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Aranda  
i l’heroi 
involuntari 
Pablo Aranda (Màlaga, 1968) és un 
autor en llengua espanyola en pro-
gressió contínua. La seva última no-
vel·la és El protegido (Malpaso, 
2015). Ens ha fet recordar els casos 
de novel·la negra tan sovintejats, 
però alhora tan diferents entre ells, 
en què l’heroi és una persona anòni-
ma. És un clàssic: algú que mai no 
gosaria sortir de l’ordre establert, 
bona persona, amb principis, per 
una qüestió de l’atzar és obligat a 
passar per una situació que mai no 
hauria viscut. Hi ha novel·les negres 
en què el protagonista anònim, un 
cop es fica en l’embolic, encara que 
no es trobi bé en el seu paper, es veu 
forçat a adoptar un paper actiu. Re-
cordem en aquest sentit The big 
clock (1946), de Kenneth Fearing, 
en què l’editor d’una revista de te-
mes policíacs és testimoni que el 
seu cap ha assassinat la seva amant. 
Tota la novel·la és el relat de com 
s’ho fa per evitar que el descobrei-
xin, ja que, al mateix temps, esdevé 
un dels principals sospitosos. O una 
de més nostrada: Escrit als estels, 
d’Albert Mas-Griera (Quaderns 
Crema, 1987), una novel·la passio-
nal i apassionant que comença amb 
un mort a la platja de Castelldefels 
i un heroi que es diu David que hau-
ria fet millor quedant-se a casa, 
aquella nit plena d’estels. Ah, i du-
es bones raons per ficar-se en una 
història digna dels germans Coen o 
Tarantino, per una banda, salvar la 
vida, i per l’altra, l’amor, esclar.  

Salvar la pell i l’amor 

A la novel·la d’Aranda, entretinguda, 
amb un argument molt ben resolt, 
passa igual. L’objectiu és salvar la pell 
i salvar l’amor. La diferència amb d’al-
tres novel·les semblants és que a El 
protegido tracten de manera més evi-
dent els inconvenients, sobretot, mo-
rals i psicològics, de la irrupció en la 
vida del costat salvatge de l’existència. 
El Jaime, un home normal i corrent 
que treballa en una assessoria de Mà-
laga, es veu immers per atzar en un 
afer de drogues. Sense que pugui fer-
hi res, els esdeveniments el portaran 
a una situació límit en què haurà de 
lluitar salvatgement per salvar la vida 
i un somni per viure. Entremig, amors 
que se’n van, paternitats assumides 
no biològiques i amors que vénen: cal 
sobreviure per entomar tot això. La 
novel·la d’Aranda posa el lector da-
vant l’evidència: l’horror, allò que 
sempre passa fora de casa, de vegades 
s’atura al teu costat.✒
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Els disset recorreguts 
del llibre permeten 

resseguir l’empremta 
francesa a Barcelona al 
llarg de mil anys. Es 
 parla de comtesses i 
bandolers occitans, del 
carrer dels francesos, del 
barri de la França Xica, 
dels fotògrafs Napoleon 
o de la història d’amor de 
Maurice Chevalier amb 
la ciutat.
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De Jaroslav Ha-
sek a Bohumil 
Hrabal, hi ha en la 
literatura txeca 
una veta d’humor 
particularment 
corrosiu, una iro-

nia desmenjada que es resol sovint 
en una visió amablement àcida de la 
realitat, la de l’home que, en compa-
nyia tumultuosa, beu en una cerve-
seria sabent-se solidàriament sol. 
De la sàtira picaresca de Les aventu-
res del bon soldat Svejk als personat-
ges inoblidables de Hrabal –ingenus 
potser, lúcids a la seua manera, sem-
pre atents a facetes desavesades de 
la realitat– hi ha un fil conductor 
consistent en el que podríem ano-
menar humor txec que, com no po-
dia ser altrament, té una poderosa 
veta jueva.  

Jiri Weil, l’autor de Mendelssohn 
és a la teulada, s’insereix amb como-
ditat en aquesta tradició. De fet, fa 
de baula entre Hasek i Hrabal amb 

El regust amarg 
de l’humor

naturalitat, però amb el seu propi 
estil. Weil (1900-1956) és fill d’una 
família jueva benestant, represaliat 
per l’estalinisme i perseguit pel na-
zisme. Acabada la Segona Guerra 
Mundial, escriu un parell de no-
vel·les per tractar d’explicar (i pot-
ser d’explicar-se) el sentit de tot el 
patiment que ha hagut de suportar 
la seua comunitat sota el hitlerisme. 
La pòstuma Mendelssohn és a la teu-
lada és probablement una traducció 
plausible de la seua cosmovisió, 
aquesta barreja entre l’humor txec i 
la tragèdia hebrea. 

La novel·la parteix d’una anècdo-
ta risible: les autoritats alemanyes 
ordenen retirar, de la balustrada del 
Rudolfinum, l’estàtua del composi-
tor alemany d’origen jueu Felix 
Mendelssohn. Praga és sota la bota 
nazi i el Rudolfinum (a l’actual pla-
ça Jan Palach) –un impressionant 
edifici neorenaixentista que fa fun-
cions culturals però també ha aco-
llit el Parlament txec abans de la 

guerra– és ocupat per l’espessa i 
eficient burocràcia hitleriana. 
Els SS, però, no saben quina està-
tua és la de Mendelssohn i van 
encarregant a treballadors txecs 
i fins i tot “jueus il·lustrats” que la 
identifiquen.  

Cap a la tragèdia 
L’Antonín i el Josef, els txecs co-
missionats en primer lloc per lo-
calitzar l’estàtua en qüestió, as-
sisteixen divertits a la criminal 
però també còmica obsessió na-
zi. Rabínovitx, el “jueu il·lustrat”, 
tampoc té grans nocions musi-
cals. Ell és l’encarregat del Mu-
seu Jueu, la gran idea dels ale-
manys per reunir tots els objec-
tes al·lusius a la cultura que es 
disposaven a esborrar del mapa 
(en aquest museu, precisament, 
hi va treballar Weil, que també va 
haver d’ocultar-se durant tres 
anys fins al final de la guerra da-
vant el perill de ser deportat). An-
tonín i Rabínovitx són enviats a 
l’Est (el primer se salva, el segon 
no). La novel·la, de sobte, va pre-
nent un caire tràgic. La història 
es precipita: Heydrich, “protec-
tor” de Bohèmia i Moràvia i cer-
vell de la Solució Final, és assas-
sinat en un carrer de Praga. Co-
mença l’espiral de les represàli-
es. Els trens no tenen aturador a 
Terezín –la “ciutat fortalesa”– el 
gueto jueu on els nazis reclouen, 
per servir d’aparador internacio-
nal, els jueus que després aniran 
a l’Est. Les diferents trames del 
llibre es disposen a finalitzar, 
amb un aire sinistre: els jueus 
col·laboradors de l’espoli nazi, 
que es pensaven que se salvarien, 
són deportats. L’Adela i la Greta, 
dues petites hebrees que vivien 
amagades (com el mateix Weil) 
en una cambra oculta en una ca-
sa particular, han d’abandonar el 
seu forigó i cauen en mans de la 
Gestapo. Mentre elles moren, 
l’exèrcit soviètic avança cap a 
Berlín. Les estàtues tornaran, 
amb la llibertat, a les seues pea-
nyes. Però alguna cosa s’ha tren-
cat ja, irreparablement, en l’àni-
ma d’Europa. El món jueu ha 
 estat destruït. Queda l’humor, 
però... qui té ganes de riure?✒
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d’aquesta matèria a Ma-
taró, Maria Escalas pu-
blica la seva primera no-
vel·la. A Abans que el teu 
record torni cendra, un 
mosaic de personatges 
recorren els anys que 
van de la Guerra de les 
Filipines a la Guerra Ci-
vil des d’un petit llogaret 
de Mallorca.

‘Abans que 
el teu...’ 
MARIA ESCALAS 
Amsterdam
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Des de Sant Feliu de 
Guíxols, l’editorial 

Tramuntana ha anat 
bastint un interessant 
catàleg de literatura in-
fantil i juvenil. L’última 
novetat dels gironins és 
El monstre de la senyora 
Mo, del britànic Paul Be-
avis. Arrenca quan algú 
pica a la porta principal 
de la casa dels Mo, la 
 dona va a obrir i llavors...

El monstre 
de la... 
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Tramuntana
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