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L’autobiografia és el resultat d’una
autorepresentació literària en què allò
accidental no s’esdevé des del moment
que l’autor produeix lliurement un text
en què allò menys important des del
punt de vista literari és separar la fic-
ció de la realitat mentre que allò veri-
tablement rellevant és l’acte mateix
d’anomenar-ho autobiografia. Allò au-
tobiogràfic es troba present en aquells
texts que incorporen referències més o
menys explícites a la realitat viscuda
per l’autor. Per a altres, allò autobio-
gràfic és un aspecte inherent a qualse-
vol text literari més enllà fins i tot de
la voluntat explícita del creador, afirma-
ció que considerem vàlida des de la
creença que el primer material per a
l’elaboració d’un text no pot ser cap al-
tre que la pròpia experiència i obser-
vació personals. Però no és fins A
Portrait of the Artist as a Young Man i
À la recherche du temps perdu que s’in-
trodueix la novetat de la ficcionalitat
voluntària en el marc de l’autorepresen-
tació literària.

Àngel Casas construeix un testimoni
generacional amb projecció col·lectiva,
autoretrat d’una determinada joventut a
través del seu alter ego Joan Salellas,
barceloní de Sants que naix, s’educa i
creix en els temps de la postguerra i
el nacionalcatolicisme, uns anys d’estra-
perlo, un nen que té enemics com ara
«el mundo, el demonio y la carne». Ens
parla dels pantalons curts, del TBO de
la Familia Ulises i el Profesor Franz de
Copenhaguen, el consultori d’Elena
Francis —que, com es va saber més
tard, era un tio amb tota la barba—,
la llibreta de racionament, la llet i el
formatge dels americans, els rectors
progres... I sobretot, té fred, molt de
fred. «Un fred lleig» s’intitula precisa-
ment un dels capítols, un altre «El de-
sembre congelat del 62», i pensem en
el títol mateix. Com veiem, l’element
que serveix com a fil argumental als
pensaments i als records és el fred,
com a símbol és perfectament adequat
per descriure la solitud i la desempa-
rança. Després,  e l  color gr is :  « la
quotidianitat era grisa; racons grisos
amb vivències grises, persones grises
amb converses voluntàriament grises,
que mai no se sabia qui et podia sen-

tir. Tot ben gris [...] La vida es consu-
mia en la grisor dels costums i de les
olors i dels colors apagats de la tardor,
sempre colors apagats, sempre tardor
malgrat la calor o el fred de mil dimo-
nis, que tinc la sensació de no haver
somiat en color fins que no vaig ser
una mica més gran». Igualment, cap al
final un capítol s’intitula «“Tot és gris”
(“Misty”)».

On més carrega les tintes, però, és
en l’educació religiosa que va haver de
pat i r  —pr imer  amb e ls  Hermanos
Maristas («Himnes i hòsties») i més tard
amb els Salesianos— i que li farà dir
temps després: «tota la meva vida fins
gairebé aleshores havia estat ballant al
so de les sotanes, i això, em sembla-
va, sí que hauria de constituir una
marca que mai seria capaç d’esbor-
rar». Després, amb la ironia que només
pot donar la perspectiva, definirà el
Corpus Eucaríst ic Internacional del
1952 a Barcelona com «una mena de
jocs olímpics dels resos, els sagraments
i les virtuts teologals» (p. 135) i «l’àn-
gelus —una mena de vermut espiritual,

unes tapetes d’avemaries a les dotze
del migdia» (p. 179).

La ficció autobiogràfica representa
conflictes vitals, socials i polítics mitjan-
çant una anècdota particular i tindria,
en aquest sentit, un caràcter metonímic:
un cas particular funciona com a reflex
de la totalitat. L’obra proposa una mi-
rada totalitzadora i explicativa en què
un testimoni coherent i lúcid desenvo-
lupa l’estructura a partir de diverses
anècdotes, en què el protagonista va
adquirint coneixements sobre el món,
una mena de saviesa vital. Així, en
aquesta novel·la d’aprenentatge sobre
aquells anys de sentimentalitat extrema
que són la infància i l’adolescència,
assistim als jocs dels xiquets de l’èpo-
ca —contar aventis, resar entre d’al-
tres— i també als del protagonista amb
una nena que levita —«La néta de la
senyora Cinteta»—; a la iniciació sexu-
al amb «La noia que es deixava»; i, ja
més gran, a la primera manifestació a
la qual va assistir en «Corre, corre»; i
al descobriment de la mort en «En pau
descansi» —autèntic episodi neorealis-
ta a la italiana—; finalment a l’epíleg,
«Què serem quan siguem grans», des-
emmascara gairebé tots els personatges
que han anat desfilant pel relat.

En definitiva, la novel·la de Casas
ens planteja com abordar el problema
de donar forma literària a l’experiència
i al record en la modernitat; podem en-
tendre l’obra com a resposta al repte
que suposa parlar del passat en un
temps en què sembla que s’ha decre-
tat l’abolició de l’experiència i de la
identitat, que són al cap i a la fi cons-
truccions de la memòria.

Afortunadament, Àngel Casas es tro-
ba amb aquesta, la seua primera
novel·la, entre els qui poden escriure
una vàlida obra d’aquesta mena, per
tal de no tan sols vèncer sinó conjurar
o exorcitzar —és a dir, expulsar defi-
nitivament— aquells dimonis familiars
del franquisme, especialment el nacio-
nalcatolicisme. I és que no debades el
discurs autobiogràfic es relaciona amb
l’autoanàlisi psicoanalítica i manifesta
les possibles propietats terapèutiques
del llenguatge creatiu.
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