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Valèria Gaillard
a estat la revelació de
la temporada literària
a França. Qui se’l lle-
geix, el recomana. I ai-

xí ha anat passant de boca a
orella i saltant de país en país
malgrat que el seu títol críptic
no presagia, d’entrada, res de
bo. HHhH, deixem’ho clar des
del principi, és l’abreviació de
Himmlers Hirn heißt Heydrich,
que vol dir el cervell de Himm-
ler es diu Heydrich. Aquest és
un dels malnoms que els SS ha-
vien posat a Reinhard Hey-
drich, i en alemany la tirallonga
HHhH es llegeix “ja ja ja!”, vet
aquí l’acudit. Així es titula (i
perquè l’editor de Grasset &
Fasquelle hi va posar cullerada)
l’opera prima de Laurent Binet,
que va merèixer el premi Gon-
court a la primera novel·la 2010
per aquest treball i que ha tra-
duït en català Edicions de 1984.
Laurent Binet (París, 1972) és
professor de francès a Seine
Saint-Denis i, més important
encara, un enamorat de Praga,
on ha viscut durant una tempo-
rada, a banda que va fer el ser-
vei militar a Eslovàquia.

Més enllà de la història real
que recupera la novel·la, la de
l’atemptat contra Reinhard
Heydrich –cap d’Eichmann i el
braç dret de Himmler– a Praga,
Binet presenta una mena de
work in progress literari en què
se sincera amb el lector i posa
sobre el paper els dubtes i pro-
blemes amb què topa a l’hora
d’escriure la història. En defini-
tiva, tot i saber d’entrada el des-
enllaç de la trama –la mort efec-
tiva de Heydrich com a conse-
qüència d’un atemptat perpe-
trat per un eslovac i un txec el
1942– , Binet aconsegueix
mantenir el lector lligat de ben
a prop fins a la darrera pàgina
en una trama que flirteja amb la
metaescriptura.

Vostè va arribar a la història
de Reinhard Heydrich i la
història poc coneguda del
seu atemptat a través del
seu pare, que li va explicar

H

“Sóc un escriptor
fenomenològic”

l’episodi quan era jove, i de
la lectura de la Història de
la Gestapo. Què el va empè-
nyer a continuar investigant
sobre aquest tema?
El caràcter extraordinari
d’aquesta història, si fa no fa,
doblat per un temperament una
mica monomaníac, suposo.

Què l’ha fascinat del perso-
natge de Heydrich, el princi-
pal artífex de la Solució Fi-
nal?
Res en l’home. Estic fascinat
per la qüestió del mal. Però és
sobretot en tant que personatge
literari que Heydrich m’ha fas-
cinat: cal reconèixer que ha tin-
gut una vida increïblement no-
vel·lesca: el nen que tracten de
jueu a l’escola i que es conver-
teix en l’organitzador de la So-
lució Final, cap director hauria
gosat proposar res de tan enor-
me! I després el militar que es fa
expulsar de l’exèrcit, i que, a
l’atur, s’enrola a les SS i després
esdevé la mà dreta de Himmler,
cap de la Gestapo, cap del SD,
protector de Bohèmia-Moràvia,
i que acaba assassinat en un re-
volt a Praga... això sí que és un
destí!, si més no una carrera in-
creïble.

Intenta descriure el seu re-
corregut vital, la seva infàn-
cia sense amics, el seu res-
sentiment creixent. Ha aca-
bat per comprendre’l?
No i realment no ho he intentat.
No sóc un escriptor psicològic.
Em definiria més aviat com un
escriptor fenomenològic (un
terme un pèl pretensiós, segu-
rament, per dir que m’aconten-
to escrivint les accions dels per-
sonatges, però sense entrar en
el seu cap). Per contra, deixo
lliure el lector per intentar com-
prendre el que vulgui, en funció
dels elements que li dono.

Pel que fa a l’atemptat, in-
sisteix que va ser l’únic reei-
xit en tota la guerra. Es pot
parlar, tanmateix, d’èxit te-
nint en compte que 4.700
persones van morir a causa
de les represàlies?

És l’etern problema de qualse-
vol resistència a l’opressió: cal
cedir al xantatge de les represà-
lies? Si la resposta és sí, alesho-
res és impossible qualsevol acte
de resistència.

La Segona Guerra Mundial
ha estat molt analitzada
pels historiadors als països
occidentals. En canvi, en
l’òrbita soviètica, sembla
que aquest treball històric
de memòria encara és inci-
pient. De fet, a Rússia enca-
ra tenen Stalin enterrat
amb tots els honors a la pla-
ça Roja...
No sé què dir. Crec que la Sego-
na Guerra Mundial no és, ara
per ara, la preocupació princi-
pal dels russos! Crec que, efecti-
vament, els arxius de la Unió
Soviètica conserven encara
molts documents que s’aniran
donant a conèixer de mica en
mica. És una qüestió de temps.
A França, també es pot veure
com els estudis sobre la guerra
d’Algèria, un tema encara molt
sensible, es desenvolupen lenta-
ment, però de forma fiable. Vull
creure que el desig de saber i la
curiositat històrica acaben per
imposar-se sobre qualsevol altra
consideració.

Cita sovint Jonathan Littell.
Amb les seves Benignes,
premi Goncourt, sembla
que va posar de nou el tema
de la Segona Guerra Mun-
dial de moda així com el del
problema del mal. Quina in-
fluència va exercir la seva
novel·la?
Vaig començar a escriure el
meu llibre molts anys abans de
l’aparició de Les Benignes. La
sortida i l’èxit del llibre de Littell
em van certament desestabilit-
zar, però sobretot em va perme-
tre d’afinar la meva reflexió so-
bre la novel·la històrica. De fet,
la meva concepció de la novel·la
històrica és molt diferent de la
seva i Les Benignes és una no-
vel·la massa clàssica per al meu
gust i, des d’un punt de vista es-
trictament literari, no prou pro-
blematitzant.

Efectivament, la seva no-
vel·la gira al voltant d’una
problemàtica oberta i segu-
rament irresoluble: Com es
pot escriure la història? Te-
nia clar d’entrada que volia
escriure una novel·la, o va
dubtar de fer un assaig?
Primer vaig voler explicar la his-
tòria exactament de la manera
que l’he explicada i no va ser
fins després que em vaig pre-
guntar: Es pot dir que és una
novel·la? Un assaig? Una bio-
grafia? És una mica tot això a la
vegada i és per aquest motiu
que, comptat i debatut, es pot
dir que malgrat tot és una no-
vel·la, perquè la novel·la és el gè-
nere bastard per excel·lència, el
que es nodreix de la resta de gè-
neres, el que pot saltar-se totes
les regles, que imita, si cal, l’epo-
peia, el teatre, la poesia, el pe-
riodisme, l’autobiografia, etc.
Quina relació hi ha entre Tris-
tam Shandy de Laurence Ster-
ne i El Roig i el Negre, de Stend-
hal? Són ficcions, d’acord. Però
i A sang freda, de Truman Ca-
pote? Són textos, dispositius
que no tenen res a veure entre
ells, i tanmateix són tots novel-
les.

Justament, com el narrador
d’El Quixot, el d’HHhH insis-
teix a afirmar que tot el que
explica és cert. On queda en
la seva novel·la el pacte fic-
cional amb el lector?
El meu pacte de lectura és molt
clar (si més no així ho espero!):
no es tracta de cap ficció. Si per
la meva banda imagino escenes
d’alguna manera o de l’altra
sempre ho adverteixo al lector.
En canvi, Cervantes va voler fer
un experiment lúdic amb El
Quixot. Aquí es tracta de jugar
amb la realitat i amb els codis
de versemblança heretats
d’Aristòtil. Pretenent la veraci-
tat del seu relat, el narrador d’El
Quixot no intenta enganyar el
lector sinó que, al contrari, l’in-
cita a interrogar-se sobre què és
una ficció. Al capdavall, aquesta
és tota la problemàtica d’El Qui-
xot, perquè és la història d’un
home que confon la realitat

És sobretot
en tant que
personatge
literari que
Heydrich
m’ha
fascinat

Assaig?
Novel·la?
Biografia?
El llibre és
una mica
tot això a la
vegada

Entrevista Laurent Binet. Premi Goncourt a la primera novel·la



26 DE GENER DEL 2012 9

amb la ficció! El geni absolut de
Cervantes, allò que ha fet que El
Quixot sigui considerada la pri-
mera novel·la moderna, resi-
deix al meu parer en el segon
tom, quan el personatge retro-
ba persones que han llegit les
aventures en el primer tom i es
revolta perquè, segons ell, no
són veritat. En aquest moment,
la novel·la es replega sobre ella
mateixa i funda la modernitat
del gènere, que és la reflexivitat:
la novel·la s’interroga sobre el
que és i es converteix en el seu
propi tema. Curiosament, la
majoria de novel·les que aparei-
xen avui dia han renunciat a
aquest aspecte reflexiu, la qual
cosa les fa, al meu parer, com-

pletament arcaiques, mentre
que El Quixot encara és d’una
increïble modernitat.

Vostè també parla de Kun-
dera, un escriptor que des-
prés de conrear les novel·les
s’ha passat a l’assaig, con-
cretament assaigs literaris
on analitza a fons les rela-
cions entre ficció i realitat.
Què li interessa d’ell?
Ha estat qui m’ha fet compren-
dre l’interès de la novel·la: de fet
és molt simple, una novel·la no-
més es justifica quan permet dir
allò que cap altra forma textual
podria dir. Si pots resumir la te-
si d’una novel·la com un assaig o
un article, aleshores la novel·la

és inútil. La novel·la de tesis és
una contradicció en els seus
propis termes. Kundera diu que
la novel·la és el reialme de l’am-
bigüitat i hi estic totalment
d’acord. D’El Quixot es poden
fer una infinitat de lectures di-
ferents i les interpretacions mai
s’esgotaran. Una novel·la que
només ofereix una única inter-
pretació necessàriament és una
mala novel·la. Una bona novel-
la és una novel·la inesgotable.

Quin paper té una generació
com la seva, filla de marxis-
tes, però que sempre ha vis-
cut en democràcia, davant
d’aquest període de la his-
tòria recent?

No li sabria dir quin paper ha
d’assumir, però espero que po-
drem fer prova de més reculada
i aportar una mirada més lúcida
al segle XX.

Vostè afegeix una pila de re-
ferències cinematogràfi-
ques en el llibre. Què en
pensa del darrer film de Ta-
rantino, Malditos bastardos,
del qual no en parla?
Crec que la problemàtica de Ta-
rantino en aquest film s’apropa
a la meva per les veus diferents
(oposades en aquest cas): tor-
çant la història, matant Hitler

l’any 1943 en un cinema fran-
cès, qüestiona les relacions en-
tre realitat i ficció. D’altra ban-
da, a HHhH poso en evidència
el meu gust per les ucronies.

La seva novel·la ha estat
traduïda a diferents llen-
gües. Quina recepció ha tin-
gut a la República Txeca?
Molt bona. Crec que els txecs i
els eslovacs se senten orgullosos
pel fet que un estranger s’inte-
ressi per la seva història perquè
es consideren sortits d’un país
petit. D’altra banda, el meu lli-
bre ha rellançat el debat sobre
la qüestió de les represàlies:
l’execució de Heydrich va servir
per a alguna cosa? La massacre
de Lidice està molt present en la
seva memòria. Aquest mateix
any han fet una pel·lícula sobre
Lidice, una gran coproducció in-
ternacional.

Quins projectes té?
Tinc un gran projecte de novel-
la que girarà al voltant una altra
vegada de les relacions entre
ficció i realitat, però justament
del costat de la ficció: serà més
lúdic que HHhH, més Malditos
bastardos, per dir-ho d’alguna
manera! Mentrestant, segueixo
la campanya de François Ho-
llande, candidat a l’elecció pre-
sidencial el 2012, per escriure
un llibre que sortirà després de
les eleccions. Com HHhH no se-
rà una ficció, però mentre que
HHhH s’ocupava del passat,
aquí treballo sobre el futur. ❋

La novel·la
actual ha
renunciat a
l’aspecte
reflexiu i és
arcaica

Els txecs i
els eslovacs
s’han sentit
orgullosos
que es
parlés d’ells




