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així comença...
REBECCA DAPHNE DU MAURIER
«Aquesta nit he somiat que tornava a Manderley. Em semblava
que estava al reixat de ferro que dóna a l’avinguda d’entrada, i
durant una estona no hi podia entrar perquè tenia el camí barrat».

altres fronteres
ZOLA A SUBHASTA
El 24 de novembre, la família d’Emile Zola traurà
a subhasta fotos de l’escriptor, correspondència,
poemes i la documentació del ‘cas Dreyfuss’.

Candel arribava on ell no podia,
i Candel no arribava a final de mes.

El llibre recull el Candel íntim,
amb sabatilles de quadros i gat, i
aplega confidències del seu entorn
familiar i del barri. Algunes d’a-
questes poden ferir susceptibili-
tats. Com va passar amb algunes
de les novel.les de Candel que reco-
llien, gairebé sense dissimular-ho,
anècdotes dels seus veïns, com la
del Perchas, que espiava les ami-
gues de la seva dona mentre es dut-
xaven. En la biografia apareixen
amb cruesa aspectes de la biografia
de Candel, com la mort de la seva
mare o la difícil relació amb la seva
dona, Maruja, «que anava deixant
deutes que ell havia d’anar pagant
pel barri». Però no la va deixar,
com tampoc no va deixar mai el
seu barri. Perquè Candel era un
personatge, però real.

Segons Sinca, les històries de
veïns marginats tenien poca audi-
ència els anys d’un benestar que
semblava estable i infinit. Però
Candel potser no només mirava
cap al passat, sinó que era més
conscient que molts que el futur
podia tornar a ser negre. «La seva
actitud és la pròpia d’aquella gene-
ració que sempre ens deia que els
que no hem passat gana no podem
entendre segons quines coses però
ell, a més a més, avisava que esti-
guéssim alerta, que podia tornar a
passar i que ja veuríem com reac-
cionaríem», recorda el biògraf.

En els seus últims temps, asse-
gura Sinca, Candel també sentia
«que el que havia fet no havia ser-
vit per a res i que els problemes
tornaven a ser els mateixos, que la
història es tornava a repetir», amb
un nacionalisme allunyat de la rea-
litat i uns barris amb joves «que
només parlen en castellà i veuen
amb recel i llunyania el fet català».

LA PROVIDÈNCIA / Una última lliçó
de fins a quin punt, en la vida de
Candel, imatge i realitat podien no
coincidir. El títol de la biografia
mateix, La providència es diu Paco,
podria semblar d’una bondat bla-
níssima quan en realitat amaga
una anècdota prou amarga. Un dia
la Maruja li va dir: «Paco, haurem
de trucar a la providència, que no
arribem a final de mes». I ell va
agafar l’Olivetti per escriure encara
un altre article mentre rondinava
«la providència, la providència... ¡la
providència es diu Paco!» H

Esborrant el vermell
Una nova edició d’‘Els altres catalans’, a càrrec de Jordi Amat i prologada per Najat el
Hachmi, reintegra per primera vegada 31 fragments eliminats per la censura

E. ALÓS [ealos@elperiodico.com]

E
ls altres catalans s’ha conver-
tit en una frase feta, en una
falca que acompanya la fra-
se és català qui viu i treballa...

Del llibre de Paco Candel publicat el
1964, n’ha quedat poc més que el
títol. Però amb motiu de l’aniversa-
ri, Edicions 62 recupera el text en
una versió en què el filòleg Jordi
Amat (que l’ha editat) i l’escriptora
Najat el Hachmi (autora del pròleg)
donen motius per recuperar-lo. El
primer perquè, després d’examinar
l’expedient de la censura a l’Arxiu
d’Alcalá de Henares, ha restituït el
text original sense les 31 amputa-
cions de què va ser objecte. La sego-
na, perquè recorda que Candel va es-
criure un llibre menys edulcorat del
que es desprèn del tòpic i assenyala
paral.lelismes, uns tranquil.litza-
dors, altres inquietants, amb la nova
immigració.

«Sovint es dóna una visió parcial
del llibre que el vol encabir ideològi-
cament dins un catalanisme reduc-
cionista», assenyala Najat el Hachmi.
Va ser, afegeix, «pioner perquè va fer
de pont, mirava a una banda i a l’al-
tra d’una frontera invisible que sepa-
rava mons que ell coneixia molt de
prop, intentava tant com podia mi-
rar atentament dues societats que
semblava que vivien d’esquena l’una
de l’altra i es fixava en els punts d’in-
teracció de totes dues on els indivi-
dus es relacionaven o bé es negaven
a fer-ho».

Una visió, sosté, allunyada de «la
idea de la integració fàcil i cofoista» i
que és imprescindible per entendre
«el classisme existent per orígens» i
les «arestes» que encara avui mar-
quen la societat catalana.

ADVOCAT O FISCAL / Per la seva ban-
da, Jordi Amat relata la intervenció
de la censura, molt alerta per l’es-
càndol que va suposar Donde la ciu-
dad cambia su nombre i que li va mas-

sacrar diverses novel.les. La figura
del censor que li va tocar a Candel és
interessant: va ser Félix Ros, un es-
criptor falangista català del cercle de
Luys Santa Marina que de vegades
sembla que actua més com un advo-
cat defensor que busca eximents per
rebaixar la condemna que com a fis-
cal. «De vegades sembla un agent do-
ble», diu Amat. De totes maneres, re-
comanava que es fessin amputa-
cions en 55 pàgines, que el delegat
d’Informació i Turisme a Barcelona,

Jaime Delgado, va rebaixar a 31.
En el seu informe, Ros recomana-

va la publicació del llibre, «d’un in-
terès que apassiona» en la seva pri-
mera part però amb una segona «pe-
sadíssima», i oferia excuses i raons
per donar-hi el vistiplau. Que l’autor
procedia d’una família modesta «pe-
rò de formació molt catòlica», que
els sacerdots hi eren presentats
«amb la màxima cordialitat i simpa-
tia» i que el llibre «no recaptarà ni
un sol prosèlit per al separatisme.

¡Al contrari!» Això sí, apunta Amat,
amb el seu llapis vermell suprimia
al.lusions a les forces de l’ordre i l’Es-
glésia, crítiques a l’statu quo franquis-
ta i referències al catalanisme polític
o cultural. Per exemple, els lectors
van poder llegir, com a colofó, que
els immigrants es veuran cridats a
«una curiosa tasca: la de la novíssi-
ma Catalunya». No es podia dir que
eren cridats a «la singularització de la
novíssima Catalunya».

Però si d’Els altres catalans se n’ha
pogut editar una versió original re-
composta, ¿seria possible fer el ma-
teix amb tantes altres obres editades
durant el franquisme? «S’hauria de
fer amb molts
altres llibres. En
tot cas –puntua-
litza Amat–, de
qualsevol llibre
publicat durant
a q u e l l s a n y s
que es reediti
s’hauria de fer
una comprova-
c ió de què va
passar . Hi ha
fragments que
no hem pogut
llegir mai, com
al Viatge en auto-
car de Josep
Pla». En el cas
d’Els altres cata-
lans, Candel no
va retocar el text després del pas per
la censura. En altres, els autors van
ajustar el text després de la interven-
ció del censor, i recuperar l’original
enviat inicialment suprimiria també
text sortit de la mà de l’autor. Un
motiu, si més no, perquè en la majo-
ria dels casos aquests treballs de res-
titució siguin només matèria d’edi-
cions crítiques.
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33 Una pàgina d’Els altres catalans, ratllat pel llapis vermell del censor.


