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Avui, l’aclapara-
dor desconeixe-
ment dels textos
bíblics sembla
natural. Tanma-
teix, assumir
aquesta pèrdua

fonamental i despreocupada de la
tradició no deixa d’inquietar. Qui
sap si per ventura tal desconeixe-
ment podria ser una motivació sob-
tada per a algun lector interessat a
aventurar-se fins als peus del Sinaí,
i desvelar l’enginy d’aquesta mera-
vellosa narració curta que és La llei,
de Thomas Mann.

La llei fou producte d’un encàr-
rec editorial a l’exili, i originària-
ment concebut com a introducció
narrativa per a un film propagandís-
tic, amb el títol inequívoc de Hitler
and the ten commandments, però cal
preguntar-se per què Thomas
Mann torna a narrar el mite de Moi-
sès. Naturalment hi ha l’angoixant

Thomas Mann: la ironia
i el compromís

marc històric: la desfeta de la repú-
blica de Weimar i l’exili provocat pel
Tercer Reich, moments crítics en
què la decència i la dignitat huma-
nes són atacades d’una manera ex-
tremadament brutal i perillosa. Pe-
rò per què l’artista i la civilització
europea s’aferren en la desespera-
ció a la faula de Moisès? I no només
Mann, també Freud i Schönberg,
amb el seu Moses und Aron. Sembla
com si els artistes volguessin expo-
sar una inequívoca distinció entre el
que és vertader i el que és fals. El mi-
te i la llei mosaica tracen aquesta lí-
nia clara i distinta: la frontera en-
tre Egipte i Israel, entre els déus ali-
ens i el déu únic i vertader que es re-
vela. Moisès esdevé l’escultor
alliberador del poble jueu i el símbol
de la llei sagrada. Però Thomas
Mann vesteix la seva poderosa nar-
rativa d’una ambigüitat tan rica i pa-
radoxal que acaba fantasiejant més
enllà del text sagrat.

Tot el geni poètic de Sòfo-
cles va ser abocat “en un
sol gènere: la tragèdia i

el drama satíric”. Carles Riba
s’encarregaria de traduir i co-
mentar els set “drames trà-
gics” que han arribat fins als
nostres dies: Les dones de Tra-
quis, Antígona, Àiax, Èdip rei,
Electra, Filoctetes i Èdip a Co-
lonos. “Quan commogué el pú-
blic atenès amb l’Antígona
–recorda Riba–, Sòfocles te-
nia 55 anys; entre les peces no
datades, únicament l’Àiax per
a molts, o Les dones de Tra-
quis, per a alguns, sembla és-
ser anterior”.

Àiax explica la història
d’una venjança i d’una male-
dicció. Enfurismat perquè
l’armadura de l’heroi
Aquil·les s’ha lliurat a Odis-
seu i no a ell –com creia que li
pertocava–, Àiax es decideix
a liquidar els cabdills grecs
que l’han humiliat, però se-
rà ell qui acabi pagant amb la
seva vida després del vaticini
del vident Calcas. En el cas
d’Èdip rei, també són les pre-
diccions de Tirèsias les que
acaben fent-se realitat. Les
seves paraules –temibles i in-
exorables– són recordades
per tothom que tingui una
mica d’amor per les lletres:
“L’home que cerques fa esto-
nes amb totes aquestes ame-
naces [...] és aquí. Hi veia i se-
rà orb [...] i es revelarà germà
i pare alhora dels fills amb
qui vivia, i fill i marit ensems
de la dona de qui va néixer,
rival de sembra i assassí del
seu propi pare”.✒
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Prediccions
inexorables

L’escriptor fabula amb la tradició
bíblicaperil·lustrarbàsicamentinte-
ressoscol·lectius,peròtambéd’altres
depersonals:tenyeixdeparàbolapo-
lítica el relat i composa una paràfra-
sidelstextosbíblicsperfondre’ls,me-
tafòricament, en el dolorós moment
històric, amb l’objectiu evident de
mostrar que Hitler infringia, com és
obvi, els deu manaments. I ho fa cre-
ant l’estampa d’un Moisès ambiva-
lent, que encarna l’artista-escultor
com a guia espiritual i alliberador del
seupoble.Aquestartista,però,queha
de transmetre al poble el que Déu li
comunica –i aquí rau la gràcia i la iro-
nia genial de l’escriptor–, resulta que
és un home que tartamudeja i s’em-
barbussa, atesa la toixarrudesa de la
sevaboca,iquedespertagranacritud
i pertorbació en la massa. I és que el
poble en té raons, perquè el que Moi-
sès els causa en tot temps és una vi-
da molt més difícil i complicada. És
fàcilcomprendrequelaidead’undéu
invisible tampoc deixa de ser proble-
màtica. La deliciosa ironia de Mann
mostra la dificultat d’aquesta tasca
sagrada que ha de dur a terme l’artis-
ta malgrat la inhabilitat i toixarrude-
sa que té per expressar-se, una man-
ca inexcusable davant la responsabi-
litat i el compromís de transmetre el
missatge diví.

Jehovà significa l’èxode, i l’èxode
no és altra cosa que un viatge a la lli-
bertat religiosa, però també una
campanya de conquesta. No obli-
dem que Israel significa Déu fa la
guerra, i malgrat l’anatema Israel
hauria de ser un poble diferenciat
per l’esperit, per la puresa i la san-
tedat. Certament, la llei és llenguat-
ge moral, però també violència. És
aquesta aventura moral la que sem-
bla interessar més Mann dins la nar-
ració. I el relat esdevé extraordinari,
especialment en el retrat de l’esfor-
çada tasca moralitzadora de Moisès
per imposar la llei sagrada.

Papers amb Accent ha publicat un
llibredegraninterès,exquisit,exem-
pledelgeniliterarideThomasMann,
que hi trena una llengua deliciosa,
una meravella profunda i alada, com
moltbécomunicalacurosatraducció
de Josep Murgades, juntament amb
un esplèndid assaig introductori que
enllaçal’imperibleclàssic amb la no-
va llum.✒
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Escriptor, jardiner i instructor de
patinatge sobre gel, Gerbrand

Bakker és poc conegut a casa nostra.
Tant o més que l’editorial que aca-
ba d’apostar per una de les seves no-
vel·les, Raig Verd –que publicarà tí-
tols en castellà i català–: A dalt tot es-
tà tranquil ens presenta un granger
de 55 anys, solitari i esforçat, que
passa revista a la vida al mateix
temps que pren consciència del ne-
cessari canvi de rumb. El llibre ha es-
tat traduït a 20 llengües.

A dalt tot està
tranquil
GERBRAND BAKKER
Raig verd
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La història militar és un gènere
molt popular, però tot i així no

s’ha tractat gaire en cercles acadè-
mics. Borja Antela-Bernárdez i Jor-
di Vidal han coordinat tot un equip
d’historiadors que plantegen amb
amenitat i rigor les batalles compre-
ses entre l’Egipte de Ramsès II fins
als primers indicis de la caiguda de
l’Imperi Romà i l’arribada dels bàr-
bars. Guerres i conquestes que van
donar forma a Europa i al Pròxim
Orient.

A l’atac!
BORJA ANTELA-BER-
NÁRDEZ I JORDI VIDAL
La Magrana

NO-FICCIÓ

Roser Atmetlla es planteja acabar
amb les pors de les criatures a

l’hora d’anar a dormir, un moment
en què fantasmes i monstres es con-
fabulen per acoquinar els petits i im-
pedir que s’adormin. I ho fa amb
imaginació i bon humor, a partir de
les confessions de la protagonista, la
Maria, al seu nou amic, el senyor Co-
lera, una eruga divertida i carrega-
da de saviesa. “Nosaltres, els Colera,
dormim amb els ulls oberts”, li expli-
ca abans de canviar-li la vida.

Una nit molt
moguda
ROSER ATMETLLA
Cruïlla
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