complexa, barroca, arriscada i
trencadora en molts aspectes. La majoria de noms propis que apareixen als tres llibres
són records, personatges literaris citats o evocats, personalitats. La família també apa-
reix sovint, i llavors hom entén millor que mai el tarannà d’F, el seu caràcter amable i
un punt indolent. Hi ha també tot un estol de personatges –en Serafí de Gabba, en
Goloso, en Pedrito, la Guineueta, etc.– que van apareixent i desapareixent al llarg dels
tres volums: a voltes coincideixen amb F de formes insospitades, rient-se dels cànons
mínims de la versemblança i vorejant el vodevil. En algunes converses, hom té la sen-
sació que tots ells són alter egos difusos d’F, que encarnen trets específics de la seva
personalitat.
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A part de trets memorialístics, de monòleg interior i de vodevil, la trilogia té
també components de les novel·les d’aventures, ja que el viatge n’és un tema fona-
mental. F viatja, passeja i conversa per llocs molt diversos, i la literatura del lloc i
sobre el lloc és un pretext per explorar, una altra manera reposada i reflexiva de con-
versar amb els autòctons. Els dos ports d’aquest viatger són Sabadell i el seu barri
marítim –tal com diu l’acudit. Sabadell i el Vallès són la infància, el paradís perdut:
F retrata la ciutat i els llocs d’estiueig des de les entranyes i ens demostra que no hi
ha gran diferència entre les xafarderies del nostre barri i les tòrrides històries senti-
mentals de l’estranger, tot depèn del glamur amb què es narren. De Barcelona, la ciu-
tat que tria d’adult per desenvolupar la carrera de periodista, gestor cultural i literat,
en retrata amb displicència la mutació constant en aquest tombant de segle.

I ho fa tot amb grans dosis d’ironia, una ironia molt elaborada i de llarga tradi-
ció sabadellenca. En línies generals, és una ironia seriosa, incisiva, amb voluntat de
transcendir. A continuació en detallem algunes estratègies de desplegament. 

Retrata, caricaturitza personatges i personalitats: de fet, la trilogia presenta un
bestiari del món filològic força exhaustiu. 

Deixa que l’observació es desbordi, surti de mare, i estrafà la realitat, imagina
escenes fellinianes en la línia del grotesc. 

A vegades, no cal dir cap atzagaiada: la ironia s’oculta en el registre i enmig
d’una dissertació culta i elaborada topem amb una calculadíssima baixada de to (un
«n’estava fins als ous de...» o un exabrupte similar). D’altres cops, fa palès que és
conscient que no va al gra i, per no abusar del lector, talla el discurs amb un «i bla
ble bli» o d’altres derivades de collita pròpia: »i xipi xipi xup»; «i paf pef pif»; 
«i flash flesh flish»; etc.

I d’altres vegades és recontrairònic: l’abús d’humorisme o un excés d’asèpsia
donen notícia del caràcter lacònic i solitari d’F, per bé que es mostri sempre sociable
i despreocupat. 

La trilogia està molt ben travada, hi ha una clara voluntat de donar continuïtat a
unes dèries i a uns personatges que «necessitarien un llibre sencer o aparèixer i des-
aparèixer en tots tres». Però al mateix temps, com hem anat desgranant, les tècniques
narratives són diverses i poden canviar dràsticament d’un capítol a l’altre, i així ens
trobem davant d’una novel·la de novel·les: potser el canvi més dràstic és el del ter-
cer volum, quan salta dels carrers de Nova York a una infància i una joventut valle-
sanes lluminoses i enyorades, una petita arcàdia. Malgrat tot, la mirada personalíssi-
ma del narrador dona cohesió i alta volada literària al conjunt. Avís per a navegants:
és una obra que es llegeix amb una lentitud proustiana.

A mode de conclusions, si se’m permet, crec que F ens deixa la proposta entre
fonamentada i irònica, entre argumentada i provocativa, d’instaurar la literatura com
a religió. Tota, la culte i la popular, l’occidental i l’oriental, fins on sigui capaç d’ar-
ribar cadascú de nosaltres. Aquesta fe tal vegada garantiria la pluralitat, la reflexió i
les estones de pausa que ens calen i tindria potser un correlat en les nostres vides. 

I acabo empeltant-me del tarannà de la trilogia i fent un trencadís de citacions de
la novel·la sobre la pròpia novel·la, per si de cas m’he descuidat de comentar-ne
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algun tret fonamental. Com que al llarg dels tres volums el protagonista malda per
escriure les seves memòries i hi va pensant, les definicions d’allò que s’està cons -
truint són molt freqüents i interessants : «Un altre dia n’hauries d’escriure un altre,
de llibre (de poemes? en prosa?, sextines?, haikús? o sonets sense cap ni peus?), com
un abró absurd. Ja en tenies el títol: Factures pagades, factures per pagar. Els textos
[...] perseguirien un difícil equilibri entre tots els sentiments i totes les emocions que
en el decurs de l’existència cadascú s’encarrega de posar en els platets corresponents
i va traspassant d’una carpeta a l’altra sense desequilibrar les balances... [...].» Li res-
pon el seu interlocutor Serafí de Gabba: «“Em sembla que vas per bon camí”, va
insistir il dottore, “principalment perquè non ho capito un cazzo. Potser el que vols
és escriure una ficció inútil i encara no ho saps, un feix d’impressions i sensacions
diferents –‘Io, Dio, il Mondo, Il Sesso, le Donne’– a la manera de l’scetticismo di
Hume e di Gabba... que en això deu consistir la condició humana nell’ambito del
pensiero e la conoscenza, aquella curiosità oziosa que diria la filòsofa jueva Hannah
no sé què més, o allò altre de la metaètica del vostro catalano Ferrate di l’Amore o
della Mora...» F hi torna: «Però tornem a la prosa. I a l’argument de la trilogia. Hi
hauria argument? Hi hauria petits arguments esbossats? Grans històries i passions
desenfrenades? Segurament hi hauria alguns fantasmes. [...] Als corrents subterranis
hi hauria tot el dolor de l’adolescència, que quan hi ets et sembla més gran i difícil
de superar que una ascensió a la cara nord del Sagarmatha. Tota la sexualitat amb els
seus tombs i les seves confusions, els seus missatges ambigus, els seus afectes. Les
amitiés particulières? L’amistat i les turbulències.» A redós de la novel·la La ronda
d’Arthur Schnitzler i les versions cinematogràfiques, F explica: «M’agradaria ser un
bon escriptor i recrear en una novel·la una versió lliure i sabadellenca de la història
de La ronda; una Ronda amb poc sexe i amb sense sífilis [...]. Però no sé si en seré
capaç.» En Miquis, el gran amic, també confessa una volta que vol fer «Unes memò-
ries [...] que serien inventades de cap a peus tot i que no inclourien cap mentida». 
I F acaba lamentant-se en les últimes pàgines del tercer volum: «en aquest moment
sento una gran ànsia a la meva vida: escriure en català. [...] Sento esgarrifances 
d’enyorament i tristesa de no poder escriure aquelles obres que d’anys bullen dins la
meva sang». Ben segur que aquest serà un plany compartit per tots els lectors 
d’aquesta trilogia, que no tindrà cap mena de continuïtat.
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