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Alfred Rosenberg 
(Tallin, 1893 - 
N u r e m b e r g ,  
1946) potser en-
cara és un desco-
negut per al gran 
públic, però va 

ser un dels personatges ideològica-
ment més influents dins del nazis-
me. Amb més d’un milió d’exem-
plars venuts, el seu llibre El mite del 
segle XX va representar, juntament 
amb La meva lluita d’Adolf Hitler, el 
text de referència per a l’Alemanya 
feixista. El mateix Führer va inte-
grar-lo en el seu cercle més proper, 
tot qualificant-lo de “pare de l’Es-
glésia del nacionalsocialisme”. 

Durant els judicis de Nuremberg, 
els seus dietaris personals van ser 

Alfred Rosenberg,  
pare de l’església nazi

sostrets pel membre de l’acusació 
Robert Kempner, que va anar espi-
golant-ne cites en diferents treballs 
acadèmics als Estats Units. A la se-
va mort, els investigadors en van 
perdre la pista, fins que el 2013 la 
Fiscalia nord-americana en decre-
tava la confiscació i els lliurava al 
Centre Mandel d’Estudis Avançats 
sobre l’Holocaust. Aquesta és, per 
tant, la primera edició completa 
d’un relat que, malgrat alguns fo-
rats, recull onze anys fonamentals 
i que, sobretot, ens permet accedir a 
la intimitat del nazisme. 

Els dietaris s’acompanyen d’un 
interessant aplec de 23 documents 
i d’un estudi introductori a càrrec 
dels editors. A més, cal destacar 
l’anotació a peu de pàgina de les pa-

raules de Rosenberg per situar 
llocs, fets i personatges (sobta veu-
re com un bon grapat de líders na-
zis van sobreviure a la guerra i als 
judicis dels aliats). Per al lector 
d’aquí, el llibre té l’atractiu afegit de 
les valoracions positives cap a un 
jove Primo de Rivera, les preocupa-
cions per la influència clerical en 
un futur franquisme o la suposada 
voluntat franco-britànica per con-
vertir Catalunya en un estat de con-
tenció del feixisme.  

El nazisme des de dins 
Els anys inicials es caracteritzen 
pel seu activisme propagandístic, 
així com pels debats ideològics. En-
tre aquests, sobresurt la seva bel·li-
gerància contra el cristianisme i es-

Rafel Nadal, que 
ja havia assolit el 
favor del públic a 
la peça memoria-
lística Quan érem 
feliços i després 
en la narració 

Quan en dèiem xampany (ambienta-
da entre Catalunya i la Xampanya 
francesa), ens ofereix ara una no-
vel·la localitzada al sud d’Itàlia –a la 
vall d’Itria- entre la Primera i la Se-
gona Guerra Mundial.  

L’excusa argumental s’enceta 
quan el narrador descobreix, en un 
petit cementiri, vint-i-una tombes 
amb el mateix cognom, Palmisano. 
Són tots morts, en efecte, de la ma-
teixa família. Un vell que hi seu li ex-
plicarà la història d’aquell llinatge 
maleït. 

  Al llarg de la Primera Guerra 
Mundial van anar morint tots els 
Palmisano. Donata, la viuda de l’úl-
tim, tindrà un fill –un Palmisano 
pòstum–, però el criarà com un 
Convertini, per evitar la maledicció. 
Aquest és el cognom de l’home de 
Francesca, una altra viuda de la 
guerra. Donata i Francesca parei-

El drama de l’incest
xen alhora un fill i una filla  
–Vitantonio i Giovanna–, que Fran-
cesca criarà com a germans.  

Més tard, Francesca morirà i Do-
nata serà instituïda, en el seu testa-
ment, marmessora de l’herència i 
tutora legal dels dos infants. És ai-
xí com ambdós es criaran junts, pe-
rò sentint-hi una instintiva atrac-
ció. Després, amb els anys, la nar-
ració anirà dotant d’una densa bio-
grafia a cadascun dels dos, a l’altura 
dels temps en què han de viure. Si 
van ser engendrats al final de la Pri-
mera Guerra Mundial, quan Itàlia 
venç, pràcticament, per incompa-
reixença del contrari, la Segona els 
enxamparà en plena joventut, i hau-
ran de prendre decisions irreversi-
bles. 

  Giovanna se sumarà als comba-
tents internacionals a favor de la 
República Espanyola. Llavors, però, 
ja haurà descobert que Vitantonio 
no és el seu germà, sinó un Palmisa-
no. Aquest, al seu torn, no es com-
promet políticament, però té més 
simpatia pels pagesos oprimits que 
pel truculent feixisme imperant. 
Quan Itàlia entra en la Segona 

construir una novel·la. En aquesta, 
a més –com ell mateix ha explicat–, 
hi ha una documentació prèvia ex-
haustiva per aconseguir que l’esce-
nari italià i el temps bèl·lic siguen 
versemblants. Així, l’autor s’ha in-
format bé sobre alguns dels episodis 
que recull al seu relat, com ara la re-
volta de Matera, el bombardeig de 

Bari o l’explosió del vaixell 
John Harvey. Les seues 

vivències a la vall d’Is-
tria, d’altra banda, li 

han fornit els ele-
ments suficients 
per a inventar el 
poble de Belloro-
tondo –on situa 

l’acció principal–, 
que és un compendi 

de detalls reals de 
Cisternino, Martina 

Franca, Altamura i, sobre-
tot, Locorotondo. 

  En el fons, sembla que Rafel Na-
dal haja trobat la fórmula per cons-
truir llibres destinats a l’èxit: estil 
clar, personatges rotunds, ambien-
tacions moderadament exòtiques. 
Endavant les atxes, doncs. ✒
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Guerra Mundial –descabdellant els 
inconsistents somnis de glòria d’un 
Duce de cartró pedra–, Vitantonio 
s’oculta per no haver de lluitar. Més 
endavant, farà costat als partisans 
que combaten el feixisme a l’espe-
ra d’una victòria aliada. És llavors 
quan els germans, que ja no són ger-
mans, es retroben i els esdeveni-
ments posteriors (que no 
desvelaré al lector) de-
mostraran que res està 
escrit i que la male-
dicció dels Palmisa-
no podia ser conju-
rada.  

  Aquesta histò-
ria intensa i turbu-
lenta és empresa 
per l’autor amb una 
notable tensió narra-
tiva. Tornarà a tindre 
èxit de públic, això li ho 
puc augurar, perquè el seu relat 
té l’aire dels drames familiars que 
triomfen a les telenovel·les i que ja 
ho feren abans als antics serials ra-
diofònics. Nadal és un escriptor 
amb tremp, que domina la narració 
de tall tradicional i costumista, i sap 

pecialment el catolicisme, l’obses-
siva estigmatització dels jueus tot 
vinculant-los al bolxevisme, i la 
pròpia vindicació com a futur rec-
tor de la política exterior alemanya 
cap a l’Est. Són els anys de més 
complicitat amb Hitler i, alhora, 
evidencien les tensions caïnites en-
tre els jerarques nazis. Rosenberg 
no s’està de criticar amb duresa 
Goebbels –per abusador sexual–, 
Von Ribbentrop –per inútil– o Ru-
dolf Hess –per esotèric. 

Amb l’esclat de la guerra, Alfred 
Rosenberg tindrà ocasió de posar 
en pràctica la seva ascendència te-
òrico-ideològica. El 1941 es conver-
tirà en la primera autoritat civil 
dels territoris ocupats entre el Bàl-
tic i el Caspi, amb el doble objectiu 
d’abastir la Wehrmacht i el front in-
terior, i de planificar el futur de la 
regió entre zones a repoblar, naci-
ons a atreure i pobles a exterminar. 
Pel que fa als jueus, la suposada ori-
entació científica es concretarà en 
el denominat Comando Reichslei-
ter Rosenberg, que saquejarà bibli-
oteques, arxius i obres d’art per tot 
Europa. Paral·lelament, com a 
“guardià de l’Est”, accelerarà l’espi-
ral de violència, sota una aparença 
de normalitat quotidiana: “Ara que 
jueus i comunistes estan sent elimi-
nats el poble reneix”. El seu discurs 
no té res a envejar a Himmler, 
Heydrich o Göring. 

Quan l’ofensiva alemanya s’es-
tanca, les prioritats militars gua-
nyen pes i les ambicions de Rosen-
berg es veuen escapçades. La reta-
llada competencial coincideix amb 
la pèrdua del seu accés directe a 
Hitler. Va sent progressivament ar-
raconat: les pàgines del seu dietari 
es tornen amargues però tot i les se-
ves crítiques a determinades políti-
ques i personalitats, ell es mantin-
drà fidel a les seves conviccions ide-
ològiques i al Führer fins al final... a 
la forca.✒


