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ickens 2012 es diu el fas-
tuós macrofestival inter-
continental per celebrar els
200 anys del naixement de

Charles Dickens. Ningú ha escatimat
esforços per l’autor conegut com
l’Inimitable. Hi haurà de tot: publica-
cions, exposicions, inauguracions de
museus, lectures, muntatges tea-
trals, pel·lícules, sèries de televisió,
documentals, portals d’internet,
simposis acadèmics, concursos, iti-
neraris i un incessant etcètera.

Però el curiós és que aquest sa-
rau insòlit és absolutament inneces-
sari perquè Charles Dickens està
ben servit en tots els camps. Literà-
riament parlant, Dickens és com una
d’aquelles persones que ja no saps
què regalar-los perquè tenen de tot.
Té excel·lents edicions canòniques i
crítiques de tota la seva producció,
començant per l’edició Clarendon de
les novel·les, els quatre volums de
l’edició Dent del periodisme i els dot-
ze volums de l’edició Pilgrim de l’epi-
stolari. Té més d’un centre d’estudis
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i una revista especialitzada des de
1905, The Dickensian. Té una bona
pila de biografies. Per cert, ja n’han
sortit dues més d’excel·lents, de Mi-
chael Slater (2009) i Claire Tomalin
(2011). Quina pena que Edasa no ha-
gués optat per una d’aquestes dues
i no per la de Peter Ackroyd que no
aporta res. Té muntanyes d’estudis
crítics de tots els nivells, des de la di-
vulgació fins a l’alta erudició, sobre
tots els aspectes imaginables de la
seva obra. Té més de 400 adapta-
cions de televisió i cinema. Alesho-
res, per què tan de soroll?

Per gust i per profit econòmic. El
plaer i els diners, dos elements que
sempre apareixen units a l’entorn de
Dickens. Trobo interessantíssim el
fenomen d’observar les celebracions
del bicentenari d’un autor que ja fun-
ciona sol i no li fem cap falta de res.
És un bon moment per observar
certes tendències. Per exemple, la
força increïble de la presència actual
de Dickens en el panorama literari,
tant entre els lectors com entre els

escriptors. Dickens no és una cosa
del passat. O la unanimitat rotunda
que existeix al voltant de la figura i
l’obra de Dickens en aquests mo-
ments, quan fins ara era un autor
que suscitava reaccions molt polarit-
zades entre incondicionals dislocats
i detractors veritablement assassins.
A hores d’ara, parlar de Dickens és
com parlar de Shakespeare!

Ara bé, per mi el més captivant de
tot és veure amb quina autèntica
pluralitat d’eines crítiques els lec-
tors, els exegetes, els intèrprets i els
autors s’acosten a Dickens i la seva
obra. S’han acabat per sempre les
batalles ideològiques, metodològi-
ques i estètiques al voltant de l’Inimi-
table. A cada època hi havia una ten-
dència prevalent, com l’historicisme
o el formalisme, per citar només dos
exemples, que pretenia tenir l’exclu-
siva oracular sobre la interpretació
única de l’obra. Però la visió actual
és que Dickens és tan immens i poli-
fònic que una sola via d’acostament
és grotescament insuficient. ❋
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Aquest any se ce-
lebren els 200
anys del naixe-
ment de Dickens i
es faran tot d’ac-
tes per comme-
morar-ho, però és
un autor que
sempre està d’ac-
tualitat. Això fa
que sigui interes-
sant analitzar les
celebracions. És
un bon moment
per observar cer-
tes tendències i la
pluralitat d’eines
amb què els ex-
perts s’acosten a
la seva obra

a molts anys, a la secretària del
cap de personal li dèiem Eva
Braun. Ja us podeu imaginar com
era ell... Només es tractava d’una

exageració lúdica fruit de la mala llet
col·lectiva. Van durar poc, tots dos. Al
diari, perquè espero que siguin vius i feli-
ços, no com la veritable parella històrica.

Debate ha publicat Eva Braun. Una
vida con Hitler, escrita per la prestigiosa
historiadora alemanya Heika B. Görte-
maker i traduïda per Guillem Sans. Hit-
ler no es va voler casar per no entorpir el
seu compromís amb la pàtria, diuen, pe-
rò sí que va tenir durant quinze anys una
amant, Eva Braun, amb qui finalment es
va casar quan tot s’ensorrava. Com el va
influir, ella? Qui i com era, l’Eva? Va ser
conscient de conviure amb un dels crimi-
nals més grans de la història?

L’autora ha buscat resposta a aques-
tes i a moltes altres preguntes reconstru-
int amb un cert to detectivesc (sense cap
frivolitat) la vida de Braun a través de do-
cuments inèdits. Braun va néixer a Mu-
nic el 1912, filla d’una família petitburge-
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sa, va accedir al cercle dels dirigents na-
zis i va morir el 30 d’abril del 1945 suïci-
dant-se dins del búnquer on s’ocultava
amb el führer, l’endemà d’haver-se casat.
Un viatge de noces etern.

Görtemaker, alhora, ens ofereix una
narració de la vida privada de Hitler i de
l’ascens i caiguda del nacionalsocialisme.
Una biografia rigorosa (amb una petita
col·lecció de fotografies interessants que
mereixen millor reproducció) que no ad-
met el tòpic de “molt amena” perquè no
ho pretén ser. Això no vol dir que sigui
complexa o feixuga, només que no és
una novel·la, és història, sovint més
apassionant que qualsevol ficció. Com la
que va publicar ara ja fa uns mesos Jordi
Bordas a Meteora, D’esquena al sol, que
també ens ofereix un recorregut històric
que, no per molt visitat, cal deixar de
banda: la Guerra Civil Espanyola. Sobre-
tot quan estem immersos en una crisi
econòmica que ja ha derivat cap a visions
totalitàries (unificadores, si més no), fò-
bia contra els altres, delinqüència més
violenta i desencís col·lectiu.

    Bordas, nascut a Barcelona
el 1943, ens presenta la seva
primera novel·la, tot i que ja
ha publicat diversos reculls de
narracions, en alguns casos
premiats. L’obra comença
amb la mort d’un home mode-
radament ric que en el testa-
ment exigeix als seus dos fills
que escriguin i publiquin la se-
va biografia abans d’un any.
Tot i el rebuig inicial, el com-
pliment de la condició mostra
als dos germans, la Dora i l’Al-
bert, com era el seu pare i una
perspectiva de la història de
l’Estat espanyol dels darrers
80 anys. En aquest cas sí que
puc definir l’obra d’amena, i
també d’elaborada i ben es-
tructurada i ben dialogada.
A més, no podem oblidar que
hi ha cops d’estat per aconse-
guir el poder, però també que
el nazisme va arribar al govern
per la via democràtica... ❋
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L’amant d’Eva Braun i els perills de la democràcia
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Eva Braun va estar un dia casada amb Hitler ARXIU




