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E
n el primer trimestre
d’enguany han apa-
regut quatre llibres
que fan referència a
la memòria col·lecti-

va del nostre poble. Tots tenen
en comú que aixequen la llosa
de l’oblit i, trencant el silenci,
mostren les interioritats de la
brutal repressió que van patir
els perdedors de la guerra. És
la història del somni derrotat,
com bé escriuen Daniel i Jau-
me Serra en el seu assaig sobre
l’exili dels republicans.

Joan Serrallonga ha escrit
un estudi detallat sobre els
refugiats i desplaçats dins la
Catalunya en guerra. El treball
minuciós de Serrallonga per-
met fer un seguiment, poble a
poble, d’un dels aspectes més
desconeguts i tràgics de la
Guerra Civil Espanyola. L’au-
tor, d’una manera exhaustiva,
presenta les vicissituds de les
persones que van haver de
deixar casa seva, davant l’a-
vanç feixista, per traslladar-se
a la rereguarda republicana.

Catalunya va ser un dels llocs
principals d’acollida de refu-
giats, tant d’altres regions es-
panyoles com de la mateixa
Catalunya, segons s’anava
desenvolupant la guerra. L’as-
saig de Serrallonga analitza
l’actuació organitzativa del
Govern de la Generalitat, els
ajuntaments, els partits i els
sindicats, davant l’allau de re-
fugiats que calia atendre, ali-
mentar i hostatjar. El profes-
sor Joan Serrallonga resse-
gueix, perfectament, el fil de
l’època i narra la història d’un
temps difícil però solidari que

cal no oblidar. Catalunya va
acollir, segons una nota de la
Generalitat del 1937, 568.254
persones refugiades d’altres
comunitats.

Daniel Serra i Jaume Serra
presenten el testimoni d’ho-
mes i dones que van viure la
retirada cap a França del 1939
i que van ser testimonis di-
rectes dels camps de concen-
tració, tant dels francesos com
dels d’extermini nazis. El fil
de l’obra ressegueix en pri-
mera persona els avatars de sis
ciutadans que es van veure
obligats a marxar a l’exili. Els

autors, a través d’aquestes
persones, construeixen la his-
tòria tràgica d’un poble ven-
çut, d’un somni derrotat. Els
sis personatges –no en busca
d’autor sinó de si mateixos–
van desfent el fil de la història
i la mostren amb la seva ves-
sant més humana: la caiguda
de Barcelona, la diàspora de
milers de persones, els camps
a la Catalunya Nord, les com-
panyies de treballadors es-
trangers, Mauthausen, la re-
sistència i l’esperança de l’a-
cabament de la Segona Guerra
Mundial.

David Serrano i Blanquer,
autor de diversos llibres sobre
el tema dels camps nazis, pre-
senta amb L’hora blanca –premi
d’assaig Antoni Esteve (Òm-
nium Cultural) i premi Recerca
de la Institució de les Lletres
Catalanes– un assaig sobre
l’Holocaust, la figura de l’es-
criptor Joaquim Amat-Piniella
i la seva obra K.L. Reich. David
Serrano, amb el seu estudi,
analitza aquesta novel·la fona-
mental de la condició humana.
L’estudi realitzat per Serrano
esdevé una profunda reflexió
sobre l’abast de la tragèdia de
l’Holocaust que van patir tam-
bé els republicans espanyols.
L’autor analitza l’obra d’A-
mat-Piniella que, en el seu exi-
li, armat amb la paraula, s’en-
fronta a l’horror que pot pro-
vocar l’home: “La paraula es-
devé el vehicle que té l’art per
arribar a la catarsi, com reco-
neix Imre Kertész, una catarsi
de l’hora blanca que ha de per-
metre fer néixer un nou ho-
me”. K.L. Reich és, sens dubte,
una de les millors novel·les de
la literatura europea sobre els
camps d’extermini nazis. L’as-
saig de David Serrano mostra
com des del laicisme Amat-Pi-
niella va construir la seva obra
com un precursor de l’existen-
cialisme humanista preconit-
zat per Albert Camus.

30.000 AFUSELLATS
Un altre llibre que marca el
tarannà dels somnis derrotats
és el que han escrit Montse
Armengou i Ricard Belis, Les
fosses del silenci, subtitulat Hi ha
un Holocaust espanyol? Armen-
gou i Belis intenten esbrinar
com va ser la repressió brutal
que va fer desaparèixer més de
30.000 persones, afusellades
en les fosses del silenci. Aquest
assaig és fruit de la recerca
documental que han fet
aquests dos periodistes pel do-
cumental del mateix títol que
va ser emès per TV3. Com els
anteriors treballs exposats,
aquest estudi també respon a
les conseqüències tràgiques
immediates que van seguir a la
derrota en les zones republi-
canes durant la Guerra Civil. El
treball periodístic és comple-
tament exhaustiu i d’una gran
precisió. Els autors se centren
sobretot en la repressió que
van patir els republicans als
llocs alliberats pels feixistes, on
es van dedicar a fer una veri-
table matança com és el cas de
Badajoz, Zafra i també als po-
bles del Pallars Sobirà. Santia-
go Carrillo, en el pròleg, escriu:
“L’Espanya d’avui i la de demà
mantindrà viva la lliçó del
passat sobre allò que no ha de
tornar a passar. Serà un acte de
justícia històrica que ja no
causarà cap víctima com a
conseqüència d’enfronta-
ments”.

Aquest quatre llibres ajuden
a refer la memòria històrica i a
recuperar la veritat negada sis-
temàticament pel franquisme i
que va ser obviada i silenciada
durant els primers anys de la
Transició democràtica.
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E
ls lectors que no s’es-
timen de veritat la li-
teratura et demanen
de genolls que no els
expliquis el final del

llibre que s’estan llegint, o del
gran clàssic que tenen a la
capçalera del llit, que prome-
ten sempre que serà la pròxi-
ma lectura, però que no llegi-
ran mai. És impossible anar
amb ells a les llibreries perquè
tan bon punt et poses a co-
mentar un llibre es tapen les
orelles amb cara d’indignació i
et criden: “No em diguis com
s’acaba”. Es tracta d’aquella
mena de lectors sòmines que
tan sols són capaços de mobi-
litzar els seus intel·lectes a for-
ça de suspens, a força d’incòg-
nites aparentment irresolu-
bles. Per aquest motiu, se sen-

ten singularment atrets per les
novel·les de dectectius i espies
més barates. A ells va destina-
da l’última obra de Berhard
Schlink (Bielefeld, 1944) tradu-
ïda al català, L’engany d’en Selb.

UNA SAGA DETECTIVESCA
Es tracta de la segona entrega
d’una saga detectivesca que
desmereix el gran talent nar-
ratiu que ha demostrat en al-
tres ocasions l’autor alemany.
En efecte, Schlink es va confir-
mar com un escriptor interes-
sant l’any 1997 quan va publi-
car El lector, una brillant no-
vel·la que es concentrava en el
dilema moral d’un adolescent
alemany enfrontat amb el pas-
sat nazi del seu país. Si bé no
està a l’alçada d’El lector, la seva
següent obra, un recull de
contes titulat Set amors en fuga
(Columna, 2002), també dóna

mostres d’ambició literària.
Cal admirar aquests dos llibres
per la sobrietat en la narració,
per la coherència en l’exposi-
ció de la trama, per la creació
d’atmosferes pròximes i estra-
nyes alhora i per la greu sen-
sació d’angoixa a què es veuen
abocats els seus personatges.
Dit això, és impossible adme-
tre algun germen de qualitat
literària en la saga de novel·les
de dectectius que Schlink va
escriure a finals dels anys 80 i
a inicis dels 90, i que ara l’edi-
torial Columna es proposa re-
cuperar.

Les obres protagonitzades
pel vell detectiu Selb són en
realitat pecats de joventut en
la trajectòria literària de Bern-
hard Schlink, pecats de joven-
tut que seria recomanable que
Columna s’estigués de recupe-
rar. L’any passat ja vam tenir la

decepció de llegir En Selb fa
justícia (Columna, 2003), una
novel·la desmanegada, sense
profunditat, en què els enig-
mes no es resolen gràcies a la
sagacitat del detectiu, sinó per
obra del que els llatins en de-
ien deus ex machina, és a dir, per
un joc de mans al qual se li veu
la trampa.

En aquesta nova entrega, el
detectiu Gerhard Selb, de 69
anys, vidu i una mica avorrit,
reincideix i protagonitza una
història tan faltada de subs-
tància com ell mateix. L’acció
té lloc a Mannheim l’any 1993
després de la desaparició de la
filla d’un suposat alt càrrec
d’un ministeri alemany. En
realitat, la desaparició amaga
un atemptat terrorista execu-
tat per un grup d’activistes
que es proposen dur a terme
la revolució comunista. En fi,
una trama tan inversemblant
que davant seu ni el lector
menys exigent pot evitar una
sensació de buidor i ensopi-
ment que no troba cap grati-
ficació ni tan sols amb el final,
final que, per cert, és absolu-
tament previsible.


