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Menajem Mendel no és un heroi de novel·la ni, de 
cap manera, una figura creada per la imaginació. És 
un pobre jueu comú que l’autor coneix íntimament. 
Ha creuat amb ell un bon tros de vida, quasi vint 
anys. Després de trobar-nos el 1892 en la “Petita Bos-
sa” d’Odessa, vam continuar junts i vam travessar 
colze a colze els set cercles de l’infern: vam anar 
junts a la Bossa de Yehupetz, després el vaig acom-
panyar a Petersburg i a Varsòvia, suportant moltes 
crisis, canviant d’ofici una vegada i altra i, ia!, sense 
trobar la sort enlloc. Al final ens vam veure obligats 
a fer el que fan quasi tots els jueus: emigrar cap a 
Amèrica. Es diu que allà als jueus no els va pas ma-
lament, cosa que ja es veurà per les cartes posteriors 
que des d’allí facin cap.

De moment, he acumulat totes les cartes que 
Menajem Mendel va anar enviant, en el transcurs de 
divuit anys i des de llocs diversos, a la seva esposa, 
Sheine Sheindel, així com les que ella va dirigir al 
seu marit. De totes elles n’he fet un llibre, quelcom 
així com una guia epistolar.

D’això es tracta: una guia epistolar dividida 
en sis parts i amb un propòsit: un comerciant que 
vulgui escriure una carta a la seva esposa, diguem 
des d’Odessa, haurà de buscar una carta tipus en el 
llibre primer, el titulat “Londres”. Un especulador 
amb accions, valors o coses anàlogues trobarà una 
mostra epistolar en el segon llibre, el titular “Papers”, 
o en el tercer llibre, “Milions”. Un comissionista, un 
matrimonier o un agent d’assegurances haurà de 
buscar més endavant la carta tipus adequada. En 
definitiva, cadascú trobarà el que li convé. I atès que 
els negocis jueus, Déu sigui lloat, són els mateixos a 

tot arreu, la qual cosa vol dir que començar comen-
cen, pel que sembla, bastant bé, amb gran confiança 
i no menor esperança, però terminen amb fracàs la 
majoria de vegades, com succeeix amb el meu Mena-
jem Mendel, no val la pena deixar-se les pestanyes 
per a compondre una carta. Se les pot utilitzar tal 
qual apareixen en aquest volum. I en el cas que es 
trobi algú, un entre mil, el negocis del qual, de mo-
ment, vagin vent en popa, el subjecte en qüestió pot 
estar segur que no serà així per molt temps. Tot el 
que està construït sobre l’aire i el vent haurà d’enso-
rrar-se tard o d’hora. Tot això no és cosa agradable, 
és només la veritat. I la veritat, com tots sabem, 
agrada a tots els homes...

En compondre les cartes per a aquesta se-
gona edició, he reduït el gruix de moltes d’elles i 
moltes d’altres les he suprimit. Els impressors són els 
únics que hi han sortit perdent. L’autor del present 
llibre s’até a l’opinió que una obra com més curta 
tant més valuosa és. Els que la trobin encara massa 
extensa poden estar segurs que, si Déu ho permet, en 
les edicions posteriors serà més i més curta encara, 
fins a arribar finalment a l’ideal suprem: no contenir 
res en absolut.

                    Nervi (Itàlia), 1910, vigília de l’Hanuca

Un pròleg
Sholem Aleijem 

*Aquest pròleg encapçala la novel·la Menajem 
Mendel, de Sholem Aleijem, de la qual lamenta-
blement encara no hi ha cap edició en català. 


