
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ C U L T U R A ◆II
A V U I

dijous

13 de maig del 2004

Amb el suport de

Generalitat
de Catalunya

Una vida marcada pel periodisme de guerra
➤ Jean Hatzfeld va néixer el 1949 a
Madagascar, on el seu pare feia classes i
d’on va marxar anys més tard per no
tornar-hi mai més. Li agradava molt es-
criure, i quan el 1973 va néixer el diari
Libération hi va trobar un lloc com a re-
dactor d’esports. Però pocs anys des-
prés, el 1979, el van enviar al Líban, i els
conflictes internacionals el van apassi-
onar de seguida, i des d’allí va començar
una important carrera com a reporter
de guerra.

La guerra de l’ex-Iugoslàvia va ser un

dels escenaris que més el van marcar,
especialment després que el juny del
1992 una bala el va ferir greument a Sa-
rajevo i van haver-li d’amputar una ca-
ma. D’aquestes experiències en sortí el
llibre L’aire de la guerra, el 1994, i el 1999
va publicar, també influït per la guerra
balcànica, la novel·la La guerra a la ribera
del riu, tots dos inèdits tant en català com
en castellà.

El 1994 va cobrir la guerra ruandesa,
un tema en el qual va anar aprofundint
fins que l’any 2000 publicà La vida nua.

Relats dels aiguamolls ruandesos (Edicions
de 1984), i que va reprendre després amb
Una temporada de machetes (Anagrama),
una obra que ha guanyat el premi Fé-
mina d’assaig i va ser guardonada com a
millor llibre del 2003 per la revista Les
Inrockuptibles. Actualment té al cap una
idea per escriure una novel·la, de guerra,
esclar, tot i que no sap quan l’escriurà.
Per a ell el tema de Ruanda encara no
s’ha acabat i creu que potser en publi-
carà algun altre llibre, encara que sigui
d’aquí a deu anys.

E N T R E V I S T A

Jean Hatzfeld
Periodista i assagista francès
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RUTH MARIGOT

“Em va
sorprendre
molt el
sentiment de
culpabilitat
dels
supervivents”

F.B.V. Com pot ser que un camperol
es torni un brutal assassí?
J.H. Aquesta és una pregunta
molt misteriosa per a la qual
encara no tenim resposta,
perquè que algú es pugui
transformar en assassí és
una cosa que podem veure
cada dia en els homes que
maten la seva dona, militars
que maten en guerres, tots
podem ser assassins. El que
aquí és veritablement sor-
prenent és la fredor amb què
això es produeix: són assas-
sins que maten com si anes-
sin a treballar, maten d’una
hora determinada a una al-
tra, sense cap mena de pas-
sió, no maten per motius re-
ligiosos ni per cap motiu es-
sencial... Maten disciplina-
dament, com qui va al camp
a treballar. Però no van ser
només els camperols, sinó
també professors i fins i tot
els capellans. Al llibre entre-
visto deu assassins, dels
quals vuit són camperols, un
funcionari i un mestre, però
al poble n’hi havia més: el
director d’institut, el cape-
llà... Tothom va participar-hi,
perquè no és exclusiu de
gent poc instruïda, sinó de
tothom.
F.B.V.Com va passar de parlar
amb les víctimes a entrevistar-se
amb els genocides?
J.H. El 1994 vaig anar a Ruan-
da com a periodista, tot just
després del genocidi. Quan
vaig tornar vaig veure que els
mitjans havien parlat de
gairebé tot: els militars, l’O-
NU, els francesos, les orga-
nitzacions humanitàries, pe-
rò no s’havia parlat dels su-
pervivents. Havien desapare-
gut dels diaris, de les televi-
sions, i em vaig adonar que
el 1945, després de la Segona
Guerra Mundial, havia pas-
sat el mateix, s’havia parlat
de tot menys de les víctimes
dels camps de concentració.
Havia llegit llibres després
de l’Holocaust nazi, especi-

alment Primo Levi, i d’altres,
i vaig decidir escriure sobre
els supervivents. Al principi
no sabia si seria un llibre o
no, però vaig anar a parar a
Nyamata, un poble de Ruan-
da, i vaig passar-hi dos anys
fins que després vaig escriu-
re La vida nua. Llavors no vaig
pensar a parlar amb els as-
sassins; em semblava immo-
ral donar-los la paraula, de
fet. Però quan va sortir el
primer llibre, alguns lectors
em van preguntar per ells,
com podia ser que els assas-
sins matessin d’aquella ma-
nera programàtica, sistemà-
tica i freda. Però cada vegada
que havia parlat amb algun
d’ells eren mentiders i fugi-
en d’estudi. Un supervivent
del poble em va dir que ell
coneixia un grup d’amics
que van participar en aque-
lles matances i que en grup
potser parlarien. Vaig
anar-hi a les palpentes, sense
saber què en sortiria. Gràcies
al primer llibre vaig poder
entrar a la presó amb total
llibertat i parlar amb els
presoners sense testimonis.
F.B.V.No van posar-hi pegues?
J.H. Vaig entrar en relació
amb aquells nois i els vaig
proposar de fer un llibre. Els

vaig dir: “Vosaltres heu vis-
cut una experiència extraor-
dinària, perquè durant un
temps heu matat cada dia; jo
voldria intentar comprendre
com va ser possible, perquè
sé que abans éreu nois nor-
mals i simpàtics. Us proposo
d’explicar-ho amb mi. No hi
ha cap obligació, si en algun
moment us voleu retirar po-
deu fer-ho, si no voleu res-
pondre no respongueu”. I ho
van discutir bastant entre
ells... i van acceptar.
F.B.V.Per què alterna capítols en
què parlen ells amb d’altres en
què parla vostè, sense barre-
jar-los?
J.H. Durant dos anys havia
acumulat cintes amb entre-
vistes per donar i vendre, i
no sabia com organitzar el
material. No podia fer-ho
com al primer llibre, perso-
natge per personatge, per-
què hauria estat il·legible.
Vaig trobar que moltes de les
coses que deien els assassins
eren molt interessants, que
tenien molt a veure amb el
que havia passat el 1945, i
vaig anar-hi intercalant
aquestes reflexions. D’altra
banda, volia deixar molt clar
en quines condicions havien
tingut lloc aquestes entre-

vistes: no eren amb un juga-
dor de futbol ni amb un es-
criptor, sinó amb uns assas-
sins. Havia de deixar clar de
les trobades, en un petit jar-
dí de la presó; jo havia d’ex-
plicar aquesta relació, que
era cordial, però mai amiga-
ble; era molt important des-
criure-ho.
F.B.V.Va començar les entrevistes
amb prevenció moral. Què en
pensa ara que ha acabat el lli-
bre?
J.H. Quan vaig començar
francament no creia que en
faria un llibre. Volia tornar
al poble del primer llibre
perquè hi tenia amics, tenia
un material, però no em po-
dia estar al poble sense res a
fer. Va ser durant les entre-
vistes, quan vam parlar del
perdó, que vaig veure que les
víctimes se sentien culpables
d’haver sobreviscut i els as-
sassins no tenien remordi-
ments ni consciència d’haver
fet res de gaire dolent. En
aquest punt vaig veure que
havia de fer un llibre. Ho-
nestament, no creia que tin-
gués gaire interès per a nin-
gú, i ha interessat més que el
primer.
F.B.V.Potser estem acostumats a
veure les víctimes i no a sentir els
culpables...
J.H. Sí que estem acostumats a
sentir les queixes de les víc-
times, però ells no són mai
els que provoquen els esde-
veniments, són els que els
pateixen. Però al llibre hi ha
una cosa excepcional, que es
deu a les circumstàncies, i no
a mi: ja havien estat jutjats i
condemnats i el que digues-
sin no pesaria sobre la seva
pena de presó. A més, porta-
ven dos anys fora del seu en-
torn, perquè després de fugir
als camps de refugiats del
Zaire havien anat directa-
ment a la presó, on només
tenen contacte amb preso-
ners, i no havien passat per
casa, de manera que estaven

molt aïllats, vivien dins una
mena de bombolla.
F.B.V.És molt impactant la manca
de penediment dels assassins.
J.H. Justament és una de les
particularitats del genocidi.
En una guerra hi ha un en-
frontament, hi ha uns senti-
ments i un enemic. En un
genocidi cal fer el que cal fer,
exterminar, i la manera de
fer-ho és igual com si anessin
a treballar al camp, total-
ment disciplinats, amb un
horari determinat, però sen-
se cap sentiment de res.
F.B.V.Quan va començar a com-
parar-lo amb el genocidi nazi?
J.H. Ells m’hi van fer pensar,
perquè hi havia moltes simi-
lituds, sobretot en el tema
del penediment. Quan vaig
escriure el primer llibre em
va sorprendre molt el senti-
ment de culpabilitat dels su-
pervivents, i ho vaig veure
molt proper al que descriuen
Primo Levi i Hanna Arendt
als seus llibres. Els assassins
tenien algun remordiment,

però molt lleu. Es penedei-
xen d’haver-ho fet perquè
han anat a la presó, perquè
ho han perdut tot, perquè ja
no guanyen els diners que
guanyaven, però no per ha-
ver matat. Una cosa diferen-
cia el genocidi nazi i el ru-
andès d’una guerra, i és que
no hi ha cap excepció. En
una guerra, sigui quina sigui
la salvatgia, la crueltat, el
nombre de morts, les armes
que s’hagin fet servir, la hu-
manitat sempre persisteix
en algun lloc, hi ha una gent
que ajuda a l’altra, algú que
amaga un rival, la gent s’e-
namora, la vida continua
encara que hi hagi bombar-
dejos cada dia. L’extermini
ha de ser total. El més in-
comprensible és aquesta
manca d’excepcions: no són
els 800.000 morts, perquè
n’hi ha hagut a molts con-
flictes com al Líban, o viola-
cions com a Bòsnia, o cruel-
tat com al Vietnam, però és
la sistematització el que jo
trobo més misteriós.


