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Harry Moreno ha escrit la història de la seva família

Aventures d’una
família sefardita actual

A S S A I G

I S A A C F E R N Á N D E Z S A N V I S E N S

L’autor té un
gran domini
del ritme
i novel·la
el seu arbre
geneològic
sense fer-se
pesat en cap
moment

Harry Moreno,
Caminando y hablando.

Dèria. Barcelona, 2002.

P
oques vegades la his-
tòria d’una família
anònima concreta
interessa gens ni mi-
ca un lector no im-

plicat. Tot sovint temptatives
literàries d’aquesta mena es
converteixen en llibres que
no atreuen altra gent que no
sigui la pròpia família prota-
gonista i la seva vanitat infla-
da. Els exemples del contrari
són rars i escassos, i un d’ells
és Caminando y hablando, escrit
en castellà per Harry Moreno
(Sofia, Bulgària, 1929), un
ciutadà del món resident a
Barcelona des de fa mig segle.

Subtitulat amb un lacònic i
poc atractiu Historia real de una
familia sefardí, aquesta narra-
ció repassa tot un segle de la
vida d’una família al llarg de
tres generacions. L’autor de-
mostra un gran domini del
ritme, en ser capaç de novel-
lar el seu arbre geneològic
sense fer-se pesat en cap mo-
ment. Ans al contrari, aconse-
gueix que el lector se senti
identificat amb els protago-
nistes –al cap i a la fi, l’avi, el
pare de l’autor i ell mateix–.
L’estratègia per assolir-ho es
basa en l’objectivització dels
fets, en el fet de distanciar-se’n
gràcies a la utilització del
narrador omniscient en terce-
ra persona i, sobretot, en la
selecció de les situacions a
narrar: són passatges clau, ve-
rídics i molt interessants, no-
vel·lats per fer-los encara més
divertits, apassionants, peri-
llosos, traumàtics o terrorí-
fics, coquetejant admirable-
ment amb la ficció però sense
escoltar els cants de sirena

que aquella pro-
fereix.

Caminando y ha-
blando és un pro-
verbi sefardita
–nom donat als
jueus que van
abandonar la Pe-
nínsula per l’or-
dre d’expulsió
promulgada pels
Reis Catòlics–,
que resumeix
perfectament la
idea de provisio-
nalitat i la capaci-
tat d’improvisa-
ció que segons
aquella cultura
cal tenir per tirar
endavant a cada
moment de la vi-
da, siguin quines
siguin les cir-
cumstàncies.

Aquesta màxi-
ma regeix la vida
dels tres caps de
família que apa-
reixen al llibre:
l’avi Haim, el pare
Simó i el fill Dan (alter ego de
l’autor). Tots ells inicien el seu
periple vital pobres de solem-
nitat, es veuen perseguits per
la guerra i l’odi, però acaben
situant-se en les diverses i
molt diferents societats que
els veuen passar a ells i les se-
ves famílies, basant-se en la
capacitat d’adaptar-se i d’im-
provisar i en una honradesa a

prova de bombes.
Moreno ens presenta al

principi de l’obra una pròspe-
ra família treballadora dedi-
cada al comerç de teixits a
Salònica, a Grècia, als primers
anys del segle XX. Els esdeve-
niments –que, sempre terri-
bles i dramàtics, aniran obli-
gant a prendre un camí o un
altre a tots els membres de la

família– conduei-
xen Haim, la seva
dona i els seus set
fills petits a Skop-
je. A la capital de
Macedònia, tam-
bé faran de co-
merciants, fins a
l’arribada de la
Guerra Mundial,
quan veuen que el
millor per a ells
seria convertir ca-
sa seva en un res-
taurant. Des d’a-
llí, la narració
passa al fill pri-
mogènit del vell
Haim, Isaac, i la
seva experiència
al front, per saltar
ràpidament al
germà menor d’a-
quest, Simó, la vi-
da del qual con-
forma el cos cen-
tral de la novel·la.
Amb Simó, la
narració se’n va a
la industriosa
Alemanya del pe-

ríode d’entreguerres i amb ell
també fuig de l’auge del na-
zisme i de la seva persecució
contra els jueus. La capital de
Bulgària, Sofia, és la ciutat
escollida per deixar enrere el
malson alemany, però amb la
Segona Guerra Mundial i amb
l’alineació búlgarà al bàndol
de l’Eix, la família jueva fa
cap a Istanbul i, finalment,

Beirut. Al Líban, la tercera
generació, la de Dan, pren el
relleu, viatja i coneix Roma i,
finalment, emigra a la terra
promesa de la Barcelona
franquista.

L’estil de la narració de
Harry Moreno és senzill, molt
a l’abast del lector apressat, i
ple de divertides anècdotes i
situacions que, si bé no apor-
ten cap consistència al fil de la
trama, sí que serveixen per
alleugerir-la i fer aflorar un
somriure als llavis de qui sos-
tingui aquest llibre de més de
300 pàgines. Cal destacar la
manera de narrar les aventu-
res amoroses dels protagonis-
tes i la intromissió dins dels
seus pensaments més íntims,
que resulta més sorprenent
pel fet de tractar-se de la prò-
pia família de l’autor. D’altra
banda, són els personatges

masculins els qui porten tot el
pes de l’obra, i queden força
desdibuixats els personatges
femenins, molt per sota del
que s’endevina que devia ser
el seu paper en la vida famili-
ar. De tota manera, és una
obra amena i recomanable per
passar una estona vivint
aventures terribles, però reals
i de mesura humana.

La paradoxa de l’art
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Howard Barker, Escenes d’una
execució. Versió de Quim
Monzó. Introducció de

Miquel Berga. Proa.

Barcelona, 2002.

L’
art pot convertir-se
en una nosa o en
una exaltació del
poder. Si n’és una
glorificació, tot són

flors i violes. Si, en canvi, n’és
una veu crítica, desvetlladora,
aleshores el poder intenta fer el
que sigui per assimilar-la o si-
lenciar-la. Les formes de censu-
ra o d’autocensura són molt
diverses i atenyen uns nivells
de sofisticació sorprenents.
Com que els artistes no viuen
de l’aire, i tampoc no són im-
munes als privilegis o als pre-
mis del cofoisme instituciona-
litzat, han de confiar en els qui
tenen diners per finançar les
seves creacions. Entren de ple
en la paradoxa més difícil de
pair: ¿com poden ser revoluci-
onàries unes manifestacions
artístiques que depenen del
poder?, ¿quin sentit té lluitar
contra el poder, si s’accepta de
viure’n?

Escenes d’una execució, del bri-
tànic Howard Barker, mostra
com els poderosos no escati-
men els mitjans per aconseguir
l’objectiu prioritari: exercir el
poder i mantenir-s’hi. La capa-
citat revulsiva de l’art, com la
del teatre, està limitada per la
seva pròpia condició d’artifici
subjecte a la mesura humana.
Els artistes, closos en la seva
genialitat, congrien il·lusions
sobre la potencialitat del seu
art per desvetllar consciències i
canviar el món. En realitat, pe-
rò, sobreviuen gràcies al mece-
natge del poder i, malgrat la
seva condició revoltada, xo-
quen contra l’esmentada para-
doxa de l’art. Els artistes s’em-
bruten les mans i, mal que els
pesi, els poderosos en recullen
els guanys.

A Escenes d’una execució, la im-
petuosa Galàctica pinta, per
encàrrec del Dux de Venècia,
una tela immensa per comme-
morar la victòria a la Batalla de

Lepant. En contra del dictat de
les autoritats d’aquesta modèlica
república renaixentista, la seva
pintura no exalta la guerra com
a mitjà per atènyer objectius
polítics, sinó que es limita a es-
prémer-ne la violència, el costat
més sagnant. El quadre La bata-
lla de Lepant és una imatge om-
nipresent en una obra d’ex-
pressió contundent i poètica,
solcada d’ironia, comicitat i
tragèdia. D’una sensualitat vis-
ceral, la tela es converteix en
una poderosa metàfora plàstica
del procés de creació, però
també de la capacitat del poder
de deglutir la dissidència.

POTENCIAL REVOLUCIONARI
Els poders polític, religiós o
artístic anul·len el potencial
revolucionari de les manifes-
tacions artístiques amb menes
i maneres més o menys subtils.
El mecanisme de la censura
actuava al segle XVI, en què
Barker ambienta la seva ficció,

i continua actuant en l’actua-
litat, en què sembla irreversi-
ble la crisi de les escorrialles
humanístiques. Els poderosos
disposen dels instruments ne-
cessaris per adaptar els criteris
morals i/o estètics i per capgi-
rar l’acollida pública de les
obres, a fi de salvaguardar els
privilegis o edificar el discurs
històric que els convingui.
Tanmateix, no s’hi embruten
les mans, perquè sempre tenen
o bé lacais al seu servei, o bé
mitjans per pressionar els re-
bels a adoptar actituds més
conciliadores.

La tela que pinta Galàctica
trastoca els interessos del po-
der per la seva estètica verista i
pel tractament crític de la
guerra. És una amenaça men-
tre està en procés de creació,
per bé que deixa de ser-ho
quan, passada la indignació
inicial, els dignataris del poder
troben la manera d’instru-
mentalitzar-la. L’obscenitat de

la guerra com a autèntica car-
nisseria, la visió més il·lumi-
nadora, es dilueix com el glaç
en contacte amb la flamarada
corrupta del poder. Ara bé, l’a-
pocalipsi que ha pintat Galàc-
tica no fa trontollar l’oligar-
quia regnant, ans al contrari:
demostra la seva magnanimitat
i contribueix a consolidar-la.

L’admiració del poble pel
quadre de Galàctica confirma
el fracàs de l’artista davant del
poder. La seva impotència
augmenta quan comprova que
l’obra acabada, per més que
vulgui ser reveladora, esdevé
innòcua, anecdòtica o paralit-
zadora. A tot estirar, commou,
però no aixeca motins. No cri-
da a l’acció. La incidència de
l’artista en la societat és irrisò-
ria. Venç qui disposa de les ar-
mes per manipular –majestà-
ticament i tot– la intel·lectua-
litat, els artistes i l’opinió pública
a favor seu. Per tant, la fatalitat
de les arts i les lletres és que
són assimilades sense gaires
escarafalls. Amb tot, els artistes
no poden abandonar-se sub-
misament al poder, ni han de
renunciar a la imaginació.
Potser, més enllà de la parado-
xa, la seva única potestat és
d’explorar les dreceres de la
llibertat.


