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Sabem que la Història ha esclatat
a rreu en mil bocins i que vivim entre
d e s f e rres, en un món que és un munt de
t rossets d’històries que no hi ha manera
de fer encaixar. Identificar i donar un
nom concret a la força d’aquests esclats
és un atreviment que sol estar molt més
accentuat en aquells escriptors que poc
a poc són traduïts i que ens vénen d’al-
t res cantons. El d’ara és el cantó mal-
menat per l’huracà que va desferm a r
l ’ e n o rme desastre soviètic.

Fixem-nos un moment en una de les
escenes que relata el serbo-cro a t a
Danilo Kis. És un dia clar i aparentment
plàcid, en el menjador d’un conegut
sanatori alpí a Davos, on reben cures
una colla de distingits malalts pulmo-
nars i nerviosos. Un dels metges s’a-
costa a una taula on dina un pacient
amb algú que el visita i distretament
comenta, com qui no fa la cosa: «A
Petersburg hi ha una mena de revolu-
ció». Els comensals es queden astorats
i dissimulen com poden la tremenda
tensió que els ha despertat la notícia.
S’aixequen i agafen el primer tren. Són
uns professionals de la revolució, uns
entre tants que poblaven les primeres
dècades del segle XX, i ara surten dis-
parats cap al nucli on sembla que
s’han desencadenat els esdeveniments.

Danilo Kis (1935-1989) relata set his-
tòries —d’horrors i de desgràcies—,
viscudes per revolucionaris de tota
mena, professionals, amateurs i passa-
volants, en aquell camp de batalla que
fou Europa, de principis de segle a la
segona guerra, de Rússia a Irlanda,
passant per Alemanya, Hongria o
l’Espanya de la Guerra Civil, traves-
sant indrets amb fronteres vacil·lants i
on es parlen diferents llengües («per-
torbació babilònica», en diu ell més
d’un cop: romanès, polonès, í d i x,
ucraïnès, rus, alemany, francès, etc.).
De fet es tracta de fragments d’històries
que el narrador presenta amb el cons-
tant avís —que gairebé disculpa— de
la seva relativa fiabilitat, tretes —ens
diu— de documents parcials, de fonts
no massa segures, de testimonis de
familiars o de supervivents, tot sovint
amb la ferum de ser faules probables o
exagerades i que realment mai no
podran ser confirmades del tot, de
manera que quedaran dites en les
seves versions sovint contradictòries,
de vegades autojustificacions dels uns
o calúmnies dels altres. Perquè ni la
mentida és sòlida, completa i segura
en el seu acte de mentir.

És amb aquesta desolada convicció
que Kis fa com qui s’esforça a tre u re la
veritat narrativa d’un aplec de mitges
mentides —i de veritats a mitges— d’a-
quella expansiva eufòria política, mar-
cada fatalment per tota mena de crims,

traïcions, delacions, confessions força-
des i falsificades... Cada petita història,
recollida indirectament, un impre c í s
temps després d’haver succeït, conté la
seva commoció i el seu fatalisme (per-
què sembla que tot condueix a una
m o rt violenta): un revolucionari de llar-
ga trajectòria, quan la revolució ru s s a
ja s’ha assentat, és detingut i tort u r a t
p e rquè confessi ser un espia de la bur-
gesia anglesa, però quan s’aclareixi la
seva innocència haurà de negociar, pel
bé de la causa, una traïció inventada
que justifiqui el seu empre s o n a m e n t ,
judici i execució; un jove irlandès, fasti-
guejat de la seva terra, s’allista com a
voluntari a la Guerra Civil Espanyola,
on exerceix de telegrafista, detecta que
hi ha interferències en els missatges que
tramet, ho notifica al superior, i és
s e g restat, dut a Moscou, jutjat i execu-
tat per trotskista; el membre d’un gru p
mig revolucionari i mig delinqüent com-
pleix l’encàrrec que ha rebut d’executar
una camarada que ni coneix, sospitosa
de traïdora, però que al final no se

sabrà si fou una espia o si tot plegat és
una revenja amoro s a . . .

Es tracta de set relats ben separats
pel que fa a l’acció i als personatges
que la porten a terme, només connec-
tats de vegades per lleus fils que s’hi
encreuen, per alguna referència casual
que salta d’un a l’altre. I, de tots, n’hi
ha un que sembla imantar els altres,
com si en fos el nucli explicatiu del con-
junt, no endebades és el relat que
dóna títol al llibre. D’alguna manera
s’hi descriu l’ànima profunda de qui és
un revolucionari de cap a peus: quan
és detingut, torturat i obligat a fer front
no ja a les primeres acusacions,
demostrades infundades, sinó al seu
sacrifici per la causa, que ha de que-
dar salvaguardada per la mentida, l’ú-
nic que realment li importa íntimament
és assegurar-se que salva el seu nom,
és a dir, la seva llegenda, per al futur.
En el moment de la veritat, l’únic que
preocupa al fill que és a punt de ser
devorat per la mare revolució és pre-
servar la reputació personal que el
sobreviurà més enllà de la seva absur-
da mort, la vanitosa màscara d’una
vida «ben feta».

El desencadenant de desgràcies que
conta Danilo Kis és tan gran que sem-
bla veure’s obligat a dotar el seu narra-
dor d’una distància sarcàstica que
compensi els relats dels seus aspectes
més negres —l’horror que només du
horror. El cas és, però, que aquesta
distància i la denúncia de la multipli-
cació de la mentida que serveix per
matar porten a una resolució una mica
discutible, quan insereix de cop una
història d’unes violentes persecucions
inquisitorials del 1330, dirigides con-
tra els jueus que forçosament s’havien
de batejar si volien salvar la vida.
Llavors Kis es treu de la màniga la
venerable autoritat de Jorge Luis
Borges per fer una mena de defensa
de la circularitat del temps, tot forçant
les analogies d’històries molts distants,
les bogeries mortíferes del segle XIV i
les del XX. És una argúcia que d’algu-
na manera pretén salvar el seu con-
cepte d’Història, i que, en el pitjor dels
casos, pot servir de malèvola disculpa
(la desgràcia es repeteix, no hi ha res
a fer-hi). Però potser aquest llibre —bri-
llant i descoratjador, publicat original-
ment el 1976— no tenia altre remei
que embarr a n c a r-se, encara que
només fos amb una cabriola literària
amalgamadora, per tal d’afermar el
naufragi sense atenuants que realment
ha estat contat. Per coherència calia
una esquerda en la mateixa textura
relatora. Al bell mig de la línia de flo-
tació de la història, de fet.

Antoni Mora
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