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Lluïsa Cunillé ha ambientat ‘El gat negre’ en l’Alemanya dels anys trenta

Temps d’atrocitats
T E A T R E
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Lluïsa Cunillé, El gat negre.
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Jordi Teixidor, Führer.
Proa. Barcelona, 2001.

E
l nazisme és un dels
fenòmens històrics
més difícils de com-
prendre. Com pot ser
que un sonat pugés

al poder en un dels països més
avançats d’Europa? Com és
possible que els seus discursos
apocalíptics enfervorissin les
masses? Com es pogué perpe-
trar l’assassinat mecanitzat de
milions d’éssers humans i
desencadenar una guerra a
escala mundial que causà gai-
rebé 50 milions de morts? Una
catàstrofe de tal magnitud ha
inspirat moltes interpretaci-
ons i la literatura ha contri-
buït, des d’òptiques i estèti-
ques contrastades, a mante-
nir-ne viva la memòria. Així
ho demostren dues obres re-
cents inspirades en aquest pe-
ríode de barbàrie: El gat negre,
de Lluïsa Cunillé (1961), i Füh-
rer, de Jordi Teixidor (1939).

Cunillé ambienta la ficció
en un context més o menys
determinat: l’Alemanya dels
anys trenta. En una sòrdida
pensió, diversos homes i do-
nes es troben per atzar invo-
lucrats en petites aventures
quotidianes. Les seves vides
són plenes d’indicis minús-
culs i correspondències calcu-
lades. Se’n pot extrapolar una

societat exhausta, sense futur.
La de després de la crisi mun-
dial del 1929, dels milions de
desocupats i de la misèria so-
cioeconòmica del 1932. Uns
factors que dugueren a l’eclo-
sió del nacionalisme exasperat
i radical d’Adolf Hitler que
–recordem-ho– fou premiat a
les urnes. Amb tot, a El gat ne-
gre, l’atmosfera nazi tan sols se
suggereix de trascantó pel cli-
ma militar i l’exaltació nacio-
nalsocialista provinent de l’ex-
terior.

La dramatúrgia de Cunillé,
caracteritzada pel joc i l’enig-
ma, obre una mica més l’es-
cletxa de la intel·ligibilitat. I
deixa entreveure millor els
seus ribets irònics. Continua

essent una ironia glaçada, per
bé que, a estones, juganera,
atenta a un públic imaginari.
El gènere cabaretesc ho exi-
geix. Ara bé, Cunillé es mos-
tra, com d’habitud, zelosa-
ment preocupada a avortar
totes les expectatives de l’es-
pectador. Rebutja, d’entrada,
qualsevol deriva ideològica de
la seva proposta: no vol pro-
clamar cap veritat. És una
manera d’amagar l’ou. L’Ale-
manya nazi esdevé, per tant,
un mer teló de fons. Cunillé
reincideix en la seva escriptu-
ra de la inanitat, d’un estil
inconfusible, construïda amb
els tics, les obsessions i els es-
tratagemes narratius de sem-
pre. Decebedor.

Führer proposa tota una altra
perspectiva. Tant respecte al
gènere com al contingut, la
peça de Teixidor se situa en el
pol oposat i tendeix al contrari.
Ensenya, sense subtileses, els
mecanismes d’un poder dicta-
torial fonamentat en el terror.
I s’acara a les grans veritats i a
les grans mentides descarna-
dament. La ficció comença en
el moment que fracassa el cop
d’Estat contra el Führer (juliol
del 1944). Encauat al seu bún-
quer de Berlín, Hitler dicta re-
presàlies dràstiques i, inflexi-
ble, s’entesta a anar fins al fi-
nal: la guerra total al preu que
sigui. Mentrestant, el Tercer
Reich es desintegra entre les
pugnes pel poder dels col·labo-

radors més fidels del Führer:
Goebbels, Speer, Göring, Von
Poser. Assetjada per l’ofensiva
aliada, Alemanya s’aboca a la
devastació.

Führer mostra, sense em-
buts, el pànic creixent dels
polítics, militars, industrials i
financers per la desfeta immi-
nent. Les solucions que pro-
posen topen contra l’oposició
de Hitler, obcecat fins al dar-
rer moment en la victòria.
Busquen alternatives per sal-
var els seus propis interessos,
però es troben atrapats per la
maquinària de destrucció que
han contribuït a crear. Les
atrocitats també els esquitxen.
Són còmplices de tota la car-
nisseria, les ruïnes i la desola-
ció del cor d’Europa. A El gat
negre, mal que sigui per refe-
rències, es cova el monstre de
l’horror; a Führer, en canvi,
aquest agonitza lentament, en
primer pla.

PRESONER DEL PERSONATGE
Teixidor difumina els ressorts
de la tragèdia i converteix
l’heroi en un presoner del seu
personatge. Hitler es revela
com una macabra creació de
Goebbels, el ministre de Pro-
paganda del Tercer Reich.
Qualsevol dels seus sequaços
podria ser, de fet, un nou
Führer i, alienat de grandeses,
reiniciar la barbàrie. Qui en
seria responsable? Només els
qui detentaven les regnes del
poder? O també els “simples
servidors de l’Estat”? El dibuix
de les escenes té un traç im-
pecable i manté ferm el tremp
de l’acció, si bé no aconse-
gueix que l’obra adquireixi la
força d’una tragèdia contem-
porània. Probablement, per-
què la faula imaginada és
massa deutora dels fets histò-
rics i, llevat de les escenes fi-
nals, no ateny l’alçada d’una
paràbola actualitzable. No
costa gaire de pensar en pos-
sibles candidats al títol.

Auschwitz a Catalunya
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T
reball a pic i pala de
sol a sol; allotjament
en condicions pèssi-
mes, en esglésies,
barracons o a la sere-

na; ranxo miserable; vigilància
fèrria a trets i garrotades. Els
internats, en setmanes, acaben
convertint-se en desferres hu-
manes, en ombres de persones,
la dignitat de les quals és ja
només un somni, mentre que
la seva vida és un malson que
té protagonistes mesquins en
la figura d’uns vigilants plens
d’odi que els sotmeten a les
més baixes vexacions.

Aquest dibuix no pertany a
la crònica de cap país de l’Eu-
ropa de l’Est durant la Segona
Guerra Mundial, sinó a casa
nostra, al Priorat, l’Urgell, la
Segarra o el Solsonès i les es-
cenes van tenir lloc durant la
nostra Guerra Civil. Eren els

camps de treball que les auto-
ritats de la República van or-
denar crear i que el SIM (Servei
d’Intel·ligència Militar) es va
responsabilitzar de gestionar i
de fer comparables, en gairebé
tot els casos, als camps de
concentració nazis. És un re-
cordatori, de part de l’advocat
i historiador aficionat Francesc
Badia (Montblanc, 1923), que
aquell conflicte bèl·lic no va
tenir bàndols bons ni dolents, i
que tots els contendents van
perpetrar actes vergonyosos i
indignes.

DOTZE ANYS DE FEINA
Albert Manent explica en el
pròleg que Badia ha esmerçat
dotze anys de feina intermi-
tent per concloure Els camps de
treball a Catalunya durant la
Guerra Civil (1936-1939), dotze
anys en què s’ha hagut d’en-
frontar a nombroses dificul-
tats, a causa de l’escassetat de
fonts i de la manca total d’es-

tudis previs fets amb rigorosi-
tat. L’exveguer episcopal d’An-
dorra, que ja havia publicat
una anàlisi sobre el refugi de
religiosos al Principat durant
la Guerra Civil, va haver de re-
córrer a cercar el testimoni di-
recte dels supervivents, dels
veïns dels pobles on van ser
instal·lats els camps o de me-
mòries. No obstant això, sí ha
comptat amb un ajudant de
primer ordre en la figura d’Al-
bert Galícia, un exinternat que
durant la seva vida ha recollit
gran quantitat d’informació i
experiències de presos que van
compartir la seva dissort.

La voluntat objectiva de
l’autor es tradueix en l’es-
tructura de l’obra, científica,
freda i pràctica, sense conces-
sions a la ficció i que no va pas
dedicada a un lector que bus-
qui passar l’estona, que faria
millor anant a buscar la no-
vel·la Com una barca al mig de
l’estany, que Antoni Coll va

publicar l’any passat sobre el
mateix tema. El marc legal
dels camps de treball i una
explicació sobre la sinistra or-
ganització del SIM ocupen les
primeres pàgines del llibre,
que continua amb una expli-
cació llarga i acurada de tot el
que fa referència a l’existència
d’aquestes presons a l’aire
lliure, inclòs un repàs concret
de cadascun dels sis camps
que van existir. Badia revela
que aquestes instal·lacions del
terror van ser ubicades a po-
bles com l’Hospitalet de l’In-
fant i Falset i que els presos
que hi van ser destinats con-
formaven un conjunt hetero-
geni de desafectes integrat per
religiosos, comunistes dissi-
dents, anarquistes, presos co-
muns i fins i tot brigadistes,
molts dels quals no havien es-
tat ni tan sols jutjats. No hi
falten referències exactes so-
bre la dieta que seguien, les
obres que duien a terme, la

incomunicació total que pati-
en i les atrocitats a què eren
sotmesos, que van arribar fins
a l’assassinat, per causes tan
nímies com el baix rendiment
en el treball, la seva condició
religiosa o per diversió dels
vigilants.

UN CALVARI INOBLIDABLE
Badia ha aconseguit omplir
un dels pocs buits que queda-
ven en la història de la Guerra
Civil. Un buit que va durar poc
més de mig any cap a finals
del conflicte armat, però que
va sotmetre a un calvari ino-
blidable els milers de persones
que el van patir. A més, la
tasca de l’autor queda realça-
da per una excel·lent docu-
mentació, amb l’aportació de-
cisiva de nombrosos protago-
nistes directes. L’única consi-
deració és l’enorme quantitat
de notes a peu de pàgina, que
de vegades són més interes-
sants, fresques i reveladores
que un text principal que en
certes ocasions peca de repe-
titiu. Els apèndixs documen-
tals també són d’interès; és
destacable l’últim, de més de
cinquanta pàgines amb cente-
nars de noms de presos que
van anar a parar als camps.


