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El lector català
té la primícia

mundial de
poder llegir la
versió íntegra

L’elefant
i el ratolí

i ha llibres que més enllà
del seu valor literari són
importants. Sol a Berlín
n’és un. Quan Primo Levy

va proclamar que era “el millor lli-
bre que s’hagi escrit mai sobre la
resistència antinazi a Alemanya” el
designà com a peça important del
puzle de la bogeria d’aquells temps.
Ara el llibre és un best seller a An-
glaterra. I un no sap per quines mo-
tivacions històriques aquest llibre
ara i d’aquesta manera és actuali-
tat. Però ho és. Mals presagis? Po-
dria ser.

El lector català té la primícia de
poder llegir la versió íntegra de Sol
a Berlín. El 9 de març va ser edita-
da en la versió alemanya, catalana i
castellana. Sense la retallada des-
prés de la desnazificació i amb
l’apèndix en què ens expliquen la
repercussió, més que literària, so-
cial, històrica i fins i tot ètica.

Però anem a pams. Sol a Berlín
va ser escrita en un estat de deliri

H
notarial en només 24 dies pel seu
autor, Hans Fallada (Greifswald,
1893 – Berlín, 1947). L’obra va ser
publicada pocs mesos abans de la
seva mort, l’any 1947. Quan va es-
clatar la guerra, Fallada (pseudò-
nim de Rudolf Ditzen) ja era un au-
tor reconegut, dins d’un realisme
que es considerava capaç d’una mi-
rada neta i objectiva. L’èxit més
gran va ser I ara què, homenet?, el
1932, tenint com a eix la situació
angoixant d’un atur del 40%.

La base argumental de Sol a Ber-
lín va ser un voluminós expedient

de la Gestapo. Un inofensiu matri-
moni de mitjana edat, els Quangel,
veïns del nord de la ciutat, van
constituir un dels mals de cap de
l’organització burocratitzada, sal-
vatge i assassina d’aquells anys. Els
Quangel són el símbol dels alema-
nys que, al principi, es mostraven
tebis davant dels gossos nacional-
socialistes. Potser miraven a un al-
tra banda o buscaven excuses pa-
triòtiques quan netejaven el veïnat
de jueus, dissidents o sospitosos.
Per una sèrie de motius, però, van
canviant d’idea i arriben a adoptar
una actitud ètica i decent, de justí-
cia humanista davant la maquinà-
ria atroç del Leviatan nazi. Els mo-
tius són diferents. Uns no estan
d’acord amb una guerra imperialis-
ta que porta els seus fills a morir a
països com França –el cas de la
mort de l’Otto, fill dels Quangel–.
Altres protesten pel clima de dela-
ció, d’injustícia social, d’acció de
poder brutal. I com a teló de fons, el

cas jueu, és clar. Veïns obviant, dei-
xant fer, argumentant o dissimu-
lant què passava amb aquelles per-
sones, les seves cases, els seus ne-
gocis.

Dos iaios valents
La Gestapo sospita que darrere el
cas de les postals enviades per tota
la ciutat en contra del Führer hi ha 

Novel·la Jordi Capdevila

Els fantasmes del passat
na jove desapareguda i un
professor torturat que la
cerca. Una ciutat llunyana

enlluernadora i un poblet plàcid ple
de fantasmes. Una tragèdia que
s’ensuma i els animals ancestrals
que apareixen quan es consuma. Un
llenguatge literari subjectiu, pausat,
detallat, narrat amb una llengua ex-
quisida i uns correus d’internet di-
rectes i objectius: periodístics. Són
alguns dels elements poderosos per
endinsar-se plenament dins d’un re-
lat inquietant, misteriós i sorprenent
que va introduint el lector dins d’una
atmosfera asfixiant que atrau amb
una insistència obsessiva. Una no-
vel·la rodona.

El relat s’inicia quan Ricard Ro-
senthal, un professor universitari i
col·laborador de la secció de cultura
d’un diari barceloní, s’ofereix per

U anar a un poble de la serra de Tra-
muntana de Mallorca a cobrir la in-
formació de la desaparició misterio-
sa d’una al·lota de 18 anys, alumna
seva. En un món tancat i descone-
gut, la seva presència farà créixer el
trasbals que viu la gent del llogaret
per la tragèdia que planeja als seus
carrers. Les converses amb un his-
toriador local el porten a una tasca
d’investigació amb xerrades amb tot
l’entorn de la noia, del seu xicot als
familiars més propers i amics. Un fet
que el fa sospitós de posar més lle-
nya al foc del cataclisme que ha en-
cès l’estranya desaparició, amb ba-
tusses de grups de vilatans al mig
dels plàcids carrers municipals.

La trobada d’uns documents de
fa segles sobre una llegenda diabòli-
ca que gravita sobre el poble cada
vegada que un fet divers remou la

seva pacífica convivència fa com-
prendre més la tensió ambiental del
cas. Només cal afegir que el col·la-
borador del diari no enviarà ni una
sola línia periodística sobre l’afer,
però anirà informant el director, que
esdevindrà narrador, del sorprenent
rebombori que l’envolta.

Justícia i injustícia
A més, la noia desapareguda és la
més alegre, bona i optimista de la
contrada. El seu pare explica que
“quan era una nena, la Clàudia som-
reia sempre, fins i tot quan feia els
deures de l’escola”. I afegeix: “Els
governs haurien de pagar un sou a
les persones que sempre tenen un
somriure a punt”. Per concloure que
si a la seva filla li ha passat alguna
cosa “serà molt trist. Però sobretot
serà terriblement injust”. Però és

molt difícil discernir la justícia de la
injustícia en els fets tan rocamboles-
cos que giren entorn a la desaparició
de la Clàudia. Especialment quan es-
tan coberts d’un tel capriciós de
sentiments: amors, desamors i tra-
ïcions que, des de sempre, remouen
les conductes humanes fins al moll
de l’os. Tots els dimonis de l’ànima
s’aprofiten aleshores de les inquie-
tuds i ofuscacions per transformar
simples mals d’ulls amb tragèdies.

Fa un any que Pere Antoni Pons
va debutar amb la novel·la La felicitat
dels dies tristos, que explicava els
anys d’aprenentatge d’un jove d’un
poblet illenc tímid que arriba a la
Barcelona convulsa dels anys olím-
pics per estudiar. Una família deses-
tructurada havia marcat el seu ta-
rannà i carregat la seva motxilla de
complexos, que anirà superant grà-
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una organització especialitzada i
perillosa. Però no. Només hi són
dos iaios valents i farts d’injustícia.
Un aparell impressionant es posa
en marxa per desmuntar l’hàbil or-
ganització criminal... del senyor i la
senyora Quangel. L’elefant i el rato-
lí. La història verídica que Fallada
novel·la, adaptant-la al seu estil i
aconseguint, de passada, un fresc

costumista d’època i de ciutat, aca-
ba com ha d’acabar. La Gestapo
desmunta la trama i executa els
Quangel. La literatura els ha fet im-
mortals i el ha convertit en una ei-
na interessant. Una eina per des-
muntar la mirada del món sobre un
país al darrere d’un líder fanàtic i
assassí. I per respondre la pregunta
de què feien els alemanys no nazis

durant els anys de l’extermini?
Com reaccionava la societat alema-
nya quan rebia les cartes de defun-
ció dels seus fills, marits i amics?

La vàlua literària del llibre de Fa-
llada queda a un nivell inferior pel
seu valor com a testimoni. Era un
autor alemany. Era l’any 1947. El
millor és això. La immediatesa dels
carrers, dels personatges, els seus
noms i les seves peripècies a Sol a
Berlín. La crida a la rebel·lió sense
esperança com a motiu de redemp-
ció personal i, de retruc, de tota
una societat. El no tan bo deriva de
l’estil, d’un realisme fàcil amb l’es-
quena cremada i recremada dels
mestres russos (Dostoievski, espe-
cialment) i un fort maniqueisme
–disculpable de totes totes, és clar–
en el seu intent de fer-nos veure
que els nazis eren la mutació gro-
tesca i cancerígena d’un país nor-
mal, ple de gent correcta, justa, de-
cent. ❋

Sol a Berlín
Autor:  Hans Fallada
Traducció: Ramon Monton
Editorial:  Ed. de 1984 i Maeva
Barcelona, 2011
Pàgines: 696 Preu: 22,50 euros

Hans Fallada, pseudònim
de Rudolf Ditzen,
va morir el 1947
a Berlín ARXIU

Tots els
dimonis
són aquí
Autor: Pere
Antoni Pons
Editorial:
Empúries
Barcelona,
2011
Preu: 17 euros
Pàgines: 186

cies a l’amistat amb tres companys
de pensió i de fatigues. Una novel·la
fresca, profunda i ben tramada que
deixava entreveure una innata facili-
tat per a la creació d’històries, un art
especial per lligar-les i un domini del
llenguatge precís, creatiu, ric i pro-
fund. Una percepció refermada per
Tots els dimonis són aquí, i que con-
firma que ens trobem davant d’una
veu literària amb prou expectatives
gràcies a una trama enginyosa i un
text d’orfebreria fina.

Una baula més en la cadena
d’obres de ficció de qualitat que es-
tan omplint les nostres llibreries en
aquest 2011. Potser guanyem pocs
lectors, però ben segur que anem
engreixant qualitativament el nostre
patrimoni literari, tot esperant que el
pròxim dissabte de Glòria de Sant
Jordi sigui testimoni d’aquest fet. ❋

Pere Antoni Pons ens presenta la
seva segona novel·la, ambientada
en un poblet mallorquí
QUIM PUIG

a novel·la negra clàssica té un element gairebé
imprescindible: l’escaquer. Però Francesc Serés
(Saidí, 1972), establert a la Garrotxa, l’utilitza en

el que ha estat la seva primera incursió en la literatura
per a tots els públics per personificar els peons, els
cavalls, les torres, els alfils, els reis i les reines del tau-
lell de quadres i per crear una partida que en definitiva
és la partida pel territori i pel poder que es juga també
permanentment sobre l’escaquer del planeta.

Per fer-ho encara més contemporani, l’autor posa
un mur simbòlic –potser hauríem d’escriure Mur, en
majúscula, per ser més clars– per dividir el que ano-
mena el reialme Blanc del reialme Negre. Dos fronts
oposats al País dels Escacs. Però com passa en qual-
sevol racó de la Terra, sempre hi ha qui no veu les co-
ses de la mateixa manera que els convé veure-les als
que estan al capdamunt.

En aquest cas, un peó –és a dir, l’últim de la fila, al
qual anomenen A i que dóna nom al títol– es rebel·la
contra la seva condició de perdedor i de ser, ell i els
seus congèneres, els que
treuen la cara i els que
més reben en la disputa
entre els dos fronts. A par-
tir d’aquí, l’autor no entra
només en un relat que
transita entre l’aventura, la
fantasia, la sociologia i la
simbologia sinó que fa, a
través dels seus personat-
ges, un treball de com-
prensió de les circumstàn-
cies que els han portat a
batre’s sempre en duel i,
amb el coneixement del
passat, encarar el futur.

No es tracta de desve-
lar el desenllaç, però un es
pregunta si la victòria que
es perfila al final només és
possible en un escaquer de fantasia. Els fets més pu-
nyents que assoten el Mediterrani demostren que en
el gran escaquer de l’altra banda del mar –i en aques-
ta també– rei que cau, rei que desapareix del mapa.

És aquí on Serés es deixa anar per la veta d’un lec-
tor que veu jove –malgrat que la novel·la no té edat
fronterera–, convençut segurament que les conclu-
sions de les obres que van a parar a mans d’aquest
sector de lectors han de tenir un fil d’esperança. De
fet, no les té totes, perquè, després de la revolta, fa dir
als seus personatges que enfrontar-se a la multitud
que els espera amb la proposta de convivència no se-
rà gens fàcil. És a dir, la revolta sempre pot provocar
la contrarevolta perquè sempre hi pot haver un altre
peó, com l’A, que no vegi una altra vegada les coses
com les veuen els que han acabat amb l’estat bèl·lic.

En un moment que els règims democràtics es po-
sen en qüestió, que els brams d’ase són els que més
pugen als altars i que les intransigències i els radicalis-
mes encaterinen novament una part de la societat,
farta de sentir-se peó exposat a tots els mals avatars
provocats per les altres peces, la novel·la aporta una
reflexió sobre com construir una nova societat sobre
un escaquer que, ni que mantingui la diferència del
blanc i negre, construeixi un futur comú.

Francesc Serés ha fet una entrada d’escac i mat en
la literatura. Per algunes de les seves obres, ha estat
guardonat amb premis com ara el Nacional de Litera-
tura i el Ciutat de Barcelona. Escriure una novel·la que
des dels joves amb una certa maduresa lectora pot
passar a mans dels lectors adults és un bon auguri. ❋

L

Viatjant
per l’escaquer
Andreu Sotorra

Juvenil

El llarg viatge d’A
Autor: Francesc Serés
Il·lustrador: A. Fruitós
Editorial: Cruïlla
Barcelona, 2010
Pàgines: 140
Preu: 8,20 euros


	avui_a2011m4d14p12scultura.pdf
	avui_a2011m4d14p12aaaascultura.pdf

