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NOVEL·LA XAVIER SERRAHIMA

esulta molt gratificant i tranquil-
litzador saber que la història de la
literatura ofereix de vegades una

segona oportunitat a alguns escriptors que
no havien escrit mai allò que tocava, sinó
allò que creien que havien d’escriure; que
no havien seguit el corrent, sinó els ins-
tints de la seva ànima. Com succeeix, des
de fa un temps, amb Alfred Hayes, del
qual Edicions 62, després de recuperar
l’any passat Enamorats (1953), n’ha publi-
cat una nova obra.

Una novel·la breu on el narrador expli-
ca, en primera persona, el seu encontre
amb una noia arribada a Hollywood amb
les habituals aspiracions artístiques, carre-
gada de somnis i d’il·lusions, que ha anat
prenent consciència de com pot arribar a
ser de llarg i costerut el camí de la fama;
un camí que, per a ella, ni ha començat ni
fa cap impressió que hagi de començar.
Una noia que s’acostà a la Meca del cine-
ma nord-americà enlluernada per les ful-
gors de les bambolines, però que no ha
pogut més que entreveure, i patir, els seus
clarobscurs.

Escrita en capítols breus, molt breus, i
dinàmics, amb un llenguatge clar i senzill,
directe, que defuig l’embelliment per que-
dar-se amb la precisió, l’autor nascut a
Londres palesa de nou la seva gran habili-
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L’escenari
dels somnis

tat a capir o aprehendre al vol tot un se-
guit de tranches de vie, de situacions en
aparença intranscendents, però plenes de
vida i sentit. Moments que, per acumula-
ció i vistos en perspectiva, determinen, si
no l’esdevenir d’una existència, si més no,
d’instants vitals cabdals.

Davant de la realitat d’un món que ben
poc té a veure amb el caràcter idíl·lic que
presenten les pel·lícules, la noia haurà

d’aprendre a afrontar el dolor, la
desesperança, la buidor i, per
damunt de tot, la solitud. En
una primera reacció, provarà de
combatre una realitat que no
vol acceptar cercant recer en el
somni, en la fantasia, en la
creença que encara tot és possi-
ble, que el camí és llarg però ac-
cessible, que cal molt de temps i
paciència per fer-lo, per arribar
allí on vol arribar.
    Una fantasia i somni que ani-
rà esvaint-se i que convertirà el
seu món en encara més buit i
més fosc, més sòrdid i llastimós;
menys apte per viure’l. Un món
on l’aparença de felicitat, que
tot és al teu abast i que tot depèn
únicament de l’esforç de cadas-
cú, converteix la realitat en molt
més insofrible; en un infern
sense compassió darrere de la
il·lusió de l’escenari.
    Alhora, aquesta obra és una
anàlisi de les relacions de parella
i, per damunt de tot, del matri-
moni i els seus efectes; i defectes.

D’una institució que té l’arrel i el fona-
ment darrer en l’amor però que massa so-
vint acaba desembocant més en un lligam
rutinari, indissoluble, que té molt més de
jurídic que no pas d’amorós.

En definitiva, una novel·la que ens per-
met (re)descobrir un autor que, potser
precisament perquè ni era un geni ni pre-
tenia ser-ho, va passar molt més desaper-
cebut que no es mereixia. ❋
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va ser un autor londinenc poc
reconegut a la seva època
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NARRATIVA FERRAN AISA

ns dies abans de Sant Jordi d’en-
guany es va presentar al bar Marse-
lla del carrer Sant Pau El meu Ra-

val, un llibre de contes escrit i il·lustrat per
Maria Casas, veïna del barri que en el pròleg
escriu: “La meva família ha viscut sempre al
Raval. Concretament al que sempre s’ha
anomenat el rovell d’ou. [...] Aquesta zona
del carrer era vista com a intocable. Un fet
que, en ocasions, ens obligava a amagar el
nostre lloc de residència. Conseqüència de
les pautes socials del moment. Com diu el
refrany, no és suficient que la dona del Cè-
sar sigui honrada, ha de demostrar-ho. Us
puc assegurar que en aquell racó del món hi

U
Contes d’un món que ja no existeix

vivia gent treballadora. Com en qualsevol
altre lloc.”

L’autora va néixer el 1950 al carrer Roba-
dor, on ha viscut cinquanta anys i ha vist la
riquesa d’un temps en què el realisme mà-
gic vivia arreu. Des del seu balcó podia con-
templar el món de Jean Genet o el de Pierre
de Mandiargues, per citar dos dels autors
que millor han novel·lat el Barri Xino. Ha
vist també com s’anava destruint un món i
es creava del no-res un altre. Després de les
transformacions del barri amb la construc-
ció de la flamant Filmoteca i altres equipa-
ments Casas va anar a viure a la Rambla del
Raval. Un espai nou de Barcelona que es va Il·lustració de Maria Casas per al seu llibre / AJUNTAMENT 
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NOVEL·LA CARLOS ZANÓN

l personatge de Hitler continua vi-
gent com a anatema. És el Monstre.
El nostre Monstre que ens aterreix i

en certa manera ens fascina. Horrible i sen-
se excusa perquè és més que el nostre
Monstre. Hitler som nosaltres quan pensen
els nostres budells i les nostres pors, les
nostres fantasies messiàniques i la nostra
ràbia. Quan travessem determinades línies.
Quan ningú ens limita. Quan ens creiem
ser propietaris de la Veritat i que aquesta
val pagar el preu que sigui. Hitler és el so-
roll i la fúria però no la vida. És maquinària
de l’adhesió, la manada amenaçant les xar-
xes, cremant bruixes, els vidres trencats dels
aparadors. Hitler són morts que sobren a la
foto perquè aquesta no és la instantània que
volen. Hitler és sempre nosaltres i ell, el di-
ferent, mai. Encara que siguis el meu veí, el
meu Senyor Ningú.

La literatura i el cinema han evitat que
Hitler acabés sent per a futures generacions
el Crani Vermell del Capità Amèrica o una
versió loquaç de Darth Vader. I ho han fet
dient que aquest assassí era un més de nos-
altres i ni tan sols un paio brillant o un gran
estrateg, sinó un idiota amb molt de caris-
ma. Un profeta oportú i oportunista amb
l’espasa de la violència sense pietat, que es
va fer fort a costa de la nostra covardia, del
nostre cansament de guerres i més guerres.
I, evidentment, Hitler també era un senyor
amb bigoti que vivia al costat de casa nos-
tre. De vegades, literalment. Com és el cas
del petit Edgar, autor d’aquest llibre (amb
l’ajuda del periodista i també escriptor fran-

E
El veí discret és un monstre

cès Bertil Scali). Fill d’editor i nebot de Lion
Feuchtwanger, autor d’El jueu Süss. En
aquest llibre, del qual es va fer una adapta-
ció cinematogràfica el 1925, es criticava el
nazisme de tal manera que l’avi d’Edgar va
haver de buscar asil als EUA.

Hitler, el meu veí és el testimoni biogràfic
de Feuchtwanger (Munic, 1924). Un autor
membre d’una família jueva que del 1929 al
1933 tenia com a veí d’un elegant barri de
Munic l’home que va decidir i posar en
marxa l’aniquilació de la seva raça. Capri-
ciós el destí, oi? Una de les virtuts del llibre
és que està escrit des de la ficció d’una mi-
rada: la d’un nen de cinc anys que veu com

aquest veí –més baixet que el seu pare i amb
un curiós bigoti– és saludat d’una manera
estranya per cada cop més admiradors. El
nen mira i no entén res, mentre que el lec-
tor ho sap tot i, com en un malson, no pot
advertir els protagonistes del llibre. El nen
està desconcertat entre la preocupació que
percep en les converses dels pares i el ro-
manticisme wagnerià de la seva mestra,
Fräulein Winkl, fanàtica del seu veí. Fruit
del desconcert i les ganes de ser assimilat,
de ser un d’ells, són les creus gammades que
el xaval dibuixa a quaderns i on sigui. Vol
ser normal, no vol ser estigmatitzat: vol
caure bé al veí, que l’estimin els forts. La víc-
tima vol estar al costat dels guanyadors.

El llibre no afegeix res al que ja sabem i
tampoc és un treball extremadament litera-
ri, és un testimoni ben travat i amb sentit
del ritme. Es llegeix bé, té concepció dra-
màtica –la mà del coautor Scali–, a més de
la complicitat d’una història que ens colpe-
ja, el mite de l’innocent i el monstre. Acon-
segueix aquesta mirada del nen que obser-
va però que no sap extraure conclusions.

Una altra virtut del llibre és l’evidència
de la impossibilitat d’analitzar el present
immediat. Cap dels adults –i tampoc, òb-
viament, els hitlerians que creien que el
Tercer Reich seria etern– preveu les conse-
qüències de les accions i les omissions.
Com a la cançó de Niemöller/Brecht cre-
uen que la Bèstia es conformarà devorant
els altres i a tu no. I tothom som els altres
per la Bèstia. I probablement ho seguim
oblidant, també avui. ❋

Edgar
Feuchtwanger,
jueu nascut a
Munic, quan era un
nen va ser veí
d’Adolf Hitler
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endur per davant edificis i noms de carrers
com el de la Cadena, Sant Jeroni, Sant Mar-
tí, Sant Antoni de Pàdua... I en el seu lloc va
aparèixer un passeig amb palmeres i cadires
on seuen a l’ombra els nous immigrants
que viuen al barri, procedents del Pakistan,
del Marroc, del Senegal o de qualsevol altre
indret del món. Un passeig amb nombroses
terrasses de nous bars on prenen cerveses
els turistes, els joves europeus d’Erasmus o
els hooligans dels equips que juguen la
Champions contra el Barça.

Maria Casas va estudiar a l’escola Milà i
Fontanals del carrer dels Àngels, un bell
edifici escolar dissenyat per Josep Godall, i
va aprendre l’ofici de brodadora com la se-
va mare. Des de ben jove li agradava dibui-
xar i va fer cursos per correspondència,

també d’escriptura creativa. Finalment,
quan ja tenia més de trenta anys, va estudiar
il·lustració a l’Escola de la Dona. Sobretot és
il·lustradora, però també escriu contes. La
prova són els 26 contes il·lustrats que for-
men El meu Raval, dividit en els apartats:
Veïnes, meuques, dones; La plaça i el carrer;
Barcelona es bona...; Emigrants; La vida con-
tinua; Hi havia una vegada.

Els contes de Casas són etnologia i antro-
pologia pura d’un temps, d’un món i
d’una vida que, en la majoria dels casos,
ja no existeix. Ara la realitat és una altra,
però a les històries del llibre trobem per-
sonatges reals del seu carrer o del seu en-
torn com la Perejilla, una indigent dels
anys vuitanta que rondava l’antic solar de
la plaça Salvador Seguí, i l’Ora Pronobis,

EL MEU RAVAL
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com anomenaven una veïna pels molts
rosaris que passava durant el dia. Tot de
personatges reals que Casas ha convertit
en literatura: la portera, la senyoreta Mer-
cè, les de la plaça Salvador Seguí, els mú-
sics ambulants, la processionària... Des de
la primera fila del seu balcó del carrer Ro-
bador, la Maria era testimoni de la genta-
da d’homes que, com una processionària,
anaven amunt i avall del carrer.

També hi llegim costums al barri per
Setmana Santa, Diumenge de Rams, el
Ball de Gegants, etcètera. Maria Casas
ofereix una bona estona de diversió tot
recuperant la memòria d’un indret del
Raval que, moltes vegades, ha estat maleït
i criminalitzat per la cruel hipocresia bur-
gesa i la rància moral catòlica. ❋




