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D’
entrada, feu
com l’entusias-
ta professor d’El
club dels poetes
morts: aneu a la

darrera pàgina –sense comptar
els Annexos– i arranqueu-la
sense contemplacions. Després
ja decidirem si s’ha de llençar i
oblidar-la o, posats a fer, usar-la
com a punt de llibre; el que és
evident és que la breu biografia
d’Enric Marco i Batlle no ha de
figurar en aquest llibre, ni molt
menys tancar-lo –a tall de sen-
tit homenatge.

A propòsit d’això, és lícit que
molts lectors es preguntin si un
volum amb una relliscada com
aquesta té crèdit. I sí, en té: la
farsa de l’expresident de l’Ami-
cal de Mauthausen va enganyar
tothom durant una colla
d’anys, incloent-hi els diaris, re-
vistes i mitjans audiovisuals de
més prestigi i tirada, de mane-
ra que podem passar per alt
l’error de qui va ser la seva mà
dreta en l’associació d’antics de-
portats a camps nazis. Això sí:
sense mitges tintes. No s’hi
valen les justificacions de l’estil
que les intencions del senyor
Marco no eren dolentes o que
la seva tasca com a president va
donar una empenta mai vista
abans a l’Amical. Perquè primer
cal recordar que aquesta asso-
ciació compleix una doble fun-
ció: divulgar l’horror viscut als
camps de concentració i exter-
mini, però també, i sobretot, re-
tornar la dignitat robada a les
víctimes en els anys de bogeria
del Tercer Reich. I, per princi-
pis, no és amb grandiloqüènci-
es i anècdotes falses que s’han

de denunciar les falsedats de la
doctrina nazi.

Resulta, a més, que aquest és
un dels encerts més notables del
llibre de Rosa Toran: l’aproxi-
mació a la ideologia nacional-
socialista a través dels escrits i
els discursos dels seus màxims
protagonistes. Perquè és llegint
els textos de Himmler, Goebbels,
Höss, el Dr. Weiss –responsable
de l’eutanàsia de milers de de-
ficients mentals, minusvàlids i
ancians alemanys– i del mateix
Hitler, que el lector que només
conegui aquest capítol horro-
rós de la història a través de la
teoria i d’explicacions vagues
i maniquees, notarà la nàusea
i es preguntarà com aquest fe-
nomen va poder arrossegar la
pràctica totalitat d’un poble
–fos per activa o per passiva–.
Aquest és un llibre de divulga-
ció, que no aporta dades noves,
però que fa un gran esforç per
ser clar i contundent, cru i fàcil
d’entendre per a qualsevol es-
tudiant de secundària. Enten-
gui’s com una virtut: el Centre
d’Història Contemporània de
Catalunya, que recolza el llibre,
fa bé de recordar els perills de
la xenofòbia en un moment en
què la immigració és el tema
més candent de la societat ac-
tual; i fa bé d’apuntar a les ge-
neracions més influenciables
amb un volum que crida l’aten-
ció pel seu disseny acurat, i que
arribarà a les biblioteques de
tots els instituts del país gràci-
es a una iniciativa política que
cal aplaudir. És clar que ara per-
toca potenciar-ne la lectura...

En aquest sentit, l’autora ho
posa fàcil: sap dosificar la seva
veu i donar-la a escriptors com
ara Stefan Zweig, Bertolt Brecht,

Fred Uhlman i Primo Levi, entre
d’altres, al mateix temps que ce-
deix el protagonisme a perso-
natges anònims, però tan impli-
cats com el Kommandoführer
del crematori de Gusen, un ho-
mosexual alemany que explica
com s’ha de deixar de veure
amb els seus amics, o un bisbe
que explica al ministre de Jus-
tícia que els nens de Hadamar
s’amenacen entre ells de tirar-
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Rosa Toran ha escrit un assaig sobre els camps nazis
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E
lla està de costat, a la
coberta d’un vaixell.
Ens sobta el seu braç
dret que estén la pro-
jecció d’una mà afila-

da al llarg de tota la barana, una
mà encara més recta que la su-
perfície on reposa. Al fons, des-
prés d’un mar indefinit, hi ha
unes terres de costes munta-
nyoses, potser escarpades i difí-
cils. La dona, no ho hem il·lus-
trat encara, és jove o, si més no,
porta la joventut en la figura, en
l’expressió curiosa amb la qual
esguarda un horitzó per a nos-
altres invisible. Per moments
sembla que ens digui: em podeu
mirar, però jo continuo a la
meva, intento de copsar la be-
llesa del món i els seus sentits,
em preparo per viatjar a Ítaca.

Sabem de sempre que la foto-
grafia va ser presa a les illes gre-
gues, algun dia del 1963. Però no
seria impossible endevinar la

data gràcies a la seva roba, un
jersei sense mànigues i una fal-
dilla recta que li cobreix els ge-
nolls. Els cabells també queden
amagats sota un mocador, com
el portaven les turistes de
l’època, i l’Ingrid Bergman a
Stromboli. Els seus llavis són mol-
suts. No somriuen perquè és una
foto que ens vol transmetre la se-
rietat de la seva mirada. No obs-
tant, com si volgués establir una
perfecta aliança amb el misteri,
porta unes ulleres negres, im-
penetrables, sobre un nas des-
pert a les aromes de salnitre i de
ferros humits que deu rebre.

SOPHIA DE MELLO
La dona que recorre lentament
les illes Jòniques és Sophia de
Mello Breyner Andresen (1919-
2004), poeta, narradora i assa-
gista. Sens dubte ens trobem da-
vant d’un dels grans noms de la
poesia portuguesa del segle XX
i un referent clar a l’hora de par-
lar de poesia entre les joves ge-
neracions. Compromesa ideolò-

gicament amb la idea d’una
revolució socialista, però també
il·lustre estudiosa i difusora dels
clàssics, Sophia –com en diuen
a Portugal– potser no va fer una
poesia de caràcter tan renovador
com altres companys seus, però
la netedat del seu vers, la clare-
dat de conceptes i una recerca
incessant cap a la llum, cap al
descobriment d’una llum pos-
sible per a la poesia, la situen
entre els deu millors poetes por-
tuguesos de tots els temps.

Ponç Pons, un dels poetes ca-
talans més destacats de les últi-
mes generacions, ha fet ara un
gran esforç creatiu per oferir-nos
una versió diàfana de l’obra de
Sophia de Mello. Pons ha anat a
les arrels de la poeta portugue-
sa, a l’essència dels seus versos,
la paraula, la idea de justícia, la
plasticitat, per aconseguir trans-
metre’ns la riquesa d’un esperit
poètic certament singular. Pot
servir com a mostra la dimensió
d’un dels poemes traduïts, Oasi,
tan proper a la bellesa original:

“Entrarem al palmerar / L’aigua
serà clara la llet dolça / La calor
serà lleu el lli blanc i fresc / El si-
lenci estarà nu –el cant / De la
flauta serà nítid en el llis / De la
penombra // Rentarem les nos-
tres mans de desencontre i
pols”.

MALS CRITERIS EDITORIALS
Cap objecció, doncs, al treball
de Pons, que és un dels pocs es-
criptors catalans que han sabut
escriure un dietari des de la sen-
sació de la poesia. Les traducci-
ons passen amb nota, precises,
amb aquest punt de crònica so-
cial i humana del segle XX tan
preuat per l’autora, amb un prò-
leg personal i intel·ligent. Però
un cop apuntat això ens hem
d’estranyar una vegada més, i ja
en són moltes durant els últims
temps, dels criteris editorials,
amb mètodes més propis del
món de la publicitat que de
l’edició seriosa. En una antolo-
gia no pot figurar com a autor
del llibre ¡el traductor! –una

pràctica que l’editorial no va se-
guir en traduccions anteriors de
Cavafis i Pierre Louÿs–, ni tam-
poc prescindir del tot de les ver-
sions originals, ni obviar la pro-
cedència dels poemes!

Celebrar que editorials com
Lleonard Muntaner s’apuntin a
la centralitat de la bona litera-
tura, que donin a conèixer poe-
tes fonamentals de la poesia mo-
derna, no eximeix de fer-ho amb
la correcció de criteris necessà-
ria per poder convertir el llibre
que ens ocupa en un llibre de re-
ferència, un lloc que li corres-
pondria pel magnífic treball de
Pons. Per sort, l’ofici del poeta
menorquí i l’exquisit pròleg són
capaços de treure força a qual-
sevol crítica. Ens quedarem amb
això, amb les dues veus que di-
aloguen en aquest llibre, fent re-
alitat els desigs més íntims de
Sophia de Mello que amb tanta
transparència va expressar la
seva filla: “Més que el coneixe-
ment, la meva mare ens va
transmetre, des de la infantesa,
l’afició intransigent a les coses
essencials de l’alegria de viure:
el bon pa, el bon vi, la mar,
l’estiu, la llum. Aquesta és una
herència preciosa. Perquè aques-
ta és, en veritat, la base del co-
neixement de la vida”.

se al “forn on van els que arri-
ben amb els vehicles de la
mort”. I enmig de confessions
que glacen la sang per la seva ra-
cionalitat, de justificacions dels
assassinats en massa, de testi-
monis que parlen d’“optimitzar
recursos” en l’empresa, de gasi-
ficar homes i fer desaparèixer
cadàvers, Rosa Toran es limita a
narrar els fets claus que van pro-
vocar la popularitat i l’ascens

del nazisme, les persecucions
contra certs grups socials (i no
se’n deixa, ni se centra en cap),
els camps de concentració i ex-
termini, l’exili causat per la
Guerra Civil Espanyola, etc. I tot
amanit amb biografies dels
principals protagonistes, breus
però contundents, i cronologi-
es que permeten seguir fil per
randa, en cada subapartat, la
successió de fets.

MOLTA FEINA PER FER
És evident que la síntesi que
suposa aquest llibre és possible
gràcies al gran nombre d’es-
tudis minuciosos i memòries
que el tema ha merescut. Però,
així i tot, mai no n’hi haurà
prou: el neonazisme creix en
diversos indrets, la negació de
l’Holocaust estava en voga just
abans de les fastuoses celebra-
cions del 60è aniversari de la
fi de tot plegat i hi ha grans
buits en la bibliografia sobre
els camps de concentració es-
panyols, per exemple. Encara
hi ha molts interrogants i in-
teressos per tapar els crims
dels uns, i els abusos despòtics
dels altres després de la guer-
ra, en camps que van restar ac-
tius fins ben entrats els anys
40. Cal esperar que aquest lli-
bre de Rosa Toran desperti l’in-
terès de nous estudiosos, que
recullin el testimoni i conti-
nuïn una tasca necessària: des-
emmascarar la veritat. Per això
sóc partidari de no oblidar el
senyor Marco: en la segona edi-
ció, que s’actualitzi la darre-
ra pàgina i que s’expliqui l’en-
gany i s’accepti l’error. Pot ser
la manera que no ens tornin
a fer un gol. I menys, des de
Salamanca.


