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Mirant cap a una 

Verbalitzar
l’horror fa

que trobem
esperança en
l’ésser humà

erta Müller (Nitchidorf,
Romania, 1953). Ella és
la culpable que Philip
Roth, Vargas Llosa o

Claudio Magris continuïn sense el
guardó més prestigiós. Més que
merescut Nobel a criteri de crítics,
estudiosos i els seus lectors. Com
passa sovint, amb el Nobel es pre-
mia una trajectòria, una minoria,
una lluita. Müller pertany a la mi-
noria alemanya de Romania. Si re-
cordem que Romania es va posar al
costat dels nazis, la repressió soviè-
tica va ser brutal. Contra els roma-
nesos i, especialment, la minoria
alemanya. De fet –el llibre parla
d’això–, entre d’altres bestieses, es
va deportar mà d’obra d’aquesta
minoria als camps de treball per re-
construir l’URSS, que havia perdut
20 milions de russos a la guerra.

I no només això. Amb Herta Mü-
ller es vol premiar també la defensa
dels drets d’aquesta minoria sota la
dictadura de Ceacescu. Müller es va
veure obligada a exiliar-se a Berlín
el 1987. És autora també d’obres
tan recomanables o més que Tot el
que tinc, ho duc al damunt, com
ara L’home és un gran faisà en el
món, En terres baixes i La bèstia
del cor, també publicades a Brome-
ra. Però probablement, Tot el que
tinc, ho duc al damunt, tot i ser du-
ra i tenir una certa complexitat, és

H
de les seves novel·les més accessi-
bles. L’autora prima el compromís
de narrar aquesta història per da-
munt del seu estil, per damunt
d’ella mateixa. Aquesta història és
un tros sagnant de milers de famí-
lies i d’una nació enfonsada i aver-
gonyida de gairebé tot. Del seu su-
port a Hitler, de la seva rendició a
Moscou, de deixar deportar part de
la seva població mirant cap a una
altra banda.

I és que la història del personat-
ge de Leopold Aubert és la història
de la mare de l’autora. Una història
que era un secret, un tabú a casa
seva, a la seva ciutat. A efectes
pràctics allò no havia passat. Fins
fa relativament poc els camps de
treball russos o no existien o van
ser campaments de grups escoltes
per a la majoria de la intel·lectuali-
tat europea. A Romania, a més, es
vivia com el pagament d’un deute
per una traïció imperdonable.

La mare de l’autora no volia par-
lar d’aquells cinc anys d’horrors
que va passar als lagers. No així un
amic de la família, el poeta Oscar
Pastior (1927-2006). Herta Müller
i Pastior van començar a trobar-se,
a parlar i a prendre notes. L’objec-
tiu era escriure un llibre a mitges
sobre la vida dels deportats. La
mort inesperada del poeta ho va fer
impossible. Herta Müller tenia el
treball de camp i el deute moral
amb Pastior, la seva mare i totes les
víctimes de l’estalinisme ferotge i
brutal.

El jove Aubert no és sinó el doble
de Pastior. Amb disset anys el de-
porten a Ucraïna. El llibre, poètic,
amb imatges potents marca de la
casa, té la ferma voluntat de fer li-
teratura dels testimonis sense dei-
xar de ser una prova del que va pas-
sar. Dels sentiments de les vícti-
mes, del sofriment, de la humilia-
ció. De tot allò, la fumata blanca del
que és més que humà es deixa veu-
re. El fet de verbalitzar l’horror fa
que trobem esperança en l’ésser
humà. Però també, i l’autora no
deixa de recordar-ho, el fet que
ahir, avui i demà ens acontentem
massa aviat amb les versions dels
que guanyen, dels forts. Que la ma-
joria sempre mirem cap una altra
banda a veure si no ens veuen i els
fills de puta passen de llarg. ❋ 

Periodisme Pere Antoni Pons

Les
guerres,
en primera
persona

n una època tan preeminent-
ment audiovisual com la nos-
tra, quin paper li toca jugar al

reporterisme de premsa? Tenint en
compte que, quan hi ha una guerra,
les televisions ja ens mostren, del

E dret i del revés i amb una cruesa so-
vint obscena, tota mena d’imatges
perfectament il·lustratives del que
succeeix a la guerra en qüestió –un
present de runes, gent que mor o
mata, que fuig i plora i té por–, què

pot aportar de distintiu o de singular
el text elaborat in situ per un repor-
ter de diari?

Després de llegir els reportatges
que Plàcid García-Planas (Sabadell,
1962) ha publicat durant anys a La
Vanguardia i ara ha recollit al llibre
Jazz al despatx de Hitler, la resposta
a aquestes preguntes em sembla
evident. Els reporters de premsa
destinats a cobrir conflictes bèl·lics
poden aportar, avui en dia, tot el que
és important i colpidor de debò so-
bre el tema: els detalls concrets i
més significatius, les escenes o
anècdotes plenes de mort o de vida,
les tortuoses relacions del present
amb la història. No un encadena-
ment frenètic d’imatges impactants,
sinó una petita narració plena d’hu-
manitat i de substància.

Plàcid García-Planas ha cobert la
majoria dels conflictes que han co-
pat l’atenció dels mitjans de comuni-
cació de les darreres dues dècades.
Des de la guerra dels Balcans fins a
les de l’Iraq i l’Afganistan. També la
guerra entre Israel i el Líban de l’any

2006. I els diferents episodis de l’in-
terminable i sagnant estira-i-arronsa
entre jueus i palestins. I els atemp-
tats de Londres del 2005. I les revol-
tes de la banlieue parisenca...

L’actitud i l’estil amb què García-
Planas elabora les cròniques
d’aquests fets són tremendament
eficaços. Des d’un distanciament
sobri i antisentimental però empàtic,
commovedor i proper. Defugint les
explicacions prolixes i centrant-se en
els fets més contundents i en les da-
des més reveladores. Escapant-se
de la vaguetat i de les abstraccions i
pouant en la quotidianitat d’uns ho-
mes i unes dones que tenen –o te-
nien– noms i cognoms. Amb una
prosa veloç, clara i directa que mai
no s’interposa entre el que el cronis-
ta ha vist i explica i les emocions i les
idees que pretén suscitar en el lec-
tor.

I no és només una qüestió d’acti-
tud i estil, també de saber triar l’an-
gle des d’on enfocar i humanitzar
amb més veracitat la notícia. I de sa-
ber amb qui convé parlar. Alguns
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dels interlocutors de García-Planas
són l’última jueva de l’Iraq, un dels
pocs transvestits que hi ha a l’Afga-
nistan, els companys d’equip de dos
suïcides que es van fer esclatar ves-
tits respectivament amb la samarre-
ta del Madrid i del Barça, els amics i
els familiars de la primera víctima
(croata, eslovena, sèrbia, musulma-
na i albanesa) de cada una de les
guerres iugoslaves... I és que la
guerra és molt més –és pitjor– que
un caos de trets i explosions.

A banda de les cròniques de
guerra pròpiament dites, el llibre
també inclou una sèrie de reportat-
ges de caràcter més historicista, en
què el reporter passa per alguns
dels llocs més rellevants o tenebro-
sos de la història recent i compara el
que van ser i el que són: el despatx
de Hitler on es va signar el Pacte de
Munic, el lloc de Milà on Benito Mus-
solini va ser linxat amb la seva
amant... Són cròniques que servei-
xen per il·lustrar el kitsch absurd i
l’espantosa tragicomèdia que sovint
és la història. ❋

Els
periodistes

de guerra són
testimonis de
tota mena de

crueltat
V. FEDOSENKO /

REUTERS

uè és un fantasma, és el títol del pri-
mer conte d’un recull de narracions
plenes d’éssers i d’històries oníriques

i mitològiques carregades d’una humanitat
tan profunda que les fa creïbles del tot. Po-
ques vegades com en La mort de l’escriptor,
la literatura fantàstica t’apropa tant a la reali-
tat, la profunda, aquesta que se’ns presenta
arreu ara plena d’un fals realisme que dilueix
tot el món oníric i inexplicable que ens envol-
ta. La mort de l’escriptor, el conte que for-
neix el títol del llibre, ja ens insinua el rere-
fons de totes les històries. La mateixa mort
en persona manté una conversa viva, pro-
fundament humana, amb l’autor moribund
que lluita per sobreviure davant d’un full en
blanc que és incapaç d’omplir. Un diàleg ple
d’arguments entenedors per fer-li compren-
dre la necessitat de posar fi a la seva exis-
tència que l’escriptor no accepta. La mort es
presenta com a font
de vida.

La lectura del lli-
bre, plena de sorpre-
ses ben mesurades,
amb una ironia de
profunda simplicitat i
amb explicacions cre-
ïbles d’històries inex-
plicables, ens deixa
entreveure la madu-
resa d’una escriptora
que ha pouat en les
profunditats de la
rondallística mallor-
quina per narrar-nos
la realitat actual. La
llengua popular que
empra, assimilada en
la infantesa en la seva
població nadiua de
Sóller i enriquida per
les històries orals populars i les universals de
la literatura fantàstica, ja és l’exponent bàsic
d’una narrativa estimulant. Unes històries
que es llegeixen amb tant de plaer pel que
diuen com per la manera que són explicades
i que, sense adonar-nos-en, ens porten a la
vora del foc de l’àvia sàvia que les explicava
als infants de tots els temps en una vespra-
da de tempestes. Que diuen moltes coses i
en suggereixen encara més amb desenlla-
ços sorprenentment reals sorgits de situa-
cions d’irrealitat.

“Travessar les barreres del que és pre-
visible i ficar-se en el món de l’impossi-
ble, presentant-lo com a real i quotidià és
un divertimento”, explica la mateixa auto-
ra, que considera que “tot és possible a
la vida i a la literatura”. Fins i tot pot pas-
sar que en acabar de llegir La mort de
l’escriptor, de Rosa Maria Colom, arribis
al convenciment que tot el que explica és
fruit de la imaginació, però que els fan-
tasmes hi són presents i ben reals, de
carn i ossos. Els podem tocar, sentir el
que diuen i entreveure’ls dins de qualse-
vol persona que coneixem. I que no els
copsem només en la literatura, sinó que
poden ser ben presents en la nostra exis-
tència de cada dia. ❋
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