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N
o fa gaire, un amic
meu que es dedica a
la soferta tasca de
l’ensenyament sortia
perplex de classe

perquè no havia vist la cons-
ternació pintada al rostre dels
seus alumnes després de pas-
sar-los un documental sobre els
camps d’extermini nazis. L’aula
es buidava amb la mateixa ale-
gria de sempre, i ell es pregun-
tava si havia de deprimir-se o
felicitar-se que els seus estudi-
ants veiessin el nazisme com
una aberració poc menys llu-
nyana que la Inquisició. L’a-
nècdota (i el dilema, que a pri-
mera vista pot semblar artifici-
al però que dóna peu a una re-
flexió ben necessària) me l’han
recordat dos magnífics llibres
que Edicions de 1984 acaba de
treure al voltant de l’Holocaust:
Jakob el mentider, de Jurek Bec-
ker, i Cròniques d’un
altre món, de Paul
Steinberg.

Ni l’un ni l’altre
no responen, evi-
dentment, a la
pregunta retòrica
del meu amic
mestre. Però sí que
aborden des de
dues sensibilitats
ben diferents la
pregunta que no
hem deixat de
fer-nos des que es
va acabar la Sego-
na Guerra Mundi-
al: Com ens ho
hem de fer per no
oblidar la lliçó del
nazisme sense
convertir-nos en
ostatges de la seva
memòria (si és que és possible
fer totes dues coses alhora)?
Talment com si Hitler ens ha-
gués robat la innocència, des
que el règim nazi va despertar
la bèstia no ens hem atrevit a
somiar més (pròrroga comu-
nista a banda, esclar). Tenim
por de nosaltres mateixos; heus
aquí sinó la dictadura del dis-
curs políticament correcte que
fa poc algú intentava desactivar
a destralades mentre d’altres
s’hi aferraven com un exorcista
a un santcrist.

Les obres de Steinberg i Bec-
ker, doncs, són complementà-
ries en la mesura que si bé és
cert que el nazisme mai no es
podrà desdramatitzar, alhora,
dramatitzar-lo a aquestes alça-
des tampoc no porta enlloc. El

realisme desencisat de Stein-
berg (1926-1999) i la insubmis-
sió revitalitzadora de Becker
(1937-1997) ens ajuden a trobar
arguments en un sentit i un
altre, a mantenir aquest ines-
table equilibri de Karate Kid en
constant lluita per sostenir-se
sobre un sol peu, que sovint és
l’únic que podem aspirar a
aconseguir en el món de les
idees. Encara recordo la discus-
sió que es va desencadenar en-
tre els partidaris i els detractors
de La vida és bella quan el filòsof
Christopher Türke va afirmar,
en unes jornades sobre Nietzs-
che a l’Institut Goethe, que el
film de Roberto Begnini era la
primera interpretació postmo-
derna de l’Holocaust perquè
l’instrumentalitzava per supe-
rar-lo. Mentre uns acusaven el
director italià de frivolitzar el
nazisme, d’altres li agraïen que
s’hagués arriscat a pagar el
preu d’aquella màxima shakes-
peariana que diu: “Aquell a qui
han robat, quan sap somriure,
roba al seu lladre”. La discussió
no era nova. El mateix Chaplin
va dir més d’una vegada que si
hagués estat al corrent de l’e-
xistència dels camps d’exter-
mini hauria trobat una frivo-
lització inacceptable rodar El
gran dictador. Aquestes són,
doncs, per fer-ho gràfic, les dues
actituds que representen (o,
més aviat susciten) Cròniques
d’un altre món i Jakob el mentider.

Tot i que, permetin-me l’atrevi-
ment, Türke s’equivocava de
mig a mig: Jurek Becker, i no
Begnini, va fer la primera in-
terpretació postmoderna de
l’Holocaust, si considerem que
la va escriure el 1968.

El seu llibre explica la histò-
ria d’un jueu reclòs en un gueto
polonès que, quan la Segona
Guerra Mundial comença a fer
els últims badalls, escolta per
accident la ràdio d’un oficial
alemany i s’assabenta que els
russos avancen en un front re-
lativament proper a la ciutat.
Com que al gueto estan prohi-
bides les ràdios, decideix guar-
dar-se la bona nova per a ell,
fins que un dia la revela a un
company que passa un mal
moment. El problema és que,

per fer creïble el seu secret, Ja-
kob ha d’inventar-se que té un
transistor amagat, de manera
que quan l’esperança comença
a espetegar com un correcames
per tota la comunitat, no té al-
tre remei que posar-se a im-
provisar una crònica diària de
l’imminent rescat.

El perfil tragicòmic de Jakob
dóna fil a Becker per explicar
l’Holocaust sense haver d’em-
brutir-se amb ressentiments.
A mesura que la història avança
i prenen cos els personatges,
l’horror nazi es descobreix tot
sol sense que calgui treure el dit
acusador, fer un sol retret, ni
tan sols renunciar a la rosada

de bon humor que amara l’o-
bra. Una mica com Begnini a La
vida és bella, Becker converteix
l’obra en un cant a la imagina-
ció, a aquella imaginació que
esdevé reserva d’humanitat
quan la realitat es torna inhu-
mana, i que no es posa al servei
de l’evasió ni de la follia, sinó
que és una poderosa eina de
progrés i una arma contra
l’adversitat.

Hi ha, però, una diferència
essencial entre Becker i Begnini
que fa que Jacob el mentider sigui
un relat molt més sòlid que La
vida és bella, malgrat que la ver-
sió cinematogràfica de la seva
obra, estrenada el 1999 amb
Robin Williams de protagonis-
ta, no tingués la repercussió del
film de Begnini. Becker, com

Steinberg, va patir les atrocitats
de la deportació en la seva pell.
Això sens dubte explica que el
protagonista de la seva història
sigui molt més humà que
l’histriònic Guido de La vida és
bella. Tot i els nombrosos pa-
ral·lelismes que es poden esta-
blir entre tots dos textos, la
manifesta voluntat de Becker
de no deixar-se engolir per
l’ombra del nazisme no cau, ni
de bon tros, en l’optimisme
candorós de Begnini.

En el seu discurs a l’Institut
Goethe, Türke comparava Gui-
do amb el superhome de Ni-
etzsche. Argumentava que la
creativitat que permet a Guido

salvar la innocència del seu fill,
sortejant el que aparentment és
un cul de sac, no és altra cosa
que un exemple pràctic del que
el filòsof alemany anomenava
la “voluntat de poder”. A Jakob el
mentider el protagonista també
ha d’explotar els seus dots de
comediant per intentar salvar
la innocència infantil, l’últim
símbol d’esperança quan les
coses van mal dades. La Lina,
una nena amb els pares depor-
tats que s’està amagada a les
golfes de la casa de Jakob, vol
saber com és una ràdio i de-
mana al protagonista que li
ensenyi l’aparell que tothom
creu que té. Jakob se les em-
pesca per fer-li, des de darrere
d’una cortina, una magnífica
sessió radiofònica; hi ha música
d’orquestra, notícies del front, i
fins i tot una entrevista a
Winston Churchill, però tots
dos hi han de posar –i això
també és del tot nietzschià–
grans dosis d’autosuggestió per
tal que no fracassi.

SUPERHOMES A L’HOLOCAUST
No entrarem ara a discutir si la
Lina és més conscient que el fill
de Guido del que passa real-
ment. En tot cas, sí que podem
assegurar que Becker no hauria
pogut mai concebre, ni en la
ficció més descordada, que hi
hagués superhomes entre les
víctimes de l’Holocaust. Ell sa-
bia com costava ser simple-
ment un home en un camp
d’extermini. I no és un joc de
paraules. El lector ho pot com-

provar llegint Steinberg, l’ho-
me que Primo Levi va comparar
amb la serp del Gènesi a Si això
és un home. “Probablement jo
era aquell ésser obnubilat per la
idea de sobreviure [...]. Un com-
batent solitari, fred i calculador
[...] decidit a fer qualsevol cosa
per viure, disposat a utilitzar
els mitjans que tenia a l’abast i
el do de despertar la simpatia i
la pietat”, reconeix Steinberg a
Cròniques d’un altre món.

Deportat a Auschwitz el
1943, a l’edat de 17 anys,
Steinberg relata la seva experi-
ència amb una duresa desèrti-
ca, sense adjectius, sense con-
cessions a l’oblit o al passat, ni
al seu ni al col·lectiu. En aquell
univers regit per les lleis de
l’antilògica, tota la seva humani-
tat va quedar reduïda a les en-
grunes de pa que va aconseguir
no robar mai als seus com-
panys, ni en les situacions més
extremes. “El pa de l’altre: és la
vida que li robes”, s’exclama

menyspreant
aquells que no van
poder conservar ni
tan sols aquest úl-
tim romanent de
moral, tan im-
prescindible com
el menjar per so-
breviure. “Potser
l’ésser humà, com
altres mamífers
com ara els óssos i
els castors, és ca-
paç de posar-se a
hibernar quan la
seva vida està en
perill [...]. El cor al
ralentí, les neces-
sitats reduïdes i el
cervell en blanc.
Aleshores el pas de
la vida a la mort es
fa sense solució de

continuïtat”, pensa Steinberg.
¿És possible recuperar intac-

tes totes les constants humanes
després d’haver arribat a la
frontera de l’animalització?
Steinberg reconeix que del
camp d’extermini en va sortir
moralment amputat: “La mort
dels altres em sembla banal, i la
meva també. Crec que puc dir
que si se m’anunciés la meva fi
per a aquest vespre a les sis no
em trasbalsaria gaire [...]. Les
petites desgràcies de la vida
quotidiana em rellisquen com
la pluja damunt el parabri-
ses...”. I és que la biografia és un
mur insalvable, conté els gens
de la nostra actitud vital.
Steinberg mateix, fill de refugi-
ats russos establerts a Berlín, ja
era un supervivent abans de
sobreviure a Auschwitz: “Tot
lliga: les contínues migracions,
les readaptacions, l’absència de
lligams i amistats continuades, i
l’hostilitat de l’entorn [famili-
ar]”, explica amb una prosa gla-
cial, després de fer-nos saber que
durant la seva conflictiva ado-
lescència fins i tot –o curiosa-
ment– va intentar suïcidar-se.
Tampoc és estrany que Begnini
escrivís La vida és bella si es va
poder inspirar en el seu pare,
que va tenir la sort de passar per
un camp de treball alemany
“sense càmeres de gas” i, anys
més tard, va explicar als seus
fills aquella experiència que el
va reduir als 35 quilos incorpo-
rant bromes i sobreactuacions
per tal de no espantar-los.


