
ara llegim 
42 DISSABTE, 25 DE GENER DEL 2020 ara   
arallegim

La memòria de l’horror. Ausch-
witz. Ho hem vist al cine i ho hem 
llegit un munt de vegades. Mol-

tes. Cada cop ens colpeix. I, tanma-
teix, ¿fins on som conscients de què va 
ser allò? L’experiència sempre és per-
sonal i, en algun punt, intransferible. 
L’experiència d’un mal tan bèstia ho 
és encara més. Si no ho has viscut, no 
te’n pots arribar a fer del tot la idea. I 
els seus supervivents ja només poden 
ser això, supervivents tota la vida. Ho 
arrosseguen sempre, obsedits per ca-
llar o per explicar-se. Però no és tan 
fàcil explicar-ho. Com es transmet la 
memòria de l’horror? 

Yishai Sarid (Tel Aviv, 1965) ha es-
crit sobre la qüestió. El monstre de la 
memòria (Club Editor, en traducció 
de Roser Lluch) és una novel·la sobre 
la inevitable degradació de la memò-
ria. Degradació en sentit moral. El 
mal sempre torna i massa sovint no 
el volem veure. Els seus camins són 
diversos: digueu-ne banalització, in-
diferència, revenja, identitat, incons-
ciència, frivolitat, instrumentalitza-
ció, estètica... Ara que es van morint 
els últims testimonis, com continu-
arem explicant aquella fi de la huma-
nitat tan concreta i brutal? Com evi-
tarem tergiversar-la? Com evitarem 
que es vagi desfigurant i emboirant? 

El protagonista de la novel·la és un 
jove historiador israelià que, per tirar 
endavant, tot i que no ho volia, veu que 
no té més remei que especialitzar-se 
en la Xoà, que literalment vol dir ca-
tàstrofe. És l’única via per aconseguir 
ajuts públics. Acaba sent un expert en 
els mètodes d’extermini nazis, però ni 

així se’n surt. Com que és molt difícil 
obtenir una plaça de professor a la uni-
versitat (això us sona, oi?), doncs es 
posa a fer de guia especialista en els 
camps: hi porta grups d’adolescents 
israelians o grups més importants, 
com ara de militars i de membres del 
govern del seu país. La distància entre 
el que ell mostra, explica i sent, i la ma-
nera com els altres reaccionen, cada 
cop el desespera més. 

Tots tendim a fer servir la memò-
ria per a les coses que ens interessen, 
normalment per justificar el nostre 
present més que per entendre el pas-
sat. Sovint per treure’ns les culpes de 
sobre. Poques vegades per ser conse-

qüents. No n’hi ha prou amb emoci-
onar-se i vessar quatre llàgrimes. La 
coherència absoluta és impossible, 
esclar, si no els mateixos camps na-
zis no haurien estat possibles: no hi 
hauria hagut kapos o col·laboradors 
jueus, sinó revoltes massives. El pro-
tagonista hi ha un moment que ho 
diu: “No conec cap història d’un su-
pervivent que sigui impecable”.  

La pregunta que ens hem de fer és 
òbvia: què hauria fet jo? I la resposta fa 
basarda. Ningú no vol morir. Enfron-
tar-se al mal no és tan fàcil, és més fà-
cil ignorar-lo, esquivar-lo, pactar-hi. 
Ni al mal de la memòria ni encara 
menys al del present. És més còmode 
mirar cap a una altra banda, espolsar-
se les puces, buscar culpables, fer la 
viu-viu. Perquè en realitat el monstre 
de la memòria a vegades només serveix 
per blanquejar el present. Auschwitz 
sempre està latent: ho hem vist a Ru-
anda i als Balcans, i ara a les pasteres 
del Mediterrani o a Síria. Què fem?!
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“Se li ha dit i fins i tot 
l’hi ha dit la seva dona”

Un lector em pregunta si la fra-
se del títol està ben escrita. Hi 
trobem el verb dir amb dos 

complements: un acusatiu (allò que 
diem) i un datiu (aquell a qui ho di-
em). I al lector el sorprèn que primer 
només pronominalitzem el datiu i 
després el datiu i l’acusatiu. Aclarim, 
d’entrada, que en el català més fabrià 
escriuríem: “Se li ha dit i fins i tot li ho 
ha dit la seva dona”, però la GIEC ha 
establert que aquest li ho també pu-
gui ser l’hi fins i tot en registres for-
mals (el considera sempre correcte). 
I molts mitjans preferim l’hi perquè 
és el que diu la majoria de la nostra 
audiència i els parlars no valencians.  

En tot cas ni “Se l’hi ha dit” ni “Se 
li ho ha dit” són frases ben formades, 
per molt que sigui cert que s’ha dit al-
guna cosa a algú. Com ho sabem? 
Doncs perquè també diríem “Se t’ha 

dit i fins i tot t’ho ha dit la teva dona” 
i no pas “Se t’ho ha dit i...” La clau de 
tot plegat és aquest se impersonal 
que, en un registre molt formal i arca-
ïtzant, podria ser un hom. Sempre que 
un se (es, s’) és intercanviable per 
hom, estem davant una construcció 
de passiva pronominal (o passiva re-
flexa) i, com passa amb els verbs ina-
cusatius (tipus venir o arribar), lla-
vors el verb pot concordar amb el te-
òric complement directe (CD). 

En efecte, podem dir i diem “Se li 
han dit moltes coses” i, en canvi, no 

podem dir “La seva dona li han dit 
moltes coses”. La concordança –pos-
sible en un cas i impossible en l’altre– 
fa que en la primera frase allò que di-
em tingui trets de subjecte, i són 
aquests trets de subjecte els que blo-
quegen que el pugui representar un 
pronom feble d’acusatiu. 

Que la concordança és clau ho de-
mostra la frase “Se li hi ha insistit i 
fins i tot li hi ha insistit la seva dona” 
(“Se m’hi ha insistit i fins i tot m’hi ha 
insistit la meva dona”). El verb insis-
tir també té aquí dos complements: 
allò en què s’insisteix i aquell a qui 
s’insisteix. Però el primer comple-
ment ja no és un CD sinó un comple-
ment preposicional (CP), i un CP mai 
pot concordar amb el verb. No podem 
dir “Se li han insistit en moltes coses”. 
I al no haver-hi concordança passa a 
ser possible la pronominalització.!
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Gina 
MMARIA CLIMENT   
L’Altra 
184 pàgines i 17,90 !          2/14 
 
[ 2 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        4/37 
 
[ 3 ]  Paraules que  
tu entendràs 
XAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                1/25 
 
[ 4 ] Els impostors 
PILAR ROMERA  
Columna 
336 pàgines i 19,50 !          -/20 
 
[ 5 ] El fill de l’italià 
RAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !           -/47

[ 1 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara Llibres 
346 pàgines i 19,90 !          1/13 
 
[ 2 ] Persistim 
GEMMA AGUILERA I JORDI TURULL 
Columna 
256 pàgines i 15,90 !             3/9 
 
[ 3 ] Atles d’història... 
M. FORCANO I V. HURTADO 
Rafel Dalmau 
206 pàgines i 25 !                    -/7 
 
[ 4 ] Follem? 
BEL OLID 
Bridge 
180 pàgines i 18 !                 3/28 
 
[ 5 ] Viatge al país dels 
blancs 
OUSMAN UMAR / Rosa dels vents 
222 pàgines i 15,90 !           -/42

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Planeta 
384 pàgines i 21,90 !           1/11  
 
[ 2 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
424 pàgines i 19,90 !         2/59  
 
[ 3 ] La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !         3/16  
 
[ 4 ] Loba negra 
JIUAN GÓMEZ-JURADO 
Ediciones B 
552 pàgines i 20,90 !          -/14  
 
[ 5 ] Reina roja 
JUAN GÓMEZ-JURADO  
Ediciones B 
480 pàgines i 20,90 !        7/63 

[ 1 ] El poder de  
confiar en ti 
CURRO CAÑETE / Planeta 
300 pàgines i 16,90 !          -/44 
 
[ 2 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !               -/6 
 
[ 3 ] Si puede,  
no vaya al médico 
ANTONIO SITGES-SERRA / Debate 
320 pàgines i 18,90 !               -/1 
 
[ 4 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
496 pàgines i 19,90 !       7/225   
 
[ 5 ] Una teoría de la  
democracia compleja 
DANIEL INNERARITY / G. Gutenberg 
448 pàgines i 21,50 !       -/1

 
Diumenge, 

dossier 
En ocasió dels 75 anys 

de l’alliberament del 
camp d’extermini 

d’Auschwitz, demà 
oferim al diari un 
dossier especial 

 

Què hauria fet jo?


