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Revisitar la guerra  
i la postguerra

ESQUELETS  
A L’ARMARI 

Totes les guerres deixen ferides 
sense tancar. Passen els anys i, tot i 
això, els esquelets que al seu mo-
ment els governs van tancar als ar-
maris es resisteixen a sortir. Però 
tard o d’hora ho fan. La ficció és un 
bon camí per a aquesta tasca tera-
pèutica. I amb la distància temporal 
van sorgint veus interessants que 
donen punts de vista nous. RBA aca-
ba de publicar la darrera novel·la de 
Philip Kerr, Un hombre sin aliento 
(dissortadament no n’hi haurà ver-
sió catalana), protagonitzada pel 
seu heroi, l’expolicia berlinès Ber-
nie Gunther. Les seves històries 
passen abans, durant i després de la 
Segona Guerra Mundial.  

Gunther, que intenta mantenir 
una mínima dignitat personal en-
mig del règim hitlerià, és capaç de 
ficar-nos a l’interior de l’estructu-
ra nazi amb una naturalitat esfere-
ïdora. Ens l’apropa i, des de les in-
trigues policíaques més atractives 
(en aquest cas, la trama se centra en 
les fosses de Katyn, el lloc on el 
1940 els soviètics van assassinar 
més de 20.000 polonesos, bàsica-
ment oficials de l’exèrcit, però tam-
bé suboficials, intel·lectuals, funci-
onaris...), ens encomana l’horror 
pel règim nazi, però, alhora, el dis-
tanciament respecte a la maldat 
humana i l’horror de la guerra, que 
també esquitxa russos i aliats. Les 
trames de Kerr són potser una mi-
ca massa complexes, i la sort de 
Gunther, un punt massa excessiva 
(i inversemblant: aquí salva la vida 
com a mínim dues vegades per pu-
ra sort, en qüestió d’hores), però te-
nen la virtut de deixar el lector en-
ganxat a l’argument. I en això hi té 
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Coincideixen a les llibreries dues novetats que 
s’apropen en clau de ficció a l’Alemanya de la  
Segona Guerra Mundial. Són ‘Un hombre sin aliento’,  
de Philip Kerr, i ‘Els dies que vindran’, de Rhidian Brook

a veure la fascinació que encara 
provoca el règim nazi i el fet que al-
gú com Kerr, que és anglès, s’hi pas-
segi per dins amb aquesta autoritat. 

QUE NO EREN ELS 
BONS, ELS ALIATS? 

Ha costat molts anys, també, que les 
autoritats aliades hagin fet una me-
na de mea culpa històric i recone-
guin que, en bona mesura, una part 
de l’immens patiment dels civils 
alemanys era innecessari. La narra-
tiva també revisa aquesta qüestió, 
encara que sigui tard. I un bon 
exemple és Els dies que vindran (tí-
tol anodí triat per Edicions 62, en 
comptes de “Les seqüeles”, “Les 
conseqüències”, molt més ajustat al 
que vol dir el llibre), de l’autor an-
glès Rhidian Brook. Se situa en 
l’Hamburg devastat del 1946 i en-
fronta i encreua una sèrie de perso-
natges dividits, en principi, per dos 
bàndols irreconciliables, els vence-
dors, representats pels britànics 
que ocupen aquesta zona, i els ale-
manys, vençuts i humiliats.  

Gran descripció d’aquesta ciutat 
alemanya, amb els supervivents, 
ànimes en pena que venen –i es ve-
nen– el que calgui per un tiquet de 
menjar de les forces d’ocupació. Hi 
apareixen els infants abandonats a 
la seva sort sobrevivint amagats en-
tre les ruïnes com si fossin rates. El 
xoc i les relacions que s’estableixen 
entre una família anglesa que ocupa 
temporalment una mansió i el seu 
antic propietari alemany donen lloc 
a un argument molt ben travat, 
atractiu, que toca gairebé tots els 
punts nous de reflexió sobre la con-
frontació bèl·lica; en particular, el 
fet de desmuntar els tòpics referits 
a vencedors i vençuts.✒
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EL NOM, EL MÓN

Ho hem comentat aquí ma-
teix moltes vegades: so-
vint un nom ens agrada si 

estimem una persona que el té. I, 
a la inversa, també pot passar que 
trobem terrible un nom només 
perquè ens recorda algú que no 
ens cau bé. Jo només conec una 
Tatiana. No sé si en coneixeré 
d’altres. Però, encara que en co-
negués cent mil, aquest nom em 
recordarà sempre la Tatiana Sis-
quella. 

I, com ja he dit, solem adjudi-
car al nom les virtuts o els defec-
tes de la persona que el té. Així 

que, per mi, Tatiana és un nom 
bonic, molt bonic. Un nom llarg, 
amb què et pots entretenir men-
tre el dius. Ara una a, i una altra, 
i encara una tercera. Tot ben 
obert, deixant que entri l’aire i la 
llum. I el nom –que té ressonàn-
cies russes– ha esdevingut càlid. 
El marit de la Tatiana, en Joan 
Maria, va regalar-me, fa pocs di-
es, aquest record: “Quan ens 
vam conèixer, la primera vegada 
que la Tati va venir a casa meva, 
jo ho tenia tot molt tancat. Ella, 
sense demanar-me permís, va 
començar a obrir cortines i aixe-

car persianes, i va començar a 
entrar la llum a raig. I sempre 
més va ser així”. Llum, sol, vida 
són paraules que tothom ha as-
sociat amb ella aquests dies. Per 
això el nom de Tatiana resplen-
deix. Per això els amics l’han 
comparada a l’astre entorn del 
qual tots gravitem. 

I el nom té encara una virtut 
més. És un nom adaptable a una 
personalitat elàstica com la que 
ella tenia. Tatiana, per la seva 
excel·lència professional, l’exi-
gència, l’elegància, la curiositat 
intel·lectual, el coratge. Tati, per 

la simpatia, la naturalitat, l’afec-
te, la confiança, la comoditat, la 
fragilitat. 

Sempre que escolto Jovanot-
ti cantant A te, penso en la Tati. 
Quan diu allò de “le forze della 
natura si concentrano in te”. Ai-
xí ho vaig escriure: ella és una for-
ça de la naturalesa que empeny 
les pedres grosses fins a fer-les 
rodolar fora del camí, mentre 
avança entre rialles. 

Tatiana, un nom poderós, com 
el sol que entra a raig. Tati, un 
nom càlid com el sol que entra a 
raig. Quin nom tan ben triat!✒
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