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NARRATIVA JORDI CAPDEVILA

Homenatge a la llengua
sabel-Clara Simó ha volgut homenatjar
el seu poble natal, Alcoi, amb la reedició
revisada del seu llibre La vida sense ell,

publicat l’any 2000 per Columna, amb prou
èxit per fer-ne set reedicions més fins ara. I
ho ha volgut fer encetant la col·lecció Tràn-
sit de Bromera, dirigida a adults, però prou
estimulant també per al públic jove.

El veritable i misteriós protagonista de la
novel·la és un dietari amagat que quan apa-
reix destapa uns fets passats fa 30 anys. El re-
lat el va escriure una dona jove, després de
parir el seu fill, per deixar constància dels
maltractaments rebuts del seu marit, espe-
cialment psicològics però també físics, i que
no està disposada a suportar. Una situació
que li fa prendre una decisió transcendent

I d’alliberament que atrapa al lector per la se-
va determinació i sang freda a l’hora de por-
tar-la a la pràctica. El dietari el troba el seu
fill després de la mort de la mare i el va lle-
gint, amb pauses en el temps, forçades per la
tensió que li provoquen els esdeveniments
que es van succeint i la cruesa amb què són
explicats. Uns entretemps en què el mateix
personatge aprofita per anar desgranant la
vida sentimental actual amb la seva dona.

És aquest paral·lelisme entre les històries
d’amor i desamor de dues parelles en els pri-
mers anys de matrimoni un dels actius més
encertats del llibre. La comparança de la vi-
da diària de la dona que escriu el dietari se-
cret amb la del seu fill trenta anys després es
colpidora. Si bé en aquest terç de segle s’ha

fet un pas important en la millora dels drets
i de la situació femenina, en la realitat conti-
nua havent-hi una clara subjecció de la dona
al marit. Els desenllaços de les dues histò-
ries, però, són clarament diferents.

Una narració de base social, amb prou in-
triga i violència, en què predomina la visió
subjectiva dels protagonistes i amb un des-
enllaç colpidor encara que massa previsible,
justifica la reescriptura. Un relat que té tam-
bé un altre objectiu: no és tant un homenat-
ge a la seva ciutat natal com un reconeixe-
ment a la variant lingüística del català en
què es va criar i formar l’escriptora, tan mal-
tractada actualment pels manaires polítics
del seu país, és ben present en tot el llibre.
Un homenatge oportú a la llengua. ❋
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ir Baram és un dels joves autors
jueus (Jerusalem, 1976) de més pro-
jecció. És dels escriptors que accep-

ten de bon grat tota l’herència rebuda
(d’Amos Oz a A.B. Yehoshúa) i, al mateix
temps, proposen canviar l’argument literari.
Que sigui l’Isaac qui aquesta vegada espanti
Abraham. Baram és un dels autors que ja es-
tan una mica farts que la literatura israeliana
tracti sempre dels mateixos temes i de la ma-
teixa manera. Israel –com els EUA– es pro-
jecta literàriament com a mite. I només ad-
met –amb matisos, ja que Israel és un país de-
mocràtic i complex, de tant en tant, cal recor-
dar-ho a alguns– dissensions del pensament
únic. És el problema de viure en una parano-
ia –realitat i ficció– que no admet crítiques,
manca de patriotisme i bufons. En el fons,
nosaltres ho podem entendre. També estem
farts de literatura i pel·lícules de la Guerra Ci-
vil, la postguerra, la transició. També en un
moment històric –mític només?– en què tots
ens mirem de reüll. El que penja una bande-
ra. El que penja l’altra. El que no en penja cap.

El talent pot amb gairebé tot. Nir Baram en
té. I s’atreveix a sortir-ne ben parat amb una
novel·la sobre la Segona Guerra Mundial,
que no és una altra novel·la sobre la Segona
Guerra Mundial. Que no parla de la història
d’Israel. Ni de l’Holocaust. O almenys no de
la manera a què estem acostumats. Amb un
únic punt de vista. Fent dels nazis o els estali-
nistes uns monstres no humans. Construeix
un llibre que sempre recorda el Jonathan Lit-
tell de Les benignes, segons la meva opinió
més terrible i inquietant. Ja que mentre Lit-
tell parla des del punt de vista del líder nazi,
Baram ho fa des del ciutadà normal, la burge-
sia, nosaltres. Sí, la sempre famosa majoria
silenciosa. La que només tracta de sobreviu-
re. La que mira a una altra banda. La que vota
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La majoria silenciosa mata

NOVEL·LA CARLOS ZANÓN

Hitler però no gaseja jueus. La que permet en
Millet o Rato i com a molt ensenya l’esparde-
nya. La que defrauda i especula, la insolidària
i mesquina que després truca a La Marató. La
que mai compra a la botiga petita i després es
lamenta quan la seva fàbrica se’n va a Polònia
i el Marroc. El plantejament de Baram és que
els botxins de la història també som nosal-
tres. Per permetre-ho. Per no fer-hi res. Per
disculpar-ho. Per fer de la nostra protecció el
principi i la fi de tot. Baram ens fica a l’ull de
l’huracà: Europa, 1938. Thomas Heiselberg
vol ser un gran home. Les circumstàncies fan
que hagi de renunciar a treballar per una em-
presa dels Estats Units. Interpreta d’on bufa
el vent a l’Alemanya nazi i es posa al servei del
Tercer Reich. Entre d’altres coses es dedicarà
a confeccionar informes sobre la gent dels

territoris ocupats. Un gran venedor al servei
d’un gran projecte. A Leningrad, l’Alexandra
Weisberg, filla d’un intel·lectual jueu, ha
d’afrontar un dilema terrible: condemnar els
seus pares a canvi de salvar-se ella i els seus
germans. Així que pacta amb el règim estali-
nista. Tant en Thomas com l’Alexandra te-
nen excusa i coartada per col·laborar amb
nazis i comunistes. Ells són bones persones.
No tenen ideologia. No maten ningú, no?

Escrita amb llibertat i sense prejudicis, Ba-
ram no ens ofereix una novel·la perfecta però
sí necessària. Intel·ligent, clàssica i, en certa
manera, molt europea sector Musil, per en-
tendre’ns. Un llibre que traduït a gairebé una
vintena de països ha aconseguit lectors i ha
generat debats. A tot arreu hi ha bona gent
com nosaltres. ❋
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