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A la recerca
de la memòria perduda

Flaire
de podridura

Pau Vidal, Homeless
Empúries, Barcelona, 2003

159 pàgines

Homeless, «sense casa» o, mil lor,
«sense sostre». A Ciutat Vella els bar-
ris s’estan quedant sense sostre. L’exca-
vadora passa per la Barceloneta, el
Xino o el Raval  de Barcelona sense
distincions. La mala nomenada que te-
nen, els munts d’immigrants que s’hi
apilen —enmig de quatre veïns progres
i de quatre més que hi ha viscut tota
la vida i que encara no n’han marxat—
i la brutícia que s’hi acumula, han des-
embocat en un anorreament imparable
per part dels poders fàctics de la zona.
De manera que, a poc a poc, ens que-
dem sense aquells llocs de memòria
que ja fa anys Pierre Nora ens va fer
entendre què eren i la importància de
recuperar-los (Les lieux de mémoire,
1984). Ens imaginem que Pau Vidal
l’ha volguda salvar, i en un esforç de
documentació no únicament històrica,
sinó social, lingüística i literària, ens
desplega set històries que fan olor de
vells cafès i de mar i de peix fregit,
que tenen accent del xava barceloní
dels anys vint i un «colorido» estampat
de flors a les Rambles. Set històries que
conformen un món ficcional que podria
haver configurat la història real dels
barri baixos de Barcelona.

Velles i arrugades prostitutes, un as-
sassí, un orfe, un fantasma són els per-
sonatges que surten d’aquestes pàgines
demanant a crits una vida pròpia i par-
lant un català que guanya vitalitat si es
llegeix en veu alta. Aquest és el terreny
en què Vidal es mou amb facilitat, exer-
cint el pastitx literari i afavorint els ecos
de Pitarra i sobretot d’escriptors ara per-
duts d’una literatura folklòrica nascuda
de la tradició oral. Quan pensem que
el drama s’aguditza, llavors el text tren-
ca i esdevé satíric. Quan els desvalguts
entonen un monòleg colpidor llavors, de
sobte, aflora l’humor negre. El lector no
té temps d’apamar l’estil de Homeless,
que amb tanta naturalitat passa de re-
citar un sainet a llegir una carta o es-
piar un dietari. Pau Vidal fa provatures,
buscant els gèneres que millor ajudin a

conformar la veu de la memòria urba-
na. Les quatre parts que configuren el
llibre, que es poden llegir seguides o bé
a l’atzar, tenen uns títols molt significa-
tius per entendre’l: «Ànimes damnades»,
«Espectres», «Esperits» i «Llàtzers». Si a
la primera hi trobem el canvi d’uns car-
rers on hi havia les cases i els colmados
de la burgesia catalana o la inaugura-
ció d’un Centre d’Atenció Primària allà
on antigues prostitutes havien exercit
tants d’anys, a la segona Vidal es fa
ressò del drama de l’ampliació del Liceu
a través d’un boig que està disposat a
reivindicar els seus drets de veïnatge,
que ja vénen del seu besavi. A la ter-
cera hi apareix la vella vida d’una far-
màcia o l’aparició de fantasmes a la co-
missaria del carrer Nou aixecada al cor
de la Barcelona dels «patibularis, pinxos
i macarrons que reclamen el dret a
disfrutar del que va ser el seu últim an-
tre festiu» (p. 140). En definitiva, Vidal
dóna vida i personalitat no solament a
uns personatges entranyables sinó a edi-
f ic i s  i  carrers ,  conformant  a ix í  un
protagonisme coral poc habitual. Sense
aquests elements urbans que prenen
vida pròpia no hi hauria Homeless. I la
prova d’això la trobem al final, la per-
la del llibre: les raons entre un xiringuito
i un tinglado. Pau Vidal recrea un dià-
leg entre dos vells edificis amenaçats de
ser enderrocats i que recuperen en el
punt àlgid del llibre aquell català que
un bon dia se’ns va perdre entre dicci-
onari i diccionari i normalització lingüís-
t ica (cangr í ,  p ispamenta,  abutxar,
pavero, xiringuito, merendero, i un
llarguíssim etc.) Vidal escriu: «d’on creus
que ve el teu llinatge, / xiringuito? De
xir ingo!, / més que per pinxo per
pingo» (p. 149). En definitiva una òpe-
ra prima que arriba a aixecar un uni-
vers. Què més se li pot demanar a una
primera novel·la?

Hem d’agrair a Pau Vidal no solament
la plaent lectura d’aquest seu primer lli-
bre de ficció, sinó la voluntat de recu-
perar la memòria d’uns barris, d’una
llengua i d’un temps que a poc a poc
anem oblidant. Potser els acabaran en-
derrocant tots, però els nous estadants
n’aixequen d’altres i potser un l’anome-
naran Rawal, sense saber ben bé per
què. Un canvi ortogràfic que pot signi-
ficar el final d’una època. Sort que sem-
pre podrem recó r rer  a l l ibres com
Homeless, que ens ajudaran a sentir en-
cara que sigui de lluny el batec i l’alè
dels carrers de la Barceloneta, del Xino
o del Raval.

Carlota Torrents

Francesc Serés
Una llengua de plom

Quaderns Crema, Barcelona, 2002
224 pàgs.

Amb la novel·la Una llengua de plom,
Francesc Serés completa una trilogia que ini-
cià l’any 2000 (Els ventres de la terra) i conti-
nuà el 2001 amb L’arbre sense tronc. L’autor,
fill de Saidí (1972), ha fet, doncs, una incur-
sió ràpida, fulgurant, en el camp de la novel·-
lística catalana.

En tot el llibre hi ha una atmosfera boirosa,
que recorda al lector  Volverás a Región, de Juan
Benet, i Pedro Páramo, de Juan Rulfo. També hi
podem descobrir la influència del nouveau ro-
man (Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras...).
D’altra banda, el protagonista ens fa pensar en
l’agrimensor d’El castell, i les reminiscències
kafkianes afloren en l’aire velat, misteriós, de
molts episodis.

L’acció es desenvolupa en un territori que
podríem qualificar de mític: la Vall —que havia
estat poblada, en una altra època, i que ara és
la viva imatge de la desolació. No hi ha dades
geogràfiques concretes; però les al·lusions his-
tòriques (revolució, guerra, postguerra) perme-
ten de situar la novel·la en un marc temporal
bastant precís.

És un relat amb una estructura ben definida.
La càrrega lírica es concentra en catorze fulls
de ceba, fragments escrits en primera o en
segona persona: la narració s’ha aturat i el joc
dels sentiments s’intensifica. El gruix de la
novel·la el formen una dotzena de capítols amb
numeració inversa (del XII al I). El simbolisme
sembla clar. L’autor, amb aquesta minva del
nombre i amb l’extracció successiva de fulls de
ceba, vol suggerir una progressió constant cap
al no-res: la desolació total.

Els canvis de punt de vista narratiu fan l’obra
més polièdrica. És una novel·la densa, travada,
plena de sobreentesos i de llampecs lírics. Hi ha
una gran varietat de personatges, i l’ús de la
segona persona li dóna un dinamisme pròxim,
d’alguna manera, a la ficció dramàtica.

Tanmateix, cal remarcar que hi ha pocs dià-
legs. L’agrimensor és un home «acostumat a
enraonar sol». Hi sovintegen els elements sim-
bòlics. Per exemple: una «gossada salvatge»,
al començament de l’obra. A la solitud, l’acom-
panya «una sensació de malvestat». Amplitud
del paisatge: «les feixes ermes de les Finques
Grans». Hi predomina el to reflexiu: «hi ha un


