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Andrés Rabadán ens explica vivències de la presó

Sobre la captivitat
i els seus beneficis

N A R R A T I V A

A R N A U C Ò N S U L

Andrés Rabadán, Històries de
la presó. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2003.

Q
uan el David Casti-
llo va allargar-me
el llibre no vaig
poder reprimir el
comentari: “Raba-
dán? Aquest és el

de la ballesta, oi?”. No ho sa-
bia, però l’era: el mateix autor
ho confessa, amb una sang
freda extraordinària, en les
primeres pàgines del volum.
Abans de llegir-les, però,
abans fins i tot de sortir de la
redacció de l’AVUI i de fer una
ullada a l’obra ascensor avall,
el primer que vaig pensar és
que en aquest país publica tot
déu, i que Històries de la presó
tenia la pinta de ser un lli-
bre-teràpia que algun psiquia-
tra carcerari avançat va creure
que ajudaria a un dels seus
pacients. Després he sabut que
el procés va ser un altre, força
clàssic: l’autor enviava una
sèrie d’escrits sobre les pre-
sons on l’internaven a amics
seus, i aquests els van consi-
derar prou bons per portar-los
a Anna Soler-Pont, agent lite-

rària. Doncs bé, per ser justos,
d’entrada cal que li agraïm els
esforços per convèncer Rosa
dels Vents i, acte seguit, que
felicitem la jove editorial per
la iniciativa de divulgar els
papers d’Andrés Rabadán.
Perquè el seu no és un llibre
qualsevol. Em temo, però, que
l’asèpsia social i la sobreali-
mentació del mercat literari el
faran passar desapercebut.
Una llàstima, perquè l’autor,
que recorda “que em puc per-
metre criticar amb la duresa
que vulgui qui em doni la ga-
na. Què em podrien fer, ja?”,
canta veritats a tort i a dret
sense ressentiments i amb
l’encert de descriure el que
veu amb un deix de tendresa
que l’apropa a un lector que,
en un principi, se’l mirarà
amb tots els recels del món.

AMB IRONIA REFINADA
Que ningú no pensi, però, que
el que explica aquest mares-
menc que ratlla la trentena,
de família desestructurada,
mal estudiant i diagnosticat
com a esquizofrènic paranoi-
de, són casos de brutalitat o
sadisme fora mida, casos d’in-
humanitat o tortures dins la
cangrí. És força més greu.
Amb ironia refinada, Rabadán
retrata el can pixa que són les

normes de les presons catala-
nes, que inclouen prohibici-
ons absurdes, sovint contra-
dictòries d’un centre a un al-
tre, amb la instància com a
símbol de la ineficàcia màxi-
ma. Resultat: mercat negre
fins i tot de productes legals.
Però això només és l’escorça
d’un sistema gairebé pervers
que inclou passotisme laboral,
mossos que fan curses per
l’interior de ciutats, tot i no
tenir cap mena de pressa, i
funcionaris sorgits del cotto-
lengo, destinats a places de
responsabilitat mínima (que
no poden complir) o de con-
tacte nul amb els interns,
marginats pels mateixos com-
panys de feina i exclosos, amb
l’ofici, de la societat fina i pu-
dent. És evident que, amb
aquests casos, i després d’ha-
ver retratat d’altres presoners
de les unitats de psiquiatria,
amb guilladures diverses,
l’autor pretén difuminar la
frontera que hi ha entre pre-
soners i vigilants, persones
insanes els uns i entenimen-
tades les altres, donant un
nou gir al refrany que diu que
n’hi ha més a fora que a dins.
Però a través d’aquests retrats
Rabadán demostra la seva im-
mensa capacitat d’anàlisi d’un
món, el nostre, que no tolera

la diferència i ha creat mane-
res (informes, instàncies, je-
rarquies, falsos llocs de tre-
ball...) per allargar ad infinitum
les condemnes de casos com el
seu –amb currículum crimi-
nal o sense–, que atempten
contra la seguretat i la tran-
quil·litat de les classes benes-
tants. El sistema es disfressa
de rehabilitador de psicòpa-
tes, però en realitat només es

preocupa d’aïllar-los per sem-
pre de la vida fora murs. Això
sí: els ensenya català.

Ara bé, contra el que es pu-
gui pensar, Andrés Rabadán
no responsabilitza ningú de la
seva situació penal. Al contra-
ri: se sap culpable i malgrat els
règims especials que ha tastat,
malgrat fins i tot que es con-
sideri curat, es mostra agraït
amb les oportunitats que li ha
brindat la reclusió. Comen-
çant per l’aprenentatge de l’i-
dioma (l’autor es confessa
castellanoparlant de tota la
vida i escriu en un català no-
tabilíssim) i acabant pels per-
sonatges que ha conegut: des
d’un pres que es feia dir Co-
ronel Pincho Moruno i va
crear un exèrcit d’interns,
fins a un funcionari savi i
d’aire absent que tenia el
propòsit de buidar la presó
d’armes, donant alcohol als
presoners. Entremig, cursets
de tot tipus, aprenentatge
continu, molt de temps per
pensar i falses promeses que
li han ensenyat a obviar el
futur com a possibilitat de
res: “Cadascú crea el futur a la
seva manera i, per això ma-
teix, s’escurça el present”.

UN CANT A LA VIDA
L’últim capítol és extraordi-
nari: l’autor entona un carpe
diem des d’una cel·la d’aïlla-
ment que muta en un cant a
la vida dirigit als que som fo-
ra. Llegint-lo és inevitable
pensar en el film de Frank
Darabont, Cadena perpètua (a-
daptació d’un conte de Ste-
phen King) i creure que Ra-
badán s’ha institucionalitzat: és
a dir que, com els animals
amb molt de temps en capti-
vitat, no sobreviuria a la jun-
gla. El que l’autor posa en
dubte és si la jungla accepta-
ria un ocellot rar i li ense-
nyaria, altre cop, a volar.

Cartes de l’infern nazi

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Martin Doerry, El meu cor ferit.
Traducció de Carme Gala.

Columna. Barcelona, 2003.

M
artin Doerry, pe-
riodista de Der
Spiegel, ha escrit
una biografia de
la seva àvia Lilli

Jahn a partir de les cartes d’e-
lla i de les dels seus fills, des-
cobertes després de més de
cinquanta anys de la mort de
Lilli Jahn.

El meu cor ferit és el testimoni
d’una vida malaurada. L’obra
de Doerry narra l’història d’u-
na metgessa judeoalemanya,
casada el 1926 amb Ernst Jahn,
metge protestant, el qual es
divorciaria de Lilli el 1942, en
plena persecució nazi, quan els
cinc fills de la parella tenien
15, 13, 12, 9 i 1 anys. El llibre
es divideix en dues grans parts.
La primera va de la infantesa
de Lilli fins al 1943, quan és
detinguda per la Gestapo. La
segona part comprèn els nou

mesos que Lilli va passar in-
ternada al camp de treball de
Breitenau fins que va ser de-
portada al camp de concentra-
ció d’Auschwitz-Bikernau, on
va morir.

Lilli Jahn va ser una dona
moderna, doctorada en medi-
cina el 1924 i amb amplis in-
teressos culturals. Poc abans de
llicenciar-se, Lilli havia cone-
gut Ernst Jahn, un metge de la
seva mateixa edat, però d’un
entorn familiar molt diferent
del d’ella. Ernst era protestant
inclinat al catolicisme, un jove
ple de dubtes vitals, amb voca-
ció d’erudit. La determinació
de Lilli va vèncer les reticències
dels seus pares jueus davant
d’un possible matrimoni mixt.
Una vegada casats, la parella es
va traslladar a Immenhausen,
una petita població prop de
Kassel, del land de Hessen, on
van obrir un consultori mèdic
a nom de tots dos. El 1933,
amb l’ascens de Hitler al po-
der, Lilli es va veure obligada a
deixar l’exercici de la medicina
a causa de les disposicions an-
tisemites del Tercer Reich. El
llibre reflecteix la creixent

persecució dels jueus ale-
manys que també afectava els
matrimonis mixtos, enmig de
la indiferència de la població
alemanya. Fou tanta la pressió
exercida sobre la parella que
l’any 1942, en plena guerra,
Ernst va obtenir el divorci
malgrat que havia de constar-li
que el trencament dels llaços
matrimonials posaria Lilli a
mercè dels nazis. Uns mesos
després Lilli Jahn seria detin-
guda a Kassel on s’havia tras-
lladat amb els cinc fills. El mes
de juny del 1944 Lilli aniria a
engruixir la llarga llista de
víctimes de l’Holocaust.

EL SUPORT DELS FILLS
La singularitat d’ El meu cor ferit
prové del fet que podem se-
guir la tragèdia de Lilli Jahn a
través de les cartes dels fills.
Uns nens que no la van aban-
donar mai i que van procurar
en la mesura del possible fer-li
més passadora la captivitat a la
qual estava sotmesa. Els escrits
d’Elsa, de 14 anys, i de Johan-
na, de 13 anys, són plens de
vida, amb molts detalls sobre
la seva existència quotidiana,

amb anècdotes, algunes d’hu-
morístiques per tal d’animar la
mare. Les cartes dels fills i les
de la mateixa Lilli constituei-
xen un testimoni corprenedor
del patiment que van sofrir
milers de persones a causa del
nazisme i de la terrible degra-
dació moral en què va caure
l’Alemanya hitleriana. Des d’a-
questa perspectiva, l’obra de
Martin Doerry no és un llibre
més sobre l’Holocaust perquè
s’endinsa en el dolor d’una fa-
mília particular expressat a
través de les cartes de la vícti-
ma, que en tot moment pro-
cura amagar la seva situació
real per tal de no apenar els
fills, i per mitjà de les cartes
dels fills, que, per altra banda,
tenen cura de dissimular el seu
patiment a causa de la guerra.

Han hagut de passar més de
cinquanta anys d’ençà dels fets
perquè la tragèdia d’aquella
família i les causes que van
provocar-la sortissin a la llum
pública. El missatge que se’n
desprèn podria resumir-se
amb el clam formulat per les
generacions posteriors: “Mai
més!”


