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autora anglesa Emma Crai-
gie es posa en la pell d’una
de les sis filles de Joseph

Goebbels, ministre de la Propaganda
de Hitler i un dels principals respon-
sables, junt amb el Führer, de l’atro-
citat del nazisme. I ho fa partint d’un
fet dramàtic històric: refugiats al ma-
teix búnquer de Berlín on es van suï-
cidar amb cianur Adolf Hitler i la se-
va dona, Eva Braun, els últims dies
abans que els nazis perdessin la
guerra, les tropes russes, quan en-
tren a Berlín, troben en aquell cau de
la mort els cossos de les sis petites
Goebbels, esteses als llits, enverina-
des per la seva mare amb cianur,
abans que ella i Joseph Goebbels
també se suïcidessin per no haver

L’ d’enfrontar-se a una futura Alema-
nya sense sentit per a ells, un cop
derrotat, mort, i presumptament in-
cinerat per ordres seves, el que ano-
menaven familiarment l’oncle Füh-
rer.

La tieta intèrpret de l’autora
Emma Craigie no arriba per atzar als
últims dies dels criminals nazis, l’any
1945, sinó perquè, casualment, quan
els anglesos van fer presoner a Itàlia
Harold Quandt, pilot alemany, ger-
manastre gran de les sis filles Goeb-
bels, una tia de l’autora treballava
d’intèrpret al mateix camp de preso-
ners de guerra on Quandt havia es-
tat internat el 1944 fins que el van
alliberar, el 1947.

A més, aquesta mateixa tia d’Em-
ma Craigie havia viatjat a Alemanya
el 1938 i havia pogut també trans-
metre a l’autora el testimoni sobre el
forjament del nazisme abans de la
invasió de Polònia. Hi ha, doncs, un
punt de contacte personal entre la
ficció que recrea l’autora i la realitat
del búnquer extreta dels supervi-
vents d’aquells dies, com el de la
mainadera dels Goebbels que li re-
vela unes impressions familiars de
primera mà.

Emma Craigie opta per posar-se
en la pell de Helga Goebbels, la filla
de dotze anys, com a narradora en
primera persona. És a dir, la conver-
teix en una mena d’Anna Frank, però
del bàndol nazi, a partir dels testi-

monis del búnquer per recrear l’en-
cegament del triomf, l’esperança del
guanyador i l’esfondrament del
somni.

La mirada innocent
La veu literària de Helga Goebbels
aporta a la novel·la un to intimista,
d’ingenuïtat i d’incomprensió pre-
adolescent, a la vegada que permet
a l’autora calibrar la mirada innocent
d’una criatura que es veu immersa
en el joc dels nazis –l’únic punt de
dolçor és la debilitat golafre del Für-
her pels pastissos de xocolata– i allò
que mou un dels principals ideòlegs
del nazisme, com va ser Joseph
Goebbels, a continuar amb el projec-
te criminal fins a la pròpia mort. ❋

Juvenil Andreu Sotorra

El búnquer de la mort

om més temps es passa en el món
d’Haruki Murakami, menys se
n’acaben qüestionant les claus i la

coherència. Potser per aquesta raó, la ter-
cera entrega de 1Q84 (un repte maratonià
només a l’abast d’un autor estrella) des-
prèn la sensació que el tot ofereix més que
la suma de les parts. El conjunt té l’habili-
tat de donar una imatge millor que una
trama a moments massa explicativa, amb
una barreja d’atmosferes pertorbadores i
reiteracions innecessàries. Amb tot, l’es-
criptor japonès sap com transformar un
univers estrany en un de natural i com en-
comanar l’entusiasme imprescindible per
endinsar-nos en un imaginari inequívoc de
boscos, gats, corbs, personatges estrafo-
laris, famílies desestructurades, portes
d’accés, referències musicals, humor ab-
surd, narracions paral·leles, conspiracions
i dualitats.

El de 1Q84 és un món que s’assembla
al real, però no ho és. I no només perquè
hi hagi dues llunes flotant al cel o la noia i
el noi protagonistes siguin dos outsiders
connectats de forma inevitable per un
punt en el passat. Així, Aomame és una
assassina que ha liquidat el cap d’una sec-
ta (un personatge femení que li deu bas-
tant a la cèlebre Lisbeth Salander de Lars-
son passada pel toc murakamià), que
s’enfrontarà a perills tangibles i a presèn-
cies sobrenaturals com els éssers dimi-
nuts de la Gent Petita, mentre Tengo és
un professor de matemàtiques, culte i soli-
tari, que reescriu una novel·la sobre crisà-
lides elaborada per una adolescent tan
imaginativa com enigmàtica.

El tercer volum de 1Q84 és més estàtic i
reflexiu, amb preguntes retòriques i una
estructura un pèl més complexa, ja que a

C

les línies narratives d’Aomame i Tengo se
n’hi afegeix una tercera protagonitzada pel
detectiu Ushikawa, contractat per la secta
per localitzar Aomame. Encara que els ca-
mins siguin una mica més enrevessats

que en les dues primeres entregues, tot hi
té una relació.

Les accions es connecten i lliguen sen-
se donar, però, respostes cartesianes. Tal
vegada perquè Haruki Murakami crea un

món fosc i lleuger que no es preocupa a
desxifrar. Potser perquè, com deia Txèk-
hov, i l’autor nipó en pren bona nota: “Un
escriptor no és aquell que resol proble-
mes, sinó qui els planteja”. ❋

Novel·la Marta Monedero

Viure sota dues llunes
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