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Algú es podria 
sorprendre que, 
amb tants llibres 
com s’editen i es 
reediten arreu 
del món, encara 
hi hagi novel·les 

publicades temps enrere que, des-
prés de passar una llarga tempora-
da en l’oblit, puguin ser rescatades 
editorialment amb èxit, com ha es-
tat el cas recent d’Una verge insen-
sata, de l’escriptora neerlandesa Ida 
Simons. (Segur que entre aquests 
hipotètics lectors sorpresos no n’hi 
ha gaires de catalans: nosaltres sa-
bem bé que els lectors d’altres paï-
sos s’estan perdent autèntiques jo-
ies només pel fet d’haver estat escri-

La indefensió  
dels ingenus

tes en català, i som conscients que el 
mateix deu passar amb tantes altres 
joies de tantes altres literatures, poc 
visibles internacionalment com la 
nostra.) 

Matisos en to de lamentació a 
banda, la recuperació d’Una verge 
insensata és una bona notícia, no 
tan sols per la seva qualitat literària 
sinó també perquè representa un 
acte de justícia per a l’autora, que va 
haver de patir una vida plena d’in-
justícies. Encertadament, la pre-
sent edició de Proa inclou un pròleg 
de l’editora que ha rescatat la no-
vel·la a Holanda i un epíleg de la bi-
ògrafa de Simons. Són una mica re-
dundants, però donen informaci-
ons útils sobre l’autora. Nascuda en 

Un relat d’iniciació 
Fresca i enginyosa, però també 
amarga i pessimista, Una verge in-
sensata és un clàssic relat d’inici-
ació a la vida ambientat en l’Euro-
pa d’entreguerres. La protagonista 
i narradora, la Gittel, és una noia 
jueva de dotze anys que viu entre 
les ciutats d’Anvers, l’Haia i Berlín. 
Curiosa i llesta, interpreta el món 
amb una barreja d’intel·ligència i 
d’ingenuïtat. Li agrada la música –
té un futur prometedor com a pia-
nista– i passa els dies en compa-
nyia de la seva nombrosa, pintores-
ca i caòtica família. Justament, el 
retrat d’una família jueva en l’Eu-
ropa dels anys 20 és un dels atrac-
tius de la novel·la. Simons n’ofereix 
un retrat viu i entranyable, que di-
buixa amb color i substància un 
món i una gent que poc després se-
rien cruelment anorreats pel na-
zisme. És un retrat complex, agre-
dolç, no sublimat pel dolor de l’ele-
gia ni pel sucre de la nostàlgia. Tra-
dicional, és un món classista, ple de 
recels intestins i de manies, però 
està regit per un desordre que el fa 
simpàticament còmic. 

Amb tot, el motor d’Una verge in-
sensata és l’expressió de la ingenu-
ïtat com una forma d’ignorància i 
d’indefensió. A més del garbuix de 
relacions familiars, l’altre pilar ar-
gumental de la novel·la és la relació 
de la Gittel amb una rica família 
d’Anvers. El senyor Mardell i la se-
va filla Lucie, sabedors del talent 
musical de la Gittel, la conviden a 
anar a casa seva a tocar el piano 
sempre que vulgui. Aviat, el senyor 
Mardell esdevé el seu mentor i la 
Lucie, la seva amiga. O això és el que 
la Gittel es pensa des de la bona fe 
simplista dels seus dotze anys. És 
una bona fe que serà assaltada pels 
càlculs, la malícia, el cinisme i la hi-
pocresia que campen a pler per 
l’edat adulta. Ida Simons en fa, de 
tot plegat, una novel·la narrativa-
ment àgil, sense palla, que mostra 
amb gracilitat i calidesa la tristesa 
instructiva de les decepcions i de les 
il·lusions traïdes.✒

Francisco Franco 
ho tenia clar: “El 
siglo XIX, que no-
sotros hubiéramos 
querido borrar de 
nuestra historia, es 
la negación del es-

píritu español”, com a responsable de 
“todas las degeneraciones de nuestro 
ser”. Aquest odi contra el segle XIX 
fins i tot el va voler convertir en cur-
rículum escolar al desconegut Apun-
tes personales sobre la república y la 
guerra civil (Fundación Francisco 
Franco, 1987), on recomanava sim-
plement obviar-lo. No deixa de ser 
curiosa aquesta fascinació dels dicta-
dors per controlar la història, de Sta-
lin, obsessionat a reescriure el passat, 
a Hitler, a qui només li va interessar 
aquesta assignatura a l’escola. 

Sense arribar a l’extrem de voler-
lo esborrar, el segle XIX ha estat so-
vint sobrevolat sense atorgar-li la im-
portància necessària i, malgrat els es-
forços de diferents historiadors (Isa-
bel Burdiel, Javier Moreno Luzón, 

El llarg segle de la modernitat
Josep Fontana, Manuel Santirso...), 
són pocs comparativament els espe-
cialistes que s’hi dediquen i encara 
més escassos els treballs que han 
transcendit al gran públic. Amb tot, 
sembla que alguna cosa està canviant. 

Més enllà d’Espanya, l’interès pel 
segle XIX és creixent. Avui, aquell pe-
ríode ja no pot ser descrit com un pa-
rèntesi temporal o un interludi entre 
les revolucions liberals que van tan-
car l’època moderna i el convuls segle 
XX, sinó que compta amb entitat prò-
pia i esdevé origen i fonament del 
nostre temps. Són els anys de l’efici-
ència (productiva, armamentística i 
estatal), de la mobilitat (humana, ur-
bana i infraestructural), de la conden-
sació de les referències (vitals, ideo-
lògiques i de coneixements), de la 
tensió entre igualtat i jerarquia i, so-
bretot, de l’emancipació. Són els anys 
de la modernitat.  

Qui sintetitza les característiques 
del segle XIX abans mencionades és 
l’historiador alemany Jürgen Oster-
hammel, autor de La transformación 

lisi selectiu en els set últims. A més, 
hi ha un esforç reeixit per fugir de 
l’eurocentrisme, afavorit pel domi-
ni d’una àmplia bibliografia en diver-
ses llengües i per la seva especialitat 
prèvia en història de la Xina. No és ca-
sual que l’historiador americà Jona-
than Sperber l’hagi descrit com “el 
Braudel del segle XIX”. 

La transformación del mundo 
aposta per un segle XIX llarg, més en-
llà de l’estricta cronologia: “Una nue-
va época empezó, poco a poco, en la 
década de 1760, con una crisis políti-
ca múltiple en todo el ámbito atlánti-
co, la implantación de Gran Bretaña 
en la India y el desarrollo de nuevas 
técnicas de producción. Terminó du-
rante la década de 1920, cuando se no-
taron las heterogéneas consecuencias 
de la primera guerra mundial”. En al-
tres paraules, els anys de la moderni-
tat, del liberalisme, de la progressi-
va democratització, dels moviments 
socials, del despertament nacional, 
de l’alliberament... No és estrany que 
Franco el volgués esborrar.✒
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del mundo. No és un llibre qualsevol, 
ni per ambició, ni per resultats. “En 
este libro se ha intentado poner un la-
drillo en el muro «imposible» de la his-
toria universal”. El totxo (més de dos 
quilos i 1.608 pàgines) és una peça 
brillant de la historiografia de tots els 
temps. Qui no s’espanti pel repte, 
trobarà un llibre interessant, docu-
mentat, excel·lentment escrit i orga-
nitzat d’una forma original que per-
met una lectura fragmentada. 

Una aproximació nova i diferent 
Osterhammel pren com a guia els 
millors i, en tot moment, dialoga amb 
referents com Christopher Bayly i 
Eric J. Hobsbawm, autors d’obres re-
ferencials sobre el període. D’aquest 
diàleg sorgeix una aproximació nova, 
diferent i complementària. L’histo-
riador alemany recupera la narració 
com a eina historiogràfica a partir 
d’una triple mirada: aproximacions 
generals en els tres primers capítols, 
panorames sobre àmbits de la reali-
tat en els vuit següents i temes d’anà-

una família jueva d’Anvers el 1911, 
es va traslladar de petita a l’Haia 
amb els seus pares. Nacionalitzada 
holandesa, va fer carrera com a con-
certista de piano. Després de l’ocu-
pació nazi, va ser deportada amb el 
marit i el fill als camps de Wester-
bork i de Theresienstadt. Tots van 
salvar la vida de miracle, però ella va 
quedar amb la salut tan tocada que 
no va ser capaç de reprendre la car-
rera musical. Inquieta i culta, es va 
posar a escriure. Després d’un vo-
lum de relats, el 1959 va publicar 
Una verge insensata, la seva única 
novel·la, aclamada per la crítica. 
Fràgil per tot el que havia passat, va 
morir sobtadament el 1960. I, des-
prés, l’oblit. I fins ara. 


