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«Quan estimes algú ets un
estranger al cor de l’altre,
entres en un altre món i
t’hi adaptes.» L’amor i el
desig, però també el des-
amor, són els temes que re-
corren els quaranta-tres
poemes de Llei d’es-
trangeria, que han estat
acuradament triats d’entre
una setantena que guarda-
va el poeta al calaix: «És
complicat tractar de
l’amor perquè és molt fàcil
caure en la carrincloneria i
la cursileria, per això he fet
una selecció molt dràstica
i els versos han passat per
molts sedassos.» Forcano
confessa, a més, que gua-
nyar el premi Carles Riba
fa cinc anys li ha posat el
llistó molt alt. Amb el pre-
mi, doncs, com a cosset, el
poeta veu l’amor des del
record i la distància de la
memòria, els amors pas-
sats són poblets mariners
il·luminats com postals
que un remira en «l’oli
tranquil de la nostàlgia».
«L’amor és un tema que
han tractat tots els grans
poetes. Personalment
m’interessava treballar
molt una poesia visual i
que les imatges explotes-
sin als ulls del lector al
darrer vers sorprenent-lo.»

Com una mena de re-
plans o àrees d’autopista,
els lectors poden descan-
sar de poema en poema:
Forcano ha disposat uns
poemes en prosa o unes
proses poètiques que rit-
men el poemari i el fan
«respirar».

El primer poema, Paste-

res, fa referència directa al
problema rabiosament ac-
tual de la immigració sud-
africana per il·luminar-lo
sota una nova llum i el
poeta es demana: «I si la
persona que estimes és un
d’aquests immigrants que
arriben en pastera?» I en-
cara més: «Qui de vosal-
tres és Enees?», un prín-
cep, aclareix, «que fugia
de la guerra de Troia i que
va arribar a Itàlia, on va
fundar Roma i la nostra ci-
vilització».

Llei d’estrangeria arri-
ba cinc anys després de la
publicació d’El tren de
Bagdad, que va merèixer
el premi Carles Riba. Du-
rant aquest temps, però,
Forcano no ha estat de bra-

ços plegats: ha publicat Al
fil d’espasa: Les croades
vistes pels jueus (La Ma-
grana) i ha traduït Els viat-
ges d’Ibn Battuta (Proa)
amb l’arabista Margarida
Castells, que va rebre el
Premi de la Crítica Serra
d’Or.

Estilísticament, Forca-
no, que pertany als Impa-
rables, troba més ponts
d’unió del nou poemari
amb Corint que no pas
amb el darrer El tren de
Bagdad. «Són poemes
breus, alguns de pocs ver-
sos, i neixen d’una inspira-
ció sobtada, mentre fuma-
va una pipa d’aigua a An-
kara, travessava un pont a
Istanbul o visitava unes ru-
ïnes al Líban.»

Forcano, que és doctor
en filologia semítica, viat-
ja sovint pel Mediterrani
per dur a terme les seves
investigacions: «És el meu
mar i impregna tots els
poemes de Llei d’es-
trangeria, igual que els
països del Pròxim Orient,
el Líban, Israel i Turquia.»

Ara per ara prepara la
traducció íntegra d’Els
viatges de Marco Polo de
la versió francesa que va
establir un estudiós el
1950 fent un patchwork
dels 143 manuscrits en di-
ferents llengües que s’han
conservat, perquè l’origi-
nal s’ha perdut. L’obra,
que no es troba en català,
tindrà tres volums i sortirà
cap al 2010.

«Estimar és com viatjar, i
enamorar-se, com viure a l’estranger»

Manuel Forcano publica un poemari sobre l’amor, el desamor i el desig

Manuel Forcano, en una imatge recent. / EL PUNT

● Llei d’estrangeria (Proa), el nou
poemari de Manuel Forcano, equi-
para la immigració a l’amor a través
de quaranta-tres poemes breus i molt

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona visuals. «Estimar és com viatjar, i
enamorar-se, viure a un país es-
tranger fins que t’expulsen o deci-
deixes marxar», diu l’autor. Impreg-
nats d’imatges que tenen el color del

cel i la flaire del Mediterrani, els ver-
sos són el fruit d’una inspiració pas-
satgera, mentre Forcano fumava un
narguil a Ankara o visitava unes ru-
ïnes al Líban.

aproximació a l’escena anglesa propo-
sada al Grec d’enguany ha tingut el
CCCB com a espai per a les propostes

més alternatives. Simona Levy ha estat l’encarre-
gada de l’assessorament d’aquest festival dins del
festival. D’entrada la idea sembla interessant, el
preu assequible i el millor, es convidava l’especta-
dor a gaudir lliurement i entrar i sortir dels especta-
cles. Cadascú prèviament havia de marcar-se l’iti-
nerari a recórrer.

La pràctica fou bastant decebedora. D’una ban-
da, la concepció de l’espai del pati no estava resolta
de manera acollidora ni agradable. De l’altra, és
clar que en quatre hores no es poden veure nou es-
pectacles. Calia triar, més enllà de les obres que en-
gegaven a la mateixa hora. Arrencàvem amb My
arm, de Tim Crouch, autor i també intèrpret d’El
roure, que aquesta temporada hem vist al Capitol
amb direcció de Roser Batalla i Jordi Martínez com
a protagonista. Crouch és un encantador de serps,
un excel·lent narrador d’històries. Aquesta en for-
ma de suposada autobiografia. Un nen va decidir un
bon dia mantenir el braç enlaire i no abaixar-lo. A
partir d’aquí passen els anys i es converteix en obra
d’art única. Crítica demolidora a la família, a l’edu-
cació, als psiquiatres infantils i especialment al
món de l’art. Humor amarg en un conte que s’estira
fins a l’absurd com el xiclet mastegat durant els 40
dies de quaresma del germà del protagonista.

Després d’abandonar l’insubstancial Look at me
now mummy vam topar amb tres quarts d’hora de
retard. L’organització havia tingut la gran idea
d’esperar per començar Tights / I. La proposta de
programa lliure quedava feta miques. Alguns es-
pectadors s’ho van prendre amb calma, d’altres es
molestaven perquè encara no havien pogut veure
res o perquè el temps mort els trencava els plans.
Irònicament la cua i les preguntes de torn es feien a
l’entrada de l’espai del pati de les dones enfront
d’un cartell que demanava puntualitat!

L’espera va valer la pena. Tights / I, curt però in-
tens, profund i estèticament bell, aquest espectacle
arrenca com si no passés absolutament res i acaba
amb puntada de peu a l’estómac. Dues noies cober-
tes de negre, aparentment iguals fins que gràcies a
unes tisores esdevenen diferents. Dues substàncies
que evolucionen des de la igualtat a la submissió i la
manipulació d’una sobre l’altra. Després d’alguns
xiulets del públic pel consegüent retard, Presump-
tion, una obra per parlar del món de la parella. Un
text una mica banal salvat per les interpretacions de
Lucy Ellison i Chirs Thorpe.
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Fast què?
� Títol: Fast forward

Diversos espectacles

Dia i lloc: Dissabte, 19 de juliol al CCCB
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Escena de Look at me now mummy. / M. SIMPSON

● El muntatge de Calixto
Bieito de Don Giovanni,
un drama giocoso en dos
actes de Mozart basat en
un llibret de Lorenzo da
Ponte, torna al Gran Teatre
del Liceu per tancar la
temporada lírica. L’obra
va programar per primera
vegada en la temporada
2002-2003 i es caracterit-
za pel fet que trasllada
l’acció dramàtica de la Se-

villa del segle XVIII a la
Barcelona dels nostres
dies. El protagonista és
l’aristòcrata Don Giovan-
ni, un individu que regna
sobre la seva colla d’a-
mics, còmplices de les se-
ves transgressions de les
normes. Bieito ha volgut
mostrar l’horror de la vida
d’aquest personatge amo-
ral i abocat a l’autodes-
trucció mitjançant la vio-
lència i la seva recerca

constant de sensacions no-
ves a través de l’alcohol, el
sexe i les drogues. D’a-
questa manera, Bieito vol
reflectir la buidor de la se-
va vida, prescindint de les
disfresses del XVIII de la
versió original.

L’òpera de Mozart es va
estrenar per primer cop al
Teatre Nacional de Praga
el 1787 i no va arribar al
Liceu fins al 21 de febrer
del 1866.

Es tracta d’una copro-
ducció del Gran Teatre del
Liceu, l’English National
Opera i la Staatsoper de
Hannover que té la direc-
ció musical de Friedrich
Haider i l’Orquestra Sim-
fònica i Cor del Gran Tea-
tre del Liceu. Entre els
cantants hi ha noms com
ara Simon Keenlyside,
Kyle Ketelsen, Ángeles
Blancas, Veronique Gens i
David Menéndez.

El muntatge de «Don Giovanni» de
Bieito tanca la temporada lírica al Liceu
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