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L ’ h i s t o r i a d o r
francès Léon Po-
liakov (1910-
1997) fou un ex-
pert coneixedor
de les terribles vi-
cissituds per les

quals ha passat el dissortat poble ju-
eu. El seu minuciós treball en cinc
volums sobre la història de l’antise-
mitisme és obra cabdal i de referèn-
cia. A Breviario del odio, un estudi de
l’any 1956, Poliakov fa una anàlisi
implacable i precisa dels orígens
ideològics i socials de l’antisemitis-
me nacionalsocialista, partint dels
arxius del Tercer Reich i d’alguns
testimonis directes de la barbàrie.

Es pot creure ingènuament que
el genocidi és un moviment deli-
rant de furor col·lectiu? Sens dub-

Auschwitz o la satisfacció
del desig sinistre

te aquesta condició és necessària,
però no suficient, un moviment ai-
xí no pot desencadenar-se lliure-
ment sense una voluntat clara al
darrere i una idea pensada en ex-
trem. El que fa Poliakov de manera
superba és reconstruir l’origen i
l’evolució d’aquesta idea de geno-
cidi sistemàtic i integral que va
perpetrar el nazisme, exposant-ne
les condicions i premisses psicolò-
giques que el van fer possible, res-
seguint la base seminal dels seus
criminals ideòlegs.

L’assaig conté sorprenents da-
des, exemples i paradoxes descon-
certants, com la vergonyant col·la-
boració de Vichy i Pétain durant
l’ocupació a França (protegint els
jueus del país però lliurant els es-
trangers) o com l’espoliació va do-

nar l’oportunitat a nombrosos fran-
cesos d’ascendir socialment. Tam-
bé la connivència tàcita del poble
alemany en l’assassinat de sis mili-
ons d’éssers humans que, a través
del delicte menor, l’extorsió, el pi-
llatge i la moma dels béns que això
suposava, conformen l’evidència
que milions d’alemanys van partici-
par en el gran crim del genocidi.

Les deportacions, l’abarrotada i
humiliant vida als guetos, l’ensinis-
trament col·lectiu, la implicació de
la policia jueva, l’activitat dels con-
sells jueus i la participació d’alguns
d’ells en la deportació per evitar-la
personalment... I tot un seguit de si-
tuacions incomparables amb altres
experiències humanes i que desafi-
en qualsevol criteri de moralitat,
com són el sadisme, l’orgia devasta-

La nova novel·la
de l’australià
Markus Zusak
obeeix a una fór-
mula que ha tri-
omfat en el cine-
ma i la literatura

recents: s’agafa un personatge des-
graciadet, un pocapena de bon cor
que sobreviu en una feina modesta i
sense expectatives i, gràcies a un ele-
ment extern, se l’enfronta amb el
món exterior del qual abans vivia
amagat.Ésunafórmulaquefunciona
en qualsevol literatura occidental –i
això ens hauria de fer reflexionar so-
bre els perills de la uniformització–,
ielllibredeZusakpassaaAustràliade
la mateixa manera que es podria ubi-
car a Birmingham, Lió o Mataró.

En aquest cas, el pocapena es diu
Ed Kennedy (no hi busqueu conno-

De la literatura com a autoajuda
tacionspolítiques)iéstaxista.Téuna
vida organitzada, però que no l’aca-
ba d’omplir. Té dos amics, Marv i Rit-
chie, i una amiga, l’Audrey, de la qual
naturalmentestàenamoratsensees-
perances, perquè, esclar, a l’Audrey li
agraden més els paios enrotllats, i ell,
tot i que és bona persona, no és dels
que enamoren les noies. Per acabar
d’arrodonir-ho, també té un gos, que
es diu Porter, a qui agrada molt el ca-
fè. Aprenents de best-selleristes, no
oblideu mai un detall com aquest: és
l’elementinversemblantquedónaun
toc humà al relat.

Lavidad’EdKennedycanviaeldia
en què, sense voler i amb una mica de
sort, desarma l’atracador d’un banc i
es converteix en una mena d’heroi de
barri.Apartird’aquícomençaarebre
unes cartes en el doble sentit: textos
que van dins un sobre i naips de la ba-
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rallafrancesa,queconformenunasè-
rie de missions que ha de dur a terme
iqueconstitueixenelseuaprenentat-
ge vital. Mitjançant aquest artifici
narratiu –que tan artificial és al prin-
cipi com al final, quan s’explica–,
Kennedy va entrant en contacte amb
tot un seguit de personatges que co-
breixen més o menys tot tipus de
marginalitat: dones i germans mal-
tractats, un capellà simpàtic però
sense públic, i fins i tot la seva mare,
que l’odia perquè l’estima massa.

Zusak escriu amb paràgrafs curts
–de vegades d’una frase o una parau-
la–,imésqueunestilàgilaconsegueix
un estil telegràfic, un vehicle còmode
de llegir per fer-nos arribar aquesta
història exemplar de superació per-
sonal,moltrecomanableperalsafici-
onats als llibres d’autoajuda i neces-
sitats de finals feliços.✒

dora dels pogroms i els brutals mè-
todes d’extermini: afusellaments,
mort per inanició, ofegaments, la
crema viva, asfíxia en camions de la
mort, cambres de gas ambulants,
nadons llançats des de balcons llan-
guint esclafats per les voreres, ho-
mes tirats des d’una cantera, injec-
cions de fenol, calç viva, cicló B, ve-
xacions, vileses, bromes perverses a
càrrec dels vigilants dels camps
d’Auschwitz, SS Totenkopf, que
anunciaven als deportats que d’allí
només en sortirien volant per la xe-
meneia; monstres perfectes i ogres
llegendaris, com un policia que as-
sassinava nens jueus només per dis-
treure els seus fills... Com es pot
comprendre, la supervivència era
un fenomen excepcional.

El brillant estudi també dóna res-
posta a algunes preguntes ingènues
i fonamentals que sovint ens hem
fet. L’estranya qüestió de la passivi-
tat de les masses jueves que morien
en silenci. Per què? Per què morien
sense protestar ni rebel·lar-se? Per
què el silenci del papa Pius XII i l’Es-
glésia catòlica davant l’orgia devas-
tadora de l’extermini? Hi va haver
una resistència jueva? Ho sabien les
potències aliades? Hi van fer res?

Breviario del odio és un llibre
viu. Seguim i seguirem lligats mo-
ralment a l’època estremidora i
atroç de la indústria de la mort, en
revelar tota la capacitat criminal
per diferenciar-nos els uns dels al-
tres. En realitat, després de sis mi-
lions de cadàvers, l’únic que ens
queda és la intel·ligència que ens fa
conscients, el dolor angoixant del
pensament fracassat i la constant
i seriosa amenaça d’una repetició
possible. Som conscients que la
ment humana està configurada de
tal manera que no concedeix cre-
dibilitat al que la pertorba brutal-
ment, però també sabem el que les
cambres de gas significaven.
Aquest llibre brutal esclareix i es-
candalitza alhora, fent explícites
veritats i capacitats humanes in-
audites, actes de barbàrie pensats
al mínim detall, insuportables, im-
possibles d’assumir. Però cal fer-
ho. Potser, davant l’atrocitat para-
litzadora de l’extermini planificat
no hi hagi res a dir, tanmateix és
necessari seguir anomenant el que
no es pot, incansablement.✒
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