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Roosevelt, que se l’escolta durant
quatre hores, s’interessa per temes
polítics, li diu que Polònia rebrà una
compensació econòmica, però no fa
cap comentari sobre la situació dels
jueus ni dels camps.

Si Jorge Semprún, a La escritura
o la vida (1994), comprenia que no-
més a través de la literatura podia
desencallar els records del camp de
Buchenwald i que, després, el preu
de la vida era oblidar-los; Jan Karski
va fer l’impossible per explicar al
món el genocidi. Veient que no se’n
sortia, va estar-se un anys mut vivint
als Estats Units. Finalment, però, hi
va tornar, i va deixar-nos l’impagable
llegat del seu testimoni. Potser per-
què, com bé recull la biografia:
“L’extermini de jueus d’Europa no és
un crim contra la humanitat, és un
crim comès per la humanitat”. ❋

Jan Karski és el protagonista real
de la peculiar recreació biogràfica
que ens ofereix l’autor francès
Yannick Haenel AVUI

ees Nooteboom (l’Haia, 1933) és
d’aquests autors que són millor del
que ells mateixos creuen. És a dir, una

minoria. Aquest senyor, al marge de premis i
condecoracions (ep, té la Legió d’Honor fran-
cesa, com l’Inspector Clouseau, el de la Pan-
tera Rosa) ha escrit llibres com ara l’oceàni-
ca El dia de totes les ànimes i La història se-
güent, entre molts altres.

El podríem definir com un Sebald amb
cor, un Magris més proper i literari. Aquest
viatger que escriu o escriptor que viatja rega-
la llibres que t’acompanyen i perduren. La
seva prosa porosa t’acarona i t’hipnotitza, et
fa perdre el fil com els teus pensaments que
van d’aquí cap allà. T’ensenya a mirar coses
teves, de la teva ciutat, del teu país, de la te-
va història. Mai és bel·ligerant, mai vol tenir
raó al preu que sigui. Nooteboom passeja,
perd el temps, mira, escriu i proposa parau-
les que mai van en
autopistes sinó en
carrers de terra, ca-
mins secundaris.

Desviació a Santia-
go és un llibre que
Nooteboom va publi-
car el 1992. No va fer
sinó reafirmar el seu
absolut amor per la
geografia espanyola i
per la seva gent. És
curiós llegir coses so-
bre la història d’Espa-
nya i dels pobles i na-
cions que la integren
perquè t’adones del
que volia dir la parau-
la lucidesa. Sobretot
si acabes de connec-
tar d’una tacada els
telenotícies de TV3,
La 1, Cuatro i Inter-
economía.

És un llibre de viat-
ges que va (però no
vol arribar mai) a
Santiago. El seu autor
vol caure en totes les
temptacions dels ca-
mins laterals i carreteres secundàries, po-
bles, monestirs, cascos antics, museus, car-
rerons i esglésies de Barcelona a Sòria, de
València a Valladolid. I la pèrdua conscient
del caminant, una pèrdua per trobar el que
és important. Allò que no sabies que busca-
ves. Allò que mai trobaràs en el camí del tu-
rista, en les vies ràpides, a les guies fast food.

Digressions contaminades
La mateixa pèrdua dels peus del caminant és
la del llenguatge mai lineal. Sinuós, diletant,
plenes de digressions contaminades de l’ale-
gria de viure per saber més, per viure més.
Digressions de tot tipus, de totes les tecles
del piano que toca aquest senyor que vol
compartir amb tu el que creu que sap, el que
dubta que sap. Un autor que dobla gairebé
les seves vocals en l’única i involuntària ma-
nera de fer-se notar a les llibreries: Cees
Nooteboom. ❋
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