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Fa dos anys, Rafel Nadal
va deixar de dirigir El Pe-
riódico i es va abocar a
l’escriptura amb com-
pulsió. Mentre es dedi-

cava a la dissecció narrativa de di-
versos economistes i polítics
–l’aproximació al poder que acaba-
ria constituint el seu primer llibre,
Els mandarins (L’Arquer, 2011)–,
Nadal va començar a posar ordre als
records familiars i personals, mate-
rial sensible que ha acabat integrant
Quan érem feliços (Destino, 2012),
44è premi Josep Pla de narrativa.
“Em trobo just al mig d’un total de
dotze germans: la perspectiva que
tinc és molt diferent de la del Quim,
el primer, i l’Helena, que és la més
petita de tots –diu Nadal–. La dife-
rència d’edat entre l’un i l’altre és
tan gran que diria que mai no han
conviscut sota el mateix sostre”.

Nascut a Girona l’any 1954, Rafel
Nadal construeix un volum autobi-
ogràfic confegit a partir de petits re-
talls que recuperen un món que, tot
i la grisor del context històric, és
evocat com a espai de felicitat. “Mi-
ro de no contraposar aquests anys
feliços amb l’actualitat. Hi ha un
punt de nostàlgia, però no deixo que
se’m mengi. Aquesta felicitat es pro-
jecta en el present: procuro que els
colors i les olors d’aquella època es
perpetuïn –explica l’autor–. La feli-
citat que descric al llibre és més pri-

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Guanyador de l’últim premi Josep Pla de narrativa, el
periodista Rafel Nadal canvia l’anàlisi del poder que va fer a
Els mandarins per l’evocació de la infantesa i adolescència
de Quan érem feliços (Destino). Ho fa amb una prosa neta i
eficaç, encarant-se amb els sentiments sempre que cal

mària, natural i explosiva que la que
puc viure actualment. Els que ara
tenim la sort de seguir sent feliços
ho som d’una manera més tran-
quil·la i relaxada”.

La “ingenuïtat infantil”, i el “tot
està per fer” dels primers anys de vi-
da de Nadal estan precedits per una
reculada cronològica que arriba fins
als besavis: “Un dels meus besavis
va emigrar orfe a França amb 16
anys; l’altre, que era carboner i an-
alfabet, va baixar de les muntanyes
fins a Girona”. L’avi Pepitu Farreras
va aconseguir millorar les condici-
ons econòmiques familiars gràcies
al comerç de fustes, però llavors va
arribar la Guerra Civil i, tal com es
pot llegir a Quan érem feliços, el ben-
estar aconseguit fins llavors es va
convertir en patiment. Nadal hi nar-
ra les detencions de l’avi, el xantat-
ge econòmic al qual va haver de ce-
dir, els diversos intents frustrats
d’exili i, finalment, la descoberta, el
5 de febrer del 1939, d’un carrer gi-
roní ple de cadàvers de milicians:
“Perquè sempre més recordis el que
és un guerra”, adverteix l’avi a la se-
va filla, futura mare del periodista.
“Volia mostrar una generació que,
indiferentment del bàndol on esti-
guessin, es van fer a si mateixos a ca-
vall de les dues guerres mundials i
vivint la Guerra Civil –raona Na-
dal–. L’època era d’una duresa ter-
rible, van haver de pencar com ani-
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Així, tot intent de fer safareig
portes endins d’una família tan
coneguda i influent en la políti-
ca catalana aviat perd tot l’inte-
rès. La pluja a Girona, diu Nadal,
no es pot descriure, cal veure
l’espectacle en directe i presen-
ciar amb quina solemnitat les ai-
gües baixen per l’escalinata
barroca de la Catedral. No recor-
do haver vist mai com plou a Gi-
rona, però, de fet, sí que sé de
quina manera hi deu ploure.
Tothom que ha viscut ran d’un
riu sap el neguit que provoca la
pluja insistent i la certesa d’una
inundació que s’acosta.

La necessitat de comprendre el
passat que guia Rafel Nadal no
és la voluntat d’unir en un relat
les baules que connecten im-
passiblement les causes i els
seus efectes. La seva escriptu-
ra busca un altre enfocament, i
també una altra sinceritat. L’au-
tor afronta les seves vivències
cara a cara i no té por d’implicar-
s’hi emocionalment. Quan l’au-
tor té trenta-vuit anys mor
l’àvia, i és llavors quan per pri-
mera vegada s’adona que no té
claus de casa perquè ella sem-
pre hi era. La presència càlida i
comprensiva de l’àvia contrasta
amb la impenetrable fortalesa
de la mare, que es desviu per te-
nir sempre tota la feina a punt.
Amb el retrat d’aquestes dues
dones, tamisat i indirecte, Na-
dal transcendeix la història par-
ticular. N’hi ha prou de recordar
País íntim de Maria Barbal per
trobar el mateix patró mut de
suportar el dolor: l’àvia havia
afrontat l’envestida de la guer-
ra, però no va poder evitar que
la generació dels fills n’hagi he-
retat els silencis. L’autor, que
en aquesta successió represen-
ta el paper de nét, no s’està
tampoc de posar a la balança les
seves pròpies reaccions i mos-
tra amb valentia la seva incapa-
citat de comprendre la necessi-
tat d’oblit que tenien els pares.

La novel·la arrenca amb una boni-
ca escena onírica en la qual el nar-
rador, encara infant, és en una
coneguda pastisseria i no se sap
avenir de tantes llepolies que
l’esperen ben arrenglerades dins

les vitrines. El desig de narrar
que ha impulsat la novel·la

deu molt a aquest sentiment
de fascinació davant la vida.
El relat, un cop fet, en cer-
ta manera és sempre frus-
trant, de la mateixa mane-
ra que el nen del somni no
pot accedir als xuixos de
crema i les torrades d’amet-

lla que són rere el vidre.

El temps és una bretxa insalva-
ble, però un cop dits tots els

noms dels dolços, un a un, la pas-
tisseria de la Rambla potser ja no
és només un somni.✒
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mals, i quan nosaltres vam comen-
çar a ser adolescents i a militar en
la clandestinitat, o amb l’activitat
política durant la Transició, ells van
contemplar amb un cert estoïcisme
com el nostre orgull es convertia
gairebé en arrogància. Nosaltres
preteníem explicar la vida a una ge-
neració que havia patit unes cir-
cumstàncies molt difícils”. Els es-
tralls de la guerra són repassats amb
concisió i sense amagar els punts
negres de tots dos bàndols: si un
dels avis de Rafel Nadal és perseguit
pels republicans, gairebé al final del
llibre l’autor recorda com el pare de
la seva dona va haver de fugir “bom-
bardejat pels nacionals, que li tiren
la casa a terra i l’obliguen a emigrar
a Girona amb un farcell a l’esquena
i res més”.

“La generació dels avis va estar
marcada pel drama però va ser ca-
paç d’aixecar el país –admet Nadal–.
A nosaltres potser ens ha costat ad-
metre la valentia que van tenir per
tirar endavant sense dogmes. Pot-
ser nosaltres ho hem sigut una mica
més, de dogmàtics”. Nadal va créi-
xer en un ambient de petita burge-
sia de províncies: “Hi havia gent que
la passava molt més magra que nos-
altres, però així i tot a casa ens van
educar en l’austeritat i el sacrifici.
Els pares gairebé es van treure el pa
de la boca per alimentar-nos i do-
nar-nos estudis”. Amb l’entrada en

escena dels pares i els paisatges que
compartirien amb la dotzena de
fills, la Girona dels primers capítols
s’eixampla gràcies als mesos d’esti-
ueig passats a la Fosca o els setem-
bres al mas d’Aiguaviva, llocs de co-
munió familiar i de contacte amb la
natura, ja sigui pescant, caçant bo-
lets o tenint cura de l’hort. “Els ca-
talans tenim alguna cosa a l’ADN
que fa que de seguida busquem la
natura que ens queda més a prop. Hi
trobem moltes respostes... Amb el
temps, encara que visqui a Barcelo-
na, segueixo escapant-me per en-
carregar-me de l’hort, i visc pendent
del temps. Encara que no en depen-
gui, aquest contacte diguem-ne an-
cestral és indispensable”. A Quan
érem feliços, Rafel Nadal va creixent
–passa per l’escola, per l’internat
del Collell, es fa adolescent, desco-
breix l’amor–, i ho fa molt ben
acompanyat: salpebra la narració
amb algunes de les històries viscu-
des al costat dels germans, hi con-
voca amics i coneguts sense
abassegar el lector, s’encara
amb el dolor d’alguna pèr-
dua significativa i, per so-
bre de tot, homenatja dues
persones molt importants
a la família, la mare i l’àvia
–baba– Teresa. “Per un
costat, són dues dones
molt tradicionals, que
compleixen el paper que
l’època marcava: es cuiden
dels fills i de la casa. Però
també surten molt a fora: te-
nen cultura i la practiquen”.
Quan érem feliços no ha esgotat
les ganes d’escriure de Nadal. Ja dó-
na forma a nous records.✒

“Crec en el dia d’ahir”, canten els
Beatles en la seva inoblidable
Yesterday. Aquest “ahir” signi-
fica una realitat tan plena i com-
plexa com la que vivim ara, pe-
rò que ja no és accessible. El dia
d’ahir s’ha fos com la neu. Ubi
sunt, deien els antics. On són
aquelles neus d’abans? Al llibre
de memòries Quan érem feliços,
Rafael Nadal recorda que el
1962 Girona es va despertar de
color blanc. Però explica: “Ja no
ha tornat a nevar cap més Nadal.
I la neu sempre més m’ha portat
una nostàlgia enorme, gairebé
malaltissa”.

Amb la crònica de la seva família,
i de la seva ciutat, Nadal constru-
eix molt més que una postal amb
els idíl·lics paisatges nevats de la
infantesa. El llibre no és tampoc
merament documental, tot i que
la reconstrucció d’anècdotes fa-
miliars, travessades per grans
sacsejades històriques, és feta
amb traça i sensibilitat. L’afany
del cronista per la construcció
d’espais fonedissos, perduts en la
boira dels records, inspira tendre-
sa –n’inspira per la seva ingenuï-
tat–. No basten ni les quatre-cen-
tes pàgines d’aquest llibre ni en
bastarien mil més per retenir els
detalls d’un sol dia amb tots els
matisos.

L’autor condueix els lectors sà-
viament cap a la conclusió, que
és el nervi de tota literatura: Na-
dal planteja la impossibilitat de
fixar amb paraules la magnitud
de les vivències –tots aquells
gustos i olors, i els sentiments–
i alhora afronta la necessitat im-
periosa de plantar cara al temps
i intentar “fixar per escrit un
món” perdut.

Les pors infantils o les petites
alegries resulten tan fàcils de
traslladar que més d’un lector
anirà a buscar el seu àlbum de
fotos per recordar la tieta solte-
ra o l’oncle xerraire, perquè les
històries de Rafel Nadal també
els hauran despertat de l’oblit.

‘QUAN ÉREM FELIÇOS’, O BÉ
CREC EN EL DIA D’AHIR

“LA GENERACIÓ DELS AVIS
VA ESTAR MARCADA
PEL DRAMA PERÒ VA SER
CAPAÇ D’AIXECAR EL PAÍS”

✒✒✒✒ Simona Skrabec
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