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El poeta i assagista Ferran Aisa

El Raval,
un paisatge viscut
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Ferran Aisa, Rambla del Raval.
Pròleg de David Castillo.
Emboscall Editorial.

Vic, 2003.

E
l mateix Ferran Aisa
manifesta en la pri-
mera endreça, al final
del volum, que els
poemes que confor-

men Rambla del Raval tenen les
seves arrels en el context, la vi-
da i les lluites personals i col-
lectives dels anys 70. El temps
de les aspiracions comunes en
un país que encetava el procés
llarg, lent i feixuc de degoració
del franquisme, encara avui
present en segons quins subs-
trats en tant que revifat. El car-
rer Cadena, al cor del Raval de
Barcelona, és el punt de partida
d’un viatge interior de la me-
mòria: el temps i el paisatge
viscuts que fan conviure, en el
gruix del volum, la nostàlgia i
el fort sentiment de pèrdua
d’un espai físic, naturalment,
però també d’un efluvi intern i
generacional en la seva im-
mensa dimensió social, cultu-
ral i humana de fortíssima in-
tensitat que Aisa vol transmetre
a través de la crònica, dels fets,
d’uns personatges, de llocs
concrets, dels sentiments i de
l’emoció. Com a assagista –va
obtenir el premi Ciutat de Bar-

celona per una història de l’A-
teneu Enciclopèdic Popular–,
poeta, activista i hereu actiu en
el voluntarisme cultural més
incondicional, Ferran Aisa beu
majoritàriament del vitalisme
d’un admiradíssim Salvat-Pa-
passeit –del que també ha pu-
blicat un estudi a Virus–, i
busca al seu torn camins prò-
xims d’Estellés i de Maria-Mercè
Marçal a Montalbán, J.A. Goyti-
solo i Joaquín Marco.

IMATGES DE SOTABOSC
Vista la circumstància d’un
volum potser excessivament
extens, no m’estaré de fer no-
tar que el millor Aisa d’aquest
Rambla del Raval aflora, amb
diferència, en aquelles compo-
sicions en què s’endevina una
intenció clara d’equilibri entre
un nosaltres insistent que ten-
deix a la reiteració i les proli-
feracions més o menys ocultes
d’una veu personal que va
fent-se present més a partir de
les imatges i en el sotabosc que
no pas en el discurs que genera
la crònica pròpiament dita.
Heus ací un fragment que ex-
plicita la idea sucosa del viatge
interior: “Un a un els llums del
meu carrer se’m perden / plens
de records, un a un els silencis
i les remors / m’encenen els
llums de l’enyor / i m’empai-
ten com si fos un gat / enamo-
rat d’una nina en flor”... I una
altra en què justament aquest
nosaltres insistent se’ns presen-
ta desproveït de càrregues ma-
jestàtiques: “Malibú era un in-
dret noble, un sentiment, una
història / de moltes històries i
un somni de molts somnis. /
Ara caminem per les ruïnes
cercant aquells infants / que
jugaven a descobrir el món
dins d’un calidoscopi / de fan-
tasia i de colors”. O bé: “La di-
vina acràcia / era el far i el camí
/ dels guerrers d’abans. / Els
dies passaven / vestits de color
gris plom, / dels somnis, a poc
a poc, / fèiem estelles pel foc”.

N A R R A T I V A

Pasqual Mas i Usó,
Contracontes. 4t premi de

narrativa breu Josep Pascual
Tirado. Brosquil.

València, 2003.

C ontracontes aplega una
desena d’històries curi-
oses iniciades a partir de

les petites sorpreses que dià-
riament alimenten la nostra
alegria. Així, un dels contes
ens narra amb tota mena de
detalls els nervis d’un noi da-
vant una cita, uns nervis que,
ansiós com està per estimar i
ser estimat, li comencen un
mes abans de la trobada. Du-
rant aquestes eternes setma-
nes no pot dormir, cerca
compulsivament persones
amb qui xerrar i matar les
hores, i pateix tot tipus d’ac-
cidents domèstics típics com
pixar fora de la tassa del la-
vabo. Juntament a divertits
contes com aquest trobem
històries més fatalistes, com
la d’un comercial de filatures
que només viu per comprar
cada dia un número de lote-
ria i saber si n’és el guanya-
dor. Per desgràcia, però, el dia
que per fi la sort l’anava a
trobar també truca a la seva
porta l’infortuni disfressat de
mort.

Pascual Mas i Usó, perio-
dista i escriptor d’obres com
ara Pavana per a un home sense
nom i Històries de la frontera, va
ser guardonat amb el 4t pre-
mi de narrativa breu Josep
Pascual Tirado per aquest re-
cull de contes que ens recorda
que la vida és una sorpresa
diària i que és en l’anhel da-
vant el que ens pot portar el
futur on podem assaborir la
seva bellesa. A.T.

Magda Piki, El bosc de les
trenes tallades.
Barcanova.

Barcelona, 2003.

E n el clima de les massa-
cres de minories ètni-
ques per part dels turcs

durant la Primera Guerra
Mundial, una jove grega i un
armeni viuen una intensa
passió amorosa i intenten so-
breviure a les adversitats del
moment.

El bosc de les trenes tallades, de
l’escriptora grega Magda Piki,
és sobretot un retrat del fa-
natisme i el genocidi contra
el poble armeni que es van
desencadenar, l’any 1914,
amb el desmembrament de
l’Imperi Otomà. En aquest
rerefons històric equiparable
a molts conflictes vigents ac-
tualment, es revelen l’absurd
de la xenofòbia i la tenacitat
que insufla l’amor.

Piki, autora de diversos lli-
bres destinats al públic in-
fantil i juvenil, així com de
diversos assajos, va realitzar
una profunda tasca de docu-
mentació per escriure aquest
llibre, una tasca que, com ella
mateixa afirma, la va dur a
desprendre’s de molts estere-
otips envers els musulmans
que havia adquirit durant la
seva formació a Atenes. A.T.

Fer-se gran cara al sol
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Joan Lluís Moreno,
Jack no va passar pel purgatori.

12è premi Ciutat de
Badalona. Columna.

Barcelona, 2003.

L
a lògica i la capacitat
de relació dels infants
acostuma a ser d’una
contundència fla-
grant, aclaparadora.

Sovint els adults esclafim a
riure de les associacions que
fan o, si més no, de la manera
que tenen de descriure el món
que els envolta.

Jack no va passar pel purgatori
és una història emotiva en què
el narrador ens descobreix l’u-
nivers particular de la seva in-
fantesa en un poblet d’Alacant
a les darreries del franquisme.
Però a l’hora de presentar-nos

els personatges i esdeveni-
ments que li van deixar una
empremta profunda, utilitza
les paraules i sobretot la mira-
da innocent i perspicaç d’un
infant. Així, els feixistes s’en-
devinen en aquells homes d’u-
lleres de sol fosques i bigoti fi-
net estès sobre el llavi superior;
i pujar l’escala de les golfes és
tot un acte de valentia, ja que
pots topar-te amb l’Estrangu-
lador de Boston o Jack l’Esbu-
dellador, pel·lícules que la iaia
ja deia que no hauríem d’haver
vist.

Les passions novelles, els
amors desmesurats, l’anhel de
llibertat, la inconsciència jove-
nívola i les nits de troballes
amb què ens fem grans són els
veritables protagonistes d’a-
questes memòries de l’escrip-
tor. Seguint el fil dels records
que li afloren en cada mo-
ment, ens presenta amb ten-
dresa la seva família i el seu

poble, el carrer principal del
qual al vespre esdevenia un ei-
xam humà, amb les cadires
dels grans en fila i els menuts
asseguts a terra, amb la barreja
de rialles, converses, discussi-
ons i històries de la guerra que
tots els qui hem conegut la vi-
da de poble podem esbossar
mentalment.

SOMRIURES I LLÀGRIMES
Tan aviat dibuixa somriures en
evocar l’Elena Francis, el Can-
tinflas, el Vicks Vaporup i les
galetes Maria, com sacseja la
consciència en retratar l’ame-
naçadora i castradora educació
del franquisme. S’aprenia a
llegir i a escriure amb allò de
mi mamá me mima, i a sumar
amb una tonadeta que deia uno
más uno dos, uno más dos, tres,
abans de passar al següent es-
glaó que consistia a copiar de
la pissarra frases com Francisco
Franco, Caudillo de España por la

gracia de Dios. Però tot això no
era res comparat amb les his-
tòries sòrdides i cruels que ex-
plicaven les professores sobre
nens als quals la mort els venia
a buscar per haver fugit de la
missa de diumenge o de les
festes de guardar. Per a imagi-
nacions encara massa tendres i
esporuguides, aquells relats
omplien les nits de malsons.

Joan-Lluís Moreno, llicenci-
at en filologia hispànica, es-
pecialista en didàctica del te-
atre i autor de diverses adap-
tacions teatrals, ha obtingut el
12è premi literari Ciutat de
Badalona de narrativa amb la
seva primera novel·la. Jack no
va passar pel purgatori és un
commovedor debut literari
que traspassa les barreres del
temps i repassa, amb la nar-
rativa peculiar d’un nen, els
feréstecs i tendres anys dels
qui van créixer en aquells
temps.


