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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. ❋

Alfred Hayes
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
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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 




