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La banalització
d’Hibernatus ha tornat

HITLER ON THE ROCKS
Una de les comèdies més divertides
de Louis de Funès va ser Hibernatus
(1969). Un home congelat, en Paul
Fournier, a Groenlàndia, desapare-
gut el 1900, torna a la vida als anys
seixanta. La família, de bon comen-
çament, fa com si tot passés a la se-
va època per tal de preservar-lo del
xoc traumàtic amb la societat actu-
al, cosa que no poden evitar. Una al-
tra variant d’aquests plantejaments
seria la rèplica ibèrica de Louis de
Funès, Paco Martínez Soria, a La
ciudad no es para mi. Gent que ve del
passat o de pagès i, des de la seva in-
nocència/desconeixement, acaba
fent paleses les contradiccions de la
vida actual. Timur Vermes (Nurem-
berg, 1967) fa el mateix, però amb
una intenció molt més malèvola i,
per tant, més interessant: qui retor-
na és la bèstia de les bèsties. Cal ad-
metre que la decisió és valenta. És
una novel·la de denúncia crua de la
societat alemanya d’ara. Fer reviu-
re Hitler al segle XXI i ficar-lo de ple
en l’era mediàtica és atractiu com a
idea perquè Hitler, el dimoni, s’hi
adapta. Continua sent ell i de segui-
da comença a entreveure la millor
manera de treure’n profit.

La novel·la (Ha tornat, Colum-
na/Seix Barral) està resolta mitjan-
çant una senzilla acumulació de si-
tuacions, unes de més iròniques i
més divertides que d’altres. El que
vol l’autor es veu de seguida i ho fa
arribar fins al final sense que li tre-
moli la mà. Qui tremolem som nos-
altres, que estem en ple debat sobre
la banalització del nazisme, del mal.
Hem d’empassar-nos saliva a l’hora
de seguir el Hitler ressuscitat pel
món mediàtic actual sense defugir
cap dels seus temes preferits (els ju-
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L’escriptor alemany Timur Vermes arriba a les llibreries
catalanes amb una novel·la que fa reviure Hitler al segle
XXI. ‘Ha tornat’ fa tremolar els lectors: ens trobem
en ple debat sobre la banalització del mal

eus, la superioritat racial, etc.).
Sempre hem admirat les generaci-
ons més joves alemanyes, disposa-
des a acceptar el seu passat per dei-
xar-lo definitivament col·locat. Pot-
ser per això aquest llibre és un èxit
rotund, absolut i brutal a Alemanya.
És curiós que, tot i la diferència còs-
mica entre el desastre provocat pel
nazisme i el de la dictadura fran-
quista, nosaltres encara no hàgim
pogut arribar a aquest grau de ma-
duresa. Simplement perquè el fran-
quisme continua ben viu. Els ale-
manys tenen lleis antinazis. Aquí les
lleis antipartits només s’apliquen
mirant cap a una banda.

FRANCO I
LA TRUITETA
Els amics del programa Polònia van
ser dels primers a jugar amb la
imatge del dictador. Feien broma i
por. Aquí, un llibre com Ha tornat
protagonitzat per Franco seria di-
fícil. Entre altres raons perquè hi ha
franquistes i una Fundación Fran-
cisco Franco. A Alemanya no hi ha
cap fundació Adolf Hitler. Els ale-
manys del segle XXI són envejables
per moltes raons, però una de les
més importants, ja ho hem dit, és
que van saber afrontar el passat. No
ens enganyem, van fer-ho fins on
van poder. Els tribunals de desna-
zificació dels aliats eren conscients
que si actuaven a fons haurien d’ha-
ver ficat a la presó el 90 per cent de
la població. Però ho van fer, i avui
poden publicar un llibre com
aquest. Molts trobaran que la bana-
lització de la figura de Hitler és in-
suportable. D’altres pensem que els
alemanys s’ho han guanyat. Potser
el problema no el tenen ells, el te-
nim nosaltres.✒

A LA NOVEL·LA DE VERMES, HITLER ENTREVEU DE SEGUIDA LA MILLOR MANERA DE TREURE
PROFIT DEL MÓN MEDIÀTIC EN QUÈ VIVIM. EFE

EL NOM, EL MÓN

T’ho miris com t’ho miris,
Abril és un nom bonic.
Primer de tot, és eufònic,

sona bé i no és ni massa llarg ni
massa curt. El seu significat tam-
bé és agradable: ens remet al mes
d’abril, el mes primaveral per ex-
cel·lència. Etimològicament es
diu que pot derivar de la paraula
llatina aprilis, amb la qual els ro-
mans designaven el que per a ells
era el segon mes de l’any. El nom
derivaria del verb aperire, que vol
dir obrir, perquè abril és el mes en
què la terra s’obre per donar els
seus fruits. Obrir, florir, reco-

mençar. Però el nom també po-
dria derivar del grec aphril, que
vol dir escuma, ja que els grecs de-
dicaven aquest mes a Afrodi-
ta/Venus, la deessa nascuda de
l’escuma del mar. Així que ja ho
veieu: primavera, obrir, escuma;
Abril fa olor de net!

Els romans donaven la benvin-
guda al mes d’abril, justament el
primer dia del mes, celebrant les
festes de Venus: les dones es reu-
nien en algun lloc on fluís aigua
fresca i cremaven encens en ho-
nor dels déus. Algunes nenes nas-
cudes durant aquest mes rebien el

nom d’Abril, com també passava
amb altres mesos. Als països an-
glosaxons també és costum fer
servir alguns noms de mesos per
a les criatures: són habituals els
noms d’April, May i June. Aquests
tres mesos fan pensar en el bon
temps, en l’aire lliure, en els ma-
tins assolellats. Es tractaria d’una
mena d’invocació perquè la nena
batejada amb aquest nom tingués
una vida plena de llum.

Probablement per això no és
habitual que les noies es diguin
Octubre, Desembre o Febrer (i tan
bonic que seria, tenir nom de tar-

dor i de fulles grogues i verme-
lles…!). A Catalunya no hi havia
costum de batejar els nadons amb
noms de mesos. Una sèrie de tele-
visió de final dels noranta (Nissa-
ga de poder) va posar de moda el
nom d’Abril, que per als catalans
és un mes carregat de simbolisme,
amb la celebració del patró, sant
Jordi, el vint-i-tres, el dia del lli-
bre i de la rosa, i el vint-i-set, amb
la celebració de la Mare de Déu de
Montserrat, la “rosa d’abril”. Ac-
tualment, el nom d’Abril ja figura
entre els cinquanta més posats a
Catalunya.✒
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