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E
n un estiu feixuc i roent, sota un
sol furiós que anul·la totes les
ombres, en Michele Amitrano pe-
daleja pels camps en companyia
de la seva colla. Quan en Michele

s’enfada amb els seus pares corre a enfi-
lar-se dalt d’un garrofer i decideix no bai-
xar-ne més, com el protagonista d’El baró
rampant, d’Italo Calvino. Però a diferència
d’aquest, que va pujar un dia dalt d’un ar-
bre i no va tornar a posar els peus mai més
damunt la terra, ni un cop mort, en Mi-
chele en té prou amb el puré de patates
amb ou que fa la seva mare per amanya-
gar-se i baixar. Ell i els seus amics viuen al
cul del món, un poblet amb quatre cases al
sud d’Itàlia. Mentre els nens van amunt i
avall amb les bicis, els grans s’amaguen de
la calor. O això sembla.

“La bruixa Marduixa geperuda i arruga-
da. L’home llop de quatre grapes, amb la
roba esparracada i els ullals blancs. El pa-
pu, una ombra que lliscava com una serp
entre les pedres. Llàtzer, un menjacadàvers
devorat pels insectes i envoltat d’un núvol
de mosques. L’home del sac, un gegant amb
ulls petits i papada, les sabates enormes i
un sac a l’esquena ple de nens. Els gitanos,
una mena de guineus amb potes de gallina.
L’home amb el cèrcol, que portava una
granota de color blau elèctric i un cèrcol de
llum que podia llançar molt lluny. L’home
peix, que vivia a les profunditats del mar i
portava la mare a les espatlles. El nen pop,
nascut amb tentacles en comptes de cames
i braços”. En Michele, un nen de nou anys,
té por de tots aquests monstres. Però quan
no pot dormir, aconsegueix fer-los pujar
plegats dalt d’un autobús i els fa marxar
ben lluny. Un dia, en una casa abandonada,
descobreix un secret horrorós que desvir-
tua totes les seves pors atàviques, i fa baixar
a tercera regional els seus vells monstres.
Un fet esgarrifós en el qual els seus pares
sembla que hi tenen alguna cosa a veure. I
ja he dit massa.

IDEES CRUES I ESTIL ESCABRÓS
Niccolò Ammaniti, nascut a Roma el 1966,
és un dels joves canibali, un grup de nar-
radors italians d’idees crues i estil esca-
brós. A Mondadori havien aparegut dos
dels seus llibres: Branquias i La última No-
chevieja de la Humanidad. Amb Jo no tinc por
Ammaniti s’allunya de l’efectisme amb
sang i fetge dels canibali, tot i que confessa
que el que li continua interessant és ex-
plicar la barbàrie del món. I realment ho
aconsegueix. Perquè aquesta història de
ritme ràpid i desenllaç inesperat, ben tra-
duïda per Nèlida Falcó, acaba posant gai-
rebé els pèls de punta. Ammaniti reconeix
els seus referents en les novel·les de Ste-
phen King (sobretot It) i en El senyor de les
mosques, del Nobel William Golding. Del
primer el fascina la seva capacitat per
transformar una vida plàcida en l’horror,
i del segon el retrat que fa dels cruels rols
infantils.

Jo no tinc por és una novel·la que t’arros-
sega fins al final i on, a part d’un bon ar-
gument, hi trobem també una interessant
descripció dels rols de poder que s’esta-
bleixen entre els nens. I de com és de dur
dir adéu a la infantesa i enfrontar-te amb
coses que et fan desitjar anar-te’n de copes
amb el papu i ficar-te al llit amb l’home del
sac.

JORDI GARCIA

El poeta Carles Torner ha publicat l’assaig de la seva tesi doctoral en ciències de l’educació

Un present que no cessa
A S S A I G

A D R I À C H A V A R R I A

Carles Torner, Shoah una pedagogia de
la memòria. Proa. Barcelona, 2002.

A
quell dia serà d’indignació, /
dia de tràngol i d’angoixa, /
dia de destrucció i de ruïna.
/ Serà un dia de fosca i de
tenebra, / un dia de negres

nuvolades”. (So.1,15). Aquesta cita de
l’Antic Testament, sembla que pel te-
ma en qüestió adquireix un significat
totalment ineludible. Som davant
d’un fet gairebé bé inenarrable, indi-
cible, incomprensible; una vida hu-
mana radicalment allunyada dels
banys calents, com diria Simone Weil;
radicalment inhumana?

I és que aquest brillant assaig de
Torner, poeta –¿serà veritat, com diu
Mèlich en el postfaci, que només els
veritables poetes podran portar a cap
una pedagogia de la memòria?– és
fruit de la seva tesi doctoral en cièn-
cies de l’educació llegida a París VIII.
¿Una tesi d’una pel·lícula al voltant de
l’Holocaust? ¿I, a més a més, publica-
da immediatament a casa nostra, on
la llarga nit va voler volgudament
oblidar el que havia passat al centre
de la bella Europa durant el règim
nazi?

TESTIMONI DE LA DISSORT
Escandellant molt encertadament,
Torner ha sabut esguardar en Shoah
un dels millors documents testimo-
nials de la dissort, i de la desaparició
–sense rastres– d’aquells milions de
jueus que poblaren Europa. D’aquesta
manera, la pel·lícula de Lanzmann
pretén donar paraula als testimonis
d’aquells lagers que durant tants anys
van silenciar el que va ocórrer, amb la
intenció que des de la narració, es filés
una memòria sempre present, gairebé
infinita.

A través de l’anàlisi d’aquesta obra
cinematogràfica, l’autor ens planteja

la reciprocitat de cavar una memòria,
per tal que aquelll present de la Shoah
sigui confiat per sempre més als nos-
tres cors. Són constants les al·lusions
teòriques al voltant de l’esquinça-
ment d’Europa des dels temps d’Aus-
chwitz (Adorno, Levi, Traverso, Wie-
sel...). La pregunta continua punxant:
què pot restar davant la barbàrie or-
ganitzada? Segurament, només, els
romanents testimonials que ens con-
tinuen evidenciant tot allò que ocor-
regué.

Els estudis de Paul Ricoeur –asse-
nyalats al llarg de l’assaig– al voltant
de la memòria en dignifiquen i retro-
ben el paper, com aquell petit miracle
del reconeixement, i en aquest cas, de
justícia per a totes les víctimes super-
vivents, i per a tots aquells que van
deixar la vida als camps; la narració
de la memòria mitjançant el paper
autoral dels testimonis és una de les
coses que coneix bé Lanzmann, suc-
cessor de J.P. Sartre en la direcció de
Les temps modernes.

Durant deu anys, Lanzmann va
treballar en l’elaboració del film –que
no s’ha pogut veure mai en les nostres
pantalles de cinema– i en la recerca
incessant d’una sèrie de testimonis
que expliquessin, des del detall, la in-
comprensió aparent d’aquells fets.
Perquè per a Lanzmann la Shoah no
pot passar pel sedàs de cap anàlisi
abstracta de comprensió possible, i
d’aquí el seu posicionament contra
Arendt, Steiner i Todorov, que mal-
grat l’horror, intentaren comprendre el
fenomen de la singularitat totalitària.

L’assaig, acompanyat d’un antipre-
faci de Lanzmzam, el postfaci de Joan
Carles Mèlich –professor de l’Autòno-
ma i que també ha treballat els temes
de la memòria després d’Auschwitz–
una excel·lent bibliografia, i poemes de
Torner, es divideix en quatre parts que
estructuren el llibre. Destacaríem tot el
capítol sobre els usos de la memòria,
amb una excel·lent escenificació de la
seva vigència en els debats sobre els
lagers que s’ha donat a França, sobretot,

d’ençà el 1995. En la conclusió, Torner
planteja que a partir dels tres eixos de
la pel·lícula de Lanzmann –mirada,
escolta i lloc– es pot portar a terme un
intent ètic, que filat a partir de la me-
mòria sempre present, s’eberla com la
intenció del director, i de retruc amb la
de Torner.

CRISI DE VALORS D’OCCIDENT
Qui cridarà en l’actual crisi de valors
d’Occident, i en la present onada
d’antisemitisme, per una política des-
encertada del govern d’Israel, contra
Shoah? Doncs un poeta, perquè com
diu Mèlich al postfaci, la paraula poè-
tica esberla el llindar vers l’impro-
nunciable, escandalla el silenci, i fa
present la paraula de l’altre. I aquests
altres són els jueus i els gitanos que
foren escampats en cendra pel centre
d’Europa entre el 1942 i el 1945; però
no són els darrers, ja que no podem
oblidar les últimes víctimes del geno-
cidi serbi, i que Torner ja estudià en la
Victòria postuma de Hitler (1995).

“Una caseta blanca em resta a la
memòria”, qui augmenta el saber,
augmenta el dolor. Això és el que
planteja el llibre del Cohèlet. Això és el
que voldria deixar palès Torner, espe-
cialment dins del context d’aquesta
contemporaneïtat que ens ha caigut a
sobre, i que seguint a Benjamin, ens
deixa orfes de narrativitat davant de
les històries memorables; orfes davant la
possibilitat d’explicar que un dia Eu-
ropa era com “un canal [...] on els ca-
dàvers floten” (Adrianne Rich).

L’altre, que ha quedat exclòs perquè
els nazis ho feren tot d’amagat i sense
deixar cap rastre, té dret a la narració
testimonial. I això és el que féu Lanz-
mann en la seva pel·lícula, i a través
d’aquesta, Torner ha donat llum a un
assaig que reconstrueix la mirada de la
memòria més fosca d’Europa, i que a
casa nostra, amb preuades excepcions,
hem oblidat tot sovint; resta, però, la
veu dels testimonis... “I les flames pu-
javen fins al cel. Fins al cel? Sí. Era
terrible”.


