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Som a Auschwitz, 
l’escenari del mal 
absolut. Però 
aquesta vegada 
no conviurem 
amb les víctimes. 
No compartirem 

lliteres ni uniformes de ratlles, ni 
viurem les seleccions o els camps 
de treball, retratats en centenars de 
memòries i ficcions, des de Primo 
Levi a Joaquim Amat-Piniella o 
Montserrat Roig. La Zona d’Interès 
que ha triat Martin Amis per situ-
ar la seva darrera novel·la és a l’al-
tra banda de la tanca, a les depen-
dències on soldats i funcionaris del 
Reich convivien amb les seves fa-
mílies mentre feien anar cremato-
ris i fàbriques. I en aquesta esceno-
grafia atípica, l’autor de Camps de 
Londres ens descobreix la rutina 
dels botxins a través de tres dieta-
ris que tracen un triangle amorós 
entre el comandant del camp, Paul 
Doll; la seva dona, Hannah, i Golo, 

L’Holocaust, 
terreny vedat?

el jove oficial que la festeja, prote-
git pel Führer perquè és el nebot del 
seu secretari personal.  

En aquest context sense moral, 
en què s’ha rebutjat categòricament 
el sistema cristià del bé i del mal  
–“Només hi ha resultats positius i 
resultats negatius”–, qualsevol es-
cena quotidiana commourà pel que 
amaga, pel que no deixa veure, pel 
fora de camp. Les escenes de violèn-
cia explícita són escasses, perquè de 
fet no són aquestes les que incomo-
den, són les altres. Quan Golo des-
criu un dinar a la cantina d’oficials 
–“Mig pollastre, préssecs amb cre-
ma anglesa. Vi no”–, no podem dei-
xar de pensar en els milers d’éssers 
humans que, a pocs metres d’allà, 
maldaven per un rosegó de pa. Com 
suportar que es queixi perquè 
l’apartament on viu no és còmode a 
causa d’una plaga de ratolins? A La 
Zona d’Interès tot fa referència als 
altres, als que no veiem però sabem 
que hi són, veladament. Converses 

El poder político-
coercitiu a la Ca-
talunya contem-
porània, no de-
mocràtica, s’ha 
exercit per dele-
gació de Madrid 

en virreis actualitzats: la borbònica 
figura del capità general i els fran-
quistes governadors civils, a qui a 
principis de la dècada dels 40 es va 
sumar la secretaria provincial de 
Falange. Els quatre historiadors ca-
talans rere Gobernadores es plante-
gen el simbòlic Govern Civil de Bar-
celona com a cas d’estudi i, alhora, 
com a reconstrucció dels itineraris 
personals i col·lectius de la societat 
de l’època. El llibre es beneficia dels 
seus múltiples treballs previs, però 

El poder discrecional a la Barcelona franquista
en alguns moments es ressent de 
l’absència d’un coordinador.  

Javier Tébar se centra en la imme-
diata postguerra. Per al pioner Gon-
zález Oliveros –com els àrbitres, els 
governadors són citats amb els dos 
cognoms–, l’objectiu principal era la 
repressió –per castigar els vençuts, 
intimidar els indecisos i, no ho obli-
dem, premiar els addictes– i la rees-
panyolització. Sense renunciar a la 
violència, el més populista Correa 
Véglison va afrontar la crisi d’abasti-
ments, tot buscant assentar Falan-
ge localment. A continuació, Manel 
Risques ens mostra uns governadors 
que hereten problemes antics –abas-
timents i corrupció– i en sumen de 
nous: la incipient oposició catalanis-
ta i, sobretot, popular. Malgrat el 

Enrere ja els anys de la fam, els dis-
crets intents modernitzadors van 
xocar amb els problemes derivats 
de l’acolliment de la immigració 
massiva i l’increment de les protes-
tes polítiques.  

Precisament, aquestes qüesti-
ons centren les pàgines de Pau Ca-
sanellas. En el tardofranquisme, 
Barcelona i Catalunya esdevenen 
una qüestió política i no només 
d’ordre públic. El càrrec, a més, es 
converteix en trampolí per a funci-
onaris del règim que preparen la 
seva conversió a demòcrates. El 
darrer d’ells, Sánchez Terán, futur 
ministre com Martín Villa i partí-
cip de l’operació Tarradellas, tren-
caria el vincle amb Falange. El po-
der ja no exercia per delegació.✒
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continu escapçament del nombre de 
dissidents, tot salta pels aires –el cap 
de Baeza Alegría inclòs– amb la va-
ga de tramvies del 1951. 

Immigració i catalanisme 
Martí Marín s’encarrega de la part 
central del llibre, amb un primer 
capítol centrat en el llarg govern 
d’Acedo Colunga, molt més hàbil en 
la combinació de repressió de 
l’oposició i seducció dels sectors 
econòmics. També aquí es presta 
atenció a qüestions que el sobreviu-
ran com la gestió de la immigració 
i les relacions amb el catalanisme 
conservador (amb Porcioles entre-
mig). Garicano Goñi, en part con-
tinuador de l’anterior i futur minis-
tre, protagonitza el segon capítol. 

per maximitzar l’eficiència dels 
forns o correspondències mercan-
tils amb la Bayer, en què l’empresa 
farmacèutica reclama que li enviïn, 
per als seus experiments, “un altre 
grup de dones del mateix nombre i 
al mateix preu”. I les frivolitats no-
més han començat: com que al co-
mandant del camp no li agrada 
l’òpera, es distreu estimant quant 
costaria gasejar el públic, i què en 
podria treure dels seus cabells i les 
seves dents d’or.  

Industrialitzar la mort 
“Si el que fem és bo, per què fa una 
pudor tan dolorosament dolen-
ta?”, es pregunta la Hannah en un 
moment de la novel·la. Escollir l’al-
tra cara d’Auschwitz, enfocar la 
“cultura burocràtica” que va pro-
vocar tanta “mort industrialitza-
da” –en paraules de Zygmunt Bau-
man– és la jugada mestra, l’escac-
i-mat, l’as a la màniga, l’artefacte 
narratiu que tensiona la novel·la. 
L’autor tria incomodar-nos, Amis 
juga a ser insuportable. Ningú vol-
dria estar ni un minut al camp, i ell 
ens hi fa passar hores acompa-
nyant uns personatges vulgars, les 
seves misèries i la seva banalitat. 
Tot el que passi o deixi de passar al 
llibre està condicionat per aquest 
punt de vista: sense Holocaust, La 
Zona d’Interès seria poc més que 
l’enèsim vodevil romàntic, però si-
tuat a l’avantcambra de l’infern la 
conversa més frívola acaba tenyida 
d’una transcendència macabra.  

Coneixent el seu gust per la polè-
mica, sembla evident que Martin 
Amis va prendre’s el seu temps per 
preguntar-se quin seria l’escenari 
més bèstia per ambientar la histò-
ria, per trobar el punt de vista més 
insuportable possible. Llegir La Zo-
na d’Interès és una experiència 
semblant a llegir El diario de un vio-
lador de Connell, similar a veure 
The act of killing i aguantar tres ho-
res de bromes al carnisser d’Indo-
nèsia. Amis gasta la determinació, 
entre irònica i malaltissa, del Von 
Trier més masoquista o d’un Hane-
ke a Funny games, però aquí la pica-
da d’ullet sembla més pertinent. 
¿Correspon a un novel·lista, lluitar 
perquè no es repeteixi l’Holocaust? 
Amis ho té clar: si la literatura és un 
espai de llibertat, no poden existir 
els terrenys vedats.✒

Els comicbooks mi-
ren cada cop més a 
les pantalles. Els 
guionistes plante-
gen les històries 
com si fossin tem-
porades de sèries 

de televisió i aprofiten els grans esde-
veniments –els crossovers que són com 
la Champions del món superheròic– 
per fer taula rasa. El clímax sol arribar 
amb la mort d’algun protagonista, pe-
rò que tampoc triga gaire a ressuscitar. 
Cap sorpresa, doncs, davant l’especta-
cularitat d’aquestes noves Secret Wars 
marvelites, una invenció de l’editor 
Jim Shooter als anys vuitanta. Shooter 
va pensar que el millor per promocio-
nar el llançament d’unes figuretes dels 
personatges més populars de l’editori-
al era crear una sèrie limitada com a es-
quer, un títol que es va convertir en un 
gran èxit i que forma part de l’imagina-
ri dels lectors de còmics de superhe-
rois. Aquestes Secret Wars també lide-
ren ja les llistes de vendes –han acon-
seguit desplaçar del primer lloc els cò-
mics de Star Wars–, gràcies, sobretot, 
a l’art de Ribic, perquè la trama és en 
realitat l’epíleg de la llarga etapa de 
Hickman com a guionista de les 
col·leccions de Los Vengadores. El que 
sí que s’ha de reconèixer és que mai 
s’havia fet un reset tan bèstia a la Mar-
vel, perquè el punt d’arrencada va ser 
la destrucció dels dos universos de 
l’editorial, el clàssic i l’alternatiu (co-
negut com a Ultimate). Ara només cal-
drà veure quant dura l’invent fins a la 
pròxima sacsejada.✒
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