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Vladek Spiegelman, pare de l’autor de ‘Maus’
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Els jeus són
ratolins, els
alemanys estan
representats
per gats,
els polonesos
no-jueus són
porcs i els
nord-americans
són gossos

L’autor té
dubtes sobre la
disjuntiva entre
sobreviure o
enfrontar-se
a la repressió
i sobre la
qualitat moral
de la victòria
del supervivent

pors, va ser clau per a la rea-
lització d’aquesta obra que es
construeix sobre la relació
entre la biografia del pare i
l’autobiografia. Aquesta in-
teracció permet que no no-
més es tracti de la recons-
trucció dels fets viscuts pel
pare, sinó que incorpori
molts interrogants, tant so-
bre el passat com sobre el
present i la relació d’un sobre
l’altre. D’altra banda la bar-
reja de compromís personal
en la narració amb tècniques
narratives que marquen dis-
tàncies, el recurs al zoomor-
fisme i el fet d’intercalar pe-
tites anècdotes dramàtiques
del present aconsegueix re-
crear una situació carregada
de dramatisme d’una manera
sincera i alhora allunyada del
maniqueisme.

DE PARE A FILL
La història oral que Vladek, el
pare, transmet a Art i que ell
tradueix en imatges i parau-
les té, doncs, un gran compo-
nent personal, és la descrip-
ció que un pare fa al seu fill
d’ell mateix. Aquest autore-
trat defineix una personalitat
forta i amb més virtuts
que defectes. Així, co-
neixem la seva habili-
tat per comerciar, la
història d’amor amb
Anja, la seva primera
dona i mare d’Art,
l’ascensió social dins
de la comunitat jueva i
la capacitat de resis-
tència i supervivència
tant en l’itinerari far-
cit de persecucions
com en l’internament
en el camp de concen-
tració. Aquesta des-
cripció dinàmica es
complementa amb la
visió que ofereix el
present narratiu d’ho-
me envellit i amb salut
precària, carregat de
manies mesquines i
entossudit en l’intent
de controlar al màxim el món
que l’envolta, especialment a
Mala, la seva dona actual. És
una contraposició que serveix
com a element desmitifica-
dor, tot i que situa també els

interrogants sobre les reper-
cussions dels patiments so-
ferts, tant físics com psicolò-
gics. Aquesta reconstrucció es
realitza sobre una tensa rela-
ció paternofilial, sobre una
distància que només sembla
salvar-se quan comparteixen
els records de Vladek, o sigui,
quan la seva figura s’allunya
del present i del passat comú.
En aquest àmbit, de qüestio-
naments personals, hi parti-
cipen també i amb especial
força dues figures: Anja i Ri-
chieu, el germà mort en un
camp de concentració. En el
cas de la seva esposa Anja, la
coneixem per la descripció
que en fa el pare i pel senti-
ment d’absència que tots dos
pateixen al llarg dels anys.
Richieu, en canvi, representa
el pes d’una competència im-
possible d’afrontar. Tots dos
simbolitzen l’enorme dificul-
tat de normalitzar el present

a partir de la catàstrofe de
l’Holocaust.

Tots aquest elements indi-
viduals s’inscriuen en un de-
terminat context més ampli.
D’una banda hi ha la des-
cripció prèvia del món dels
jueus com un món tancat i
amb uns espais socials i eco-
nòmics propis d’una burgesia
o petita burgesia majoritària-
ment mercantil. D’altra ban-
da, la relació que l’autor es-
tableix dins del context de la
persecució i l’extermini entre

diferents col·lectius ètnics i
nacionals. Tot i que es podria
interpretar que Spiegelman,
amb el recurs narratiu de la
caracterització caricaturesca
amb què identifica cada col-
lectiu amb una espècie ani-
mal –els jeus són ratolins, els
alemanys estan representats
per gats, els polonesos
no-jueus són porcs i els
nord-americans són gossos–
podria estar remarcant una
visió ètnica essencialista, i
sembla més aviat que tracta
de reflectir la fragmentació
social d’aquell moment, la
configuració de blocs dividits
per l’egoisme tribal reforçat
al màxim per la política nazi.
Una visió relativista que es
remarca a l’escena en què ell
i el seu psiquiatre parlen de
l’Holocaust i les seves conse-
qüències; en aquesta seqüèn-
cia, l’autor dibuixa sobre les
seves figures de ratolins unes
màscares del mateix animal
que els identifica narrativa-
ment com a jueus, és com si
volgués assenyalar el caràcter
que per a ells té en aquell
moment la identitat ètnica.

PERSECUCIÓ
Un aspecte essencial del
component col·lectiu de Maus
és la descripció, colpidora per
la seva referència real i pel
mateix tractament allunyat
de manipulacions, de la per-
secució dels jueus a Polònia
sota l’ocupació alemanya.
Una terrible cursa d’obsta-
cles, que acumula la crueltat
d’uns i la indefensió dels al-
tres amb una intensitat i una
qualitat molt doloroses, es
desenvolupa des de l’inici de
la Segona Guerra Mundial, en
la qual participa Vladek i que

ocasiona la seva primera es-
tança en un camp de preso-
ners, fins a la darrera reclu-
sió, a Auschwitz.

Són temps de ruptura social
i d’insolidaritat en què unes
minories han d’amagar-se i
viure en una clandestinitat
amb cada vegada menys es-
pais de llibertat o de solidari-
tat, en què la barbàrie d’un
poder dictatorial actua contí-
nuament sobre un col·lectiu
feble que només pot confiar
en el suport dels seus davant
la indiferència o l’assetjament
del conjunt de la societat, tot
i que els lligams entre els
jueus també s’afebleixen da-
vant la necessitat de sobreviu-
re individualment.

RESISTIR O REBEL·LAR-SE?
Aquesta necessitat, la de con-
servar la vida, marca un ter-
reny en què el vessant col·lec-
tiu i l’individual apareixen
confrontats. L’exercici de re-
sistència i d’adaptació que
descriu Vladek evidencia el
contrast entre l’obligat àmbit
d’actuació individual i el d’es-
tablir lligams per egoisme o
per solidaritat. L’estada al
camp de concentració situa la
possibilitat de sobreviure en la
conjuminació de la resistència
física, l’habilitat per buscar,
trobar i aprofitar aixoplucs
que redueixin la càrrega dels
treballs més durs, que faran
altres, i la d’establir petites
xarxes de complicitat o de
comprar ajuts. Aquesta condi-
ció d’objectiu individual, que
s’estén com a màxim als fa-
miliars i algun company, pro-
voca dubtes a l’autor, no re-
solts, sobre la disjuntiva entre
sobreviure o enfrontar-se a la
repressió, sobre la qualitat
moral de la victòria del su-
pervivent i, finalment, sobre
la persistència d’aquesta vic-
tòria, és a dir, sobre com van
repercutir totes aquelles vi-
vències en l’experiència pos-
terior del seu pare o en la
mort de la mare.
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