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“El mateix ga-
nivet/ que
m’havia obert
tantes fruites/
em va obrir la
teva carta.
/Què és un

obrecartes sinó un ganivet/ que
també pela paper?” Així arrenca
L’última mohicana, poemari amb
què s’estrena Anna Bou Jorba, i
part de la seva gràcia arrela en
aquest tipus d’imatge fresca i in-
cisiva, o en la capacitat de fer par-
lar vigorosament els objectes
quotidians, com si es tractés d’un
quadre expressionista. Una mà-
quina d’escriure, unes tisores,
uns mitjons desaparellats tren-
quen la closca de la insensibilitat
i s’inventen un llenguatge propi,
impregnat d’amor o tenyit d’iro-
nia, i conten la seva història amb
la intensitat desvergonyida que
només pot tenir un poema líric.
Pel que fa a les presències huma-
nes, la més important és la mare,
al·ludida al poema que dóna títol
al llibre i evocada amb una nos-
tàlgia profunda que omple d’es-
calfor uns versos que podrien ser
un pèl massa cerebrals si no tin-
guessin un fons íntim. Però just
al pol oposat d’aquest intimisme
es troba l’altra gran virtut de L’úl-
tima mohicana: el seu tarannà
carnavalesc, la seva essència te-
atral, fascinada per tot el misteri-
ós i sinistre. És per això que, a Ca-
fè Pripiat, Sylvia Plath i Anne
Sexton es reuneixen al bar que
porta el nom de la ciutat fantas-
ma de Txernòbil, o, a Bellesa an-
tiga RIP, Victòria de Samotràcia
fa de cambrera per pagar-se una
operació, o, a Arrencar cabelleres,
hi ha uns maniquins degollats i
somrients.

El que contribueix a la natura-
lesa lúdica del recull és que al-
guns poemes surtin també en
mohicà, gràcies a la col·laboració
d’una traductora experta en llen-
gües en perill d’extinció; però el
que realment intensifica el plaer
de la lectura i fa brillar l’enginy
enjogassat de l’autora són poe-
mes com ara Banderes, a mig ca-
mí entre la sàtira i el lirisme, que
acaba així: “M’agradaria viure en
un país / que tingués per bande-
ra uns pantalons; / les cames cor-
rent al vent, / ales els genolls, / ai-
re les sabates. / Hisseu els pan-
talons –cridaria el manamés. /
Però el manamés aniria nu / per-
què les banderes (un respecte) /
no serveixen per vestir-nos. / I un
manamés nu no té cap crèdit”.✒

En principi, La
bona gent, de Nir
Baram (Jerusa-
lem, 1976), hauria
de ser irresistible
per a tots aquells
lectors interes-

sats en la naturalesa totalitària del
nazisme i del comunisme i en la se-
va influència en el dia a dia de la gent
ordinària que els va patir o que se’n
va aprofitar. La novel·la presenta,
mitjançant la clàssica estructura de
vides paral·leles que només a la fi
conflueixen, les històries de dos
personatges aparentment antagò-
nics a qui la voluntat de prosperar
–o la necessitat de sobreviure– aca-
ba situant en el mateix pla, com les
dues cares d’un mirall.

L’estranya parella protagonista
està formada per l’alemany Thomas

Les maldats
de la bona gent

Heiselberg, un capitalista entusias-
ta, americanitzat, frívol i amb més
vanitat i ambició que ideologia, i la
russa Alexandra Andréievna Weis-
berg, filla d’un intel·lectual caigut
en desgràcia en el Leningrad de fi-
nals dels anys 30, terroritzat per les
massives purgues estalinianes. Tal
com resumeix bé una frase de la
contracoberta, l’objectiu de La bo-
na gent –el títol, no tan sarcàstic
com sembla, ho diu tot– és explorar
“el paper de la classe mitjana instru-
ïda en els moments de crisi social”,
és a dir, el paper d’aquells que es dei-
xen arrossegar pel corrent de la his-
tòria, que s’adapten i van tirant sen-
se embrutar-se gaire les mans però
que a la fi acaben esdevenint còm-
plices per inèrcia de les pitjors bar-
baritats. Ho avançàvem al principi:
irresistible.

El problema és que, en general, la
novel·la sembla encomanar-se de la
confusió i les tenebres del món que
narra. Una vaguetat impregna tant
la forma com el fons, i els desorde-
na o difumina. Entenguem-nos: no
és que costi seguir la trama, ni iden-
tificar els detalls del context histò-
ric, ni veure l’evolució dels perso-
natges, però sí que es fa molt difí-
cil entrar-hi plenament i llegir-la
d’una manera continuada. Com si
hi hagués un tel tèrbol entre el text
i el lector, que l’allunyés i li acabés
fent molt feixuga la lectura. És ben
bé tot el contrari del que passava
amb Les benignes, suma i síntesi del
Tercer Reich i les atrocitats del na-
zisme, en què Jonathan Littell va
tenir el mèrit d’acotar i de perfilar
fins a convertir en una novel·la
d’una claredat terrible uns materi-
als històrics desbordants. Ja no és
que els atractius històrics siguin, a
La bona gent, superiors als literaris.
És que, en certs passatges, fins i tot
fa la sensació que, si el lector no co-
neix el que va passar tant a la Rús-
sia de Stalin com a l’Alemanya de
Hitler entre finals dels 30 i princi-
pis dels 40, s’hi perdrà sense remei.

Amb tot, Nir Baram també de-
mostra que té molt de talent. De
tant en tant es treu de la màniga fra-
ses esplèndides –d’un humor ne-
gríssim: “La comissaria, quin lloc
més fascinant!, el lloc de trobada
amb l’Estat”– i, en segons quines
escenes, la seva prosa és rica, atre-
vida, plena de força i vivor. A més, el
dibuix que fa del personatge de
Thomas és molt persuasiu: una bar-
reja de camaleó i de farsant, un crac
del màrqueting que pren posicions
dins el règim de Hitler igual que
dins d’una empresa, per orgull i per
afany de realització personal, amb
astúcia i eficàcia, sense manies pe-
rò sense brutalitat. Molt bé. És a
causa d’aquestes explosions puntu-
als de talent, i de l’elogi unànime
que la novel·la ha rebut en els cer-
cles literaris d’Israel –els escriptors
Abraham B. Yehoshua i Amos Oz
l’han saludada com una fita de la
nova literatura hebrea–, que, final-
ment, al lector no li queda més re-
mei que preguntar-se si els proble-
mes de La bona gent no podrien ser
més responsabilitat de la traducto-
ra que de l’autor.✒

Quan el 1979 va
aparèixer la pri-
mera edició
d’aquest llibre, no
era clar que l’opi-
nió pública inter-
nacional cone-

gués l’existència del poble palestí.
El Pròxim Orient ja apareixia de
forma reiterada als informatius, pe-
rò els enfrontaments es caracterit-
zaven com a àrab-israelians, gràci-
es a l’eficàcia comunicativa sionis-
ta. Contra aquest biaix, el reconegut
crític literari Edward Said (Jerusa-
lem, 1935 - Nova York, 2003) aixe-
cava la veu per reivindicar que
Palestina existia.

Publicat sota la influència direc-
ta de la revolució iraniana i els
acords de Camp David, La cuestión
palestina és resultat directe de la

Palestina subsisteix
desfeta de la Guerra dels Sis Dies,
quan es fa evident la impossibilitat
d’una solució militar, la primacia
dels interessos particulars en l’actu-
ació dels suposats aliats àrabs i la
debilitat palestina dins l’escenari
internacional, especialment davant
dels Estats Units. “Per a Israel, per
tant, el palestí és o bé un terrorista,
o bé un ens essencialment apolític”,
denuncia l’assagista, amb l’agreu-
jant que aquesta era la visió
dominant del moment.

L’autor de llibres com Orientalis-
mo s’esforça per oferir un relat al-
ternatiu, menys maniqueu i més di-
vers: parla de la persecució, l’exili
(“la condició fonamental de la vida
palestina”), la diversitat i les aspira-
cions del seu poble. Però, sobretot,
busca legitimar l’OAP de Iàsser Ara-
fat com a interlocutor vàlid i repre-

sentant autoritzat del poble pales-
tí, en una negociació de mutu reco-
neixement que troba ineludible.

Tanmateix, quan la negociació es
produeix, té lloc sota unes circums-
tàncies tan contràries als interessos
palestins,conseqüènciadel’errortàc-
tic durant la Guerra del Golf, que Said
es manifestarà públicament contra-
ri als Acords d’Oslo. Fruit d’aquesta
oposició, sorgeix la revisió i reedició
del 1992, on incorpora tretze anys de
canvis constants i la denúncia d’una
debilitat palestina creixent.

Tres dècades més tard, l’actuali-
tat ha fet envellir prematurament la
part factual del llibre i, fins i tot, al-
gunes de les seves anàlisis. Amb tot,
manté part del seu valor com a testi-
moni d’una època quan, paradoxal-
ment, es veia difícil que tot pogués
empitjorar.✒

Clar i mohicà:
Anna Bou
debuta
en la poesia

PERE
ANTONI
PONS

LABONAGENT
NIRBARAM
EMPÚRIES/
ALFAGUARA
TRAD.EULÀLIA
SARIOAL
430PÀG./19,50€

LACUESTIÓN
PALESTINA
EDWARDSAID
DEBATE
TRADUCCIÓDE
FRANCISCOJ.RAMOS
352PÀG./18,90€

L’ÚLTIMA
MOHICANA
ANNABOUJORBA
CURBET
PRÒLEGDE
FRANCESC
PARCERISAS
76PÀG./12€

XENIA
DYAKONOVA

JAUME
CLARET

ROGER ROSSING


