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L’Avenç. Número 291.
L’Avenç SL.

Barcelona, maig, 2004.

E l Camp de la Bota. La me-
mòria dels vençuts és el títol
del dossier central d’a-

questa edició. Altres articles
destacats són L’inacabable exili
holandès dels arxius de la CNT
(J. Moreno) i una aproximació a
la història de l’Hospital de la
Santa Creu (J. Reventós).

Aplec de Treballs. Número 21.
Centre d’Estudis de la

Conca de Barberà.

Montblanc, gener, 2004.

R evista anual d’història
en format de llibre que
en aquesta ocasió ret

homenatge al pare Agustí Al-
tisent, arxiver i historiador
medievalista i monjo del mo-
nestir de Poblet, des del 1946,
que ha fet 80 anys.

Qüestions de Vida Cristiana.
Número 213. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, març, 2004.

E l tema central, en
aquesta ocasió, està de-
dicat a L’agressivitat i la

violència, amb articles com ara
Vida i agressió (R.M. Nogués),
Filosofia de la violència (J.M. Es-
quirol), Els escenaris de la violèn-
cia en el món d’avui (J. Busquet)...
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RUTH MARIGOT

“El genocidi
jueu va passar
al país més
cultivat
d’Europa, i tot
i així van fer
un extermini”

F.B.V. I això per què és possible?
J.H. Tinc una idea de per què ni
els assassins del règim nazi ni
els d’aquest llibre tenen re-
mordiments, i és que, si co-
mencessin a tenir-ne, es torna-
rien bojos.
F.B.V. La crueltat del matxet encara
fa les matances més esfereïdores.
J.H. Sí, però no hem d’oblidar
que un terç dels jueus no van
morir als camps d’extermini,
sinó als seus pobles, a casa, al
lloc de treball. A l’Europa Ori-
entat, Polònia, Ucraïna, Lituà-
nia..., es calcula que 1.800.000
jueus van morir als pobles. És
diferent, perquè no eren els
seus veïns i els mataven amb
fusells, també. S’ha de tenir en
compte també que aquesta
gent no eren assassins, no eren
lladres, ni paramilitars, eren
gent normal que al principi
van matar amb una certa reti-
cència, però de mica en mica
van assumir que allò era el seu
deure i ells feien la seva feina i
els anava prou bé.
F.B.V. S’havia dit que després d’Aus-
chwitz no es podia repetir un ge-
nocidi.
J.H. Molta gent m’ha preguntat
si he escrit aquest llibre per tal
que no s’oblidi o per prendre
consciència i que no es repe-
teixi, i els haig de respondre
que no, que l’he escrit perquè
crec que és un bon llibre. I
tampoc crec que un llibre com
aquest pugui servir per evitar
que torni a passar. El genocidi
jueu va passar al país més cul-
tivat d’Europa, el país de la fi-
losofia, de la música, de la po-
esia, i tot i així van fer un ex-
termini. Ja s’havia escrit en lli-
bres que no es podria tornar a
produir, que ja hem arribat al
mal absolut, i s’hi va tornar a
Cambotja i després a Ruanda.
No hi ha cap relació entre la
cultura o que siguem gent
conscient i que pugui tornar-se
a repetir.
F.B.V. ¿L’eurocentrisme ens fa tancar
els ulls a la realitat d’Àfrica, en
aquest cas?
J.H. Sí, probablement és cert,
però no hem d’oblidar que ens
vam començar a interessar pel
genocidi jueu dotze, quinze o
vint anys després que passés. El
primer llibre que parla de l’ex-
termini és Si això és un home, de
Primo Levi, del 1958. Tot i que
és cert que creiem que l’Àfrica
és molt lluny, que tota la vida
s’han matat, es necessita temps
per parlar-ne, com va passar
amb l’Holocaust i a Cambotja,
on van haver de passar també
uns quinze anys, però també
se’n parla, ara.
F.B.V. ¿Creu que el fet de ser jueu pot
haver-li fet més propera aquesta
tragèdia?
J.H. És una mica complex. Jo
sempre hauria cregut que no,
no creia que tingués cap pes
específic; però quan després del
1994 vaig pensar que no s’havia
parlat dels supervivents i vaig
fer la comparació amb el 1945,
vaig poder-ho fer perquè havia
llegit els llibres de Primo Levi i
Hanna Arendt, que d’altres no

havien llegit. I segurament el
fet de ser jueu, tot i que d’una
família no practicant, és el que
va fer que a casa hi hagués
aquells llibres, que no eren en
altres cases. El primer llibre de
Primo Levi, especialment, ha
estat molt important per arri-
bar a aquest llibre.
F.B.V. Quins han estat els seus senti-
ments, a l’hora de parlar amb els
supervivents i amb els assassins?
J.H. És difícil de dir, perquè en-
cara hi estic ficat. Alguns dels
supervivents han esdevingut
grans amics, d’altres no tant,
però són gent amb la qual em
sento molt lligat afectivament,
i d’altra gent que no surt ne-
cessàriament al llibre, però que
també són del poble. Amb els
assassins és més complicat. Hi
he treballat i tenia l’obligació
de ser cordial amb ells, i moltes
vegades explicaven coses molt
desagradables i quan era difícil
d’aguantar m’era molt fàcil ta-
llar-los i deixar-ho, i tornava al
poble a prendre una cervesa.
Però ara ells són al poble, i és
més difícil perquè d’una banda
hem mantingut una relació

durant dos anys i no puc fer
veure que no hi són, però de
cap manera puc ni vull ser
amic seu ni tractar-los gaire. Jo
preferiria que tinguessin cara
d’assassins, cara de gent mal-
vada, com militars barbuts o
així, però tenen cara de profes-
sors, de camperols, i veig dues
cares, una que pot ser simpàti-
ca, sense oblidar que poden ser
un monstre. Amb els supervi-
vents és molt fàcil.
F.B.V. Hi va gaire sovint?
J.H. Hi vaig anar dos mesos al
gener i febrer passats, per por-
tar el llibre i parlar-ne, i també
perquè tenia curiositat per sa-
ber com seria la reintegració a
la vida normal dels assassins.
Segurament hi tornaré al juny
o juliol... I hi aniré regular-
ment.
F.B.V. I quina convivència hi ha ara?
J.H. Si vostè hi va un o dos dies
tindrà la impressió que no hi
ha cap problema. Viuen els uns
al costat dels altres, van junts al
futbol, a l’església... Però si hi
passa més d’un dia veurà que
hi ha un gran problema i que
són incapaços de parlar-ne; po-
den trobar-se fent un cafè, po-
den parlar de coses quotidia-
nes, però no més, hi ha un gran
silenci molt present. Hi ha una
cosa terrible i és que els super-
vivents tenen por que tot torni
a començar. Però encara és
pitjor veure que els assassins
surten de la presó, tenen bona
salut, tornen a la feina i treba-
llen molt, però no els demanen
perdó, i això ells no ho perdo-
nen perquè els han matat els
fills, o els pares...
F.B.V. Però al llibre li van dir que
volien demanar perdó.

J.H. No ho fan. Demanen perdó
a la justícia, a Déu, però als
supervivents no. El perdó s’ha
de demanar reconeixent el que
han fet.
F.B.V. I les dones no mataven?
J.H. Si les dones no van matar
amb els matxets com els homes
no és perquè no volguessin, és
perquè a la divisió del treball
d’aquesta zona rural és feina
dels homes utilitzar el matxet,
sigui per tallar els plataners,
per tallar el blat o per tallar els
tutsis. El paper de les dones va
ser el saqueig i ocupar-se dels
nens i nodrir els marits. No
s’han distingit per cap gest de
solidaritat particular cap als
veïns tutsis, només una dona.
També algun home va ser soli-
dari, i els van matar els primers
dies de les matances. Algunes
dones, això sí, van agafar por
dels seus marits, que es van
convertir en salvatges, perquè
tornaven suats, plens de sang,
excitats..., i com que eren molt
més creients que els seus ma-
rits, van començar a creure que
podien rebre un càstig del cel.
F.B.V. Com pot ser que fossin tan
creients?
J.H. Després de les primeres
massacres de tutsis, el 1959, el
primer reflex de la població va
ser protegir-se a les esglésies, i
no els va passar res. Per això el
1994 les dones i els nens el
primer que van fer en molts
pobles va ser anar a les esglési-
es, però el primer dia van co-
mençar per matar tothom que
hi havia a l’església, 5.000 per-
sones en cadascuna de les dues
esglésies del poble. Després
d’aquí tot va canviar. També cal
remarcar que el primer reflex
dels capellans blancs va ser
marxar amb les metgesses.
Adalbert té una frase: “Els ca-
pellans blancs se n’han anat, i
els negres es van dividir en as-
sassins i assassinats”. Durant
els tres mesos que va durar el
genocidi, ni el Vaticà ni cap
Església protestant van dir mai
res. Com he dit abans no hi ha
excepcions: els intel·lectuals no
es van distingir dels camperols,
però els capellans tampoc. Però
avui les esglésies són plenes!
Gairebé ningú ha pensat que
Déu o l’Església els ha traït. I els
creients més fervorosos són
potser els assassins.
F.B.V. Hi veu alguna esperança?
J.H. Una supervivent, al primer
llibre, diu: “Quan hi ha hagut
un genocidi, n’hi pot haver un
altre, no importa quan, no im-
porta on, a Ruanda o en un al-
tre lloc; si la causa encara hi és
i no la coneixem”. Avui estan
obligats a viure junts, es parla-
ran, conviuran, però no podran
reconciliar-se. Això potser serà
cosa dels seus fills, com també
va passar a Alemanya.
F.B.V. ¿La culpa és del colonialisme o
és quelcom d’africà?
J.H. Alguna cosa hi ha del colo-
nialisme, però no sóc compe-
tent per afirmar-ho. De tota
manera, sóc molt reticent a
explicar-ho tot donant la culpa
al colonialisme. Els que han
matat han matat.


