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La recuperació d’un llibre mític
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Josep Lozano, Crim de Germania.
Edicions Bromera.

Alzira, 2005.

E
n el pròleg a la pri-
mera edició de Crim de
Germania Pere Calders,
membre del jurat que
va atorgar-li el premi

Andròmina de narrativa del
1979, escrivia que el text de
Josep Lozano (Alginet, 1948)
tenia l’encant de la singularitat
perquè podia ser llegit com una
novel·la, com un recull de con-
tes i fins i tot com unes pàgines
amb lliçons d’història. I quan
pels volts de Sant Jordi del 1980
la novel·la va arribar a les llibre-
ries, de seguida va ser acollida
per la crítica de manera molt fa-
vorable. La prova la tenim en el
fet que l’any següent l’obra de
Josep Lozano es va emportar dos
premis més: el de la Crítica Serra
d’Or i el dels Escriptors Valen-
cians.

Com a lector entusiasta del lli-
bre en aquella època recordo
que Crim de Germania em va en-
ganxar per un doble motiu: per-
què m’explicava uns fets de la
història del país fins aleshores
desconeguts i perquè la solució
tècnica adoptada per Lozano per
fer-nos arribar el detall dels fets
contenia uns elements d’origi-
nalitat que era impossible que
passessin desapercebuts. Volgu-
dament, l’autor defugia cons-
truir una novel·la de personatges
i s’inclinava per oferir-nos un re-
taule coral molt en consonàn-
cia, d’altra banda, amb l’esperit
col·lectivista del moviment dels
agermanats que descrivia en el
text. Paral·lelament estructura-
va el seu relat com un especta-
cular collage d’estils i reservava
per al narrador el rol d’organit-
zador que es limita a endreçar
el material, a ordenar-lo i a com-
pletar-lo amb alguna anotació.

Així, a Crim de Germania hi ha
capítols, com el quart (segura-
ment el que els lectors d’ales-
hores més recordem, juntament
amb el banquet frustrat que

obre el llibre), en què se’ns pre-
senten alguns dels protagonis-
tes dels fets per mitjà d’unes fit-
xes de naturalesa clarament po-
licial en les quals, entre altres
dades, figura la ideologia que se
li suposa a cada individu. En
unes quantes d’aquestes fitxes
ens trobem amb la frase “Ideo-
logia: la nostra” que, al meu
parer, sintetitza de la manera
més contundent el punt de vista
dels que detenen el poder. El
punt de vista dels que, al cap-
davall, generen la documenta-
ció que perviu i escriuen la his-
tòria segons la seva convenièn-
cia. Però no tot s’acaba aquí, el
ventall expressiu de Crim de Ger-
mania acull també epistolaris,

sermons, textos memorialístics,
reportatges, poemes, actes no-
tarials i fragments d’arxiu, entre
altres peculiaritats. Tot plegat
configura una descripció d’uns
fets desencadenats durant els
primers anys del segle XVI de re-
sultes de les arbitrarietats del rei
Carles I i dels seus virreis a Va-
lència, gent estrangera que no
va respectar els Furs i Costums
fixats dos segles i mig abans pel
rei Jaume I.

Ara, 25 anys després de la seva
publicació, Edicions Bromera re-
edita Crim de Germania dintre
d’una lloable operació de més
llarg abast encaminada a recu-
perar, degudament revisada i ac-
tualitzada, durant els propers

Josep Lozano va néixer a Alginet el 1948
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D
urant els últims
mesos he escrit al-
guns comentaris
sobre best sellers que,
per curiositat o re-

comanació, he acabat llegint.
Avui he cregut convenient de re-
visar aquestes crítiques i he ar-
ribat a algunes conclusions
útils. D’una banda, considero
important que aquesta modali-
tat d’escriptura obri camí a al-
tres llibres que, tot i jugar a la

frontera, assoleixen de cop un
significat especial; com podria
ser el cas d’El club Dant, de Ma-
thew Pearl. D’altra, apuntar que
el best seller hauria de deixar-se
endur per l’herència de la gran
literatura popular dels segles
XVIII i XIX, reprendre l’eficàcia
narrativa, el sentit de l’aventu-
ra o la capacitat de mostrar es-
cenes del seu temps.

Però, al capdavall, aquells lli-
bres clàssics que alguns han ba-
tejat com a literatura popular –Ste-
venson, Poe, Salgari...– eren un
pilar més de la literatura amb
majúscules, i els podem atorgar
una consideració que, d’entra-
da, no esdevé fàcil en l’actuali-
tat. I no ens enganyem, sempre
hi ha hagut infraliteratura, però
fins i tot el llibre més tòpic pot
tenir aspectes positius si l’es-

dins d’una escriptura controla-
da, però els autors del llibre es
dediquen, de manera sistemàti-
ca, a negar les lleis més banals
de la transmissió escrita. És un
llibre ple de grandiloqüència ba-
rata. A les seves pàgines tot ens
acaba semblant fals, perquè l’ad-
jectivació esdevé un calvari, tot
amb l’intent d’imposar intensi-
tat on no hi ha ni tan sols una
mica de tensió. L’estil acaba ofe-
gant la lectura. Vol ser efectiu,
vol llançar-nos cap a la pròxima
escena sense pausa, però només
aconsegueix provocar un avor-
riment mortal agreujat per una
història farcida d’elements con-
nectats de qualsevol manera.

Llegint La profecia de Babilònia
es podria atorgar a El codi Da
Vinci la condició d’obra mestra
de la literatura, una ironia que
xoca amb la declaració editorial
de la contraportada, on ens in-
formen del milió de lectors que
ha tingut als EUA. Si no fos per-
què també és la pàtria d’Auster,
DeLillo i Updike, pensaríem que
la literatura corre un gran perill
en aquell país.

ARXIU

criptor coneix el seu ofici i sap
enllaçar bé les paraules. No he
dubtat mai que l’escriptura pot
ser només un ofici, que pot
haver persones capaces de bas-
tir textos ben fets, capaços de
transmetre idees, imatges o, sen-
zillament, diversió.

LECTURA RÀPIDA
Tot l’anterior hauria de servir
per a certificar el meu gust pels
best sellers de qualitat, aquells
que et poden reconciliar amb la
lectura ràpida, encara que la in-
tensitat de la nostra atenció no
hagi estat convocada. I, dit això,
només se m’acut un comença-
ment per a escriure sobre La pro-
fecia de Babilònia: la meva me-
mòria no té notícia, per molt
que he dedicat alguna estona a
burxar-hi, d’un llibre menys me-

reixedor de la condició literària.
El repte, sens dubte, és expli-
car-ne els motius.

La profecia de Babilònia és un lli-
bre trampós. Aprofita la moda
dels best sellers històrics per pre-
sentar-nos les aventures d’un es-
pecialista en estudis bíblics que
es transforma en una mena de
superheroi d’opereta. Mentre
que les escenes quotidianes de
la seva vida tenen una certa cre-
dibilitat, quan l’heroi passa a
l’acció esdevenen confoses –pa-
raula massa suau– i inversem-
blants. Però La profecia de Babilò-
nia és també un llibre mal escrit,
sospitem que encara més mala-
ment que els resultats que ha
aconseguit el seu traductor, sens
dubte, l’autèntic convidat de
pedra. Tots sabem que la inver-
semblança pot tenir cabuda

mesos tota l’obra de Josep Loza-
no. En conseqüència, la versió
de Crim de Germania que ara ens
arriba –magníficament editada,
per cert– se’ns presenta amb el
text revisat i enriquit, a més a
més, amb un parell de capítols
nous. Pel que fa a les revisions
val a dir que en la majoria dels
casos apunten cap a la millora i
aclariment del text. Un exemple
ben clar el tenim en el capítol
inicial, una esplèndida descrip-
ció feta des del punt de vista
d’un narrador omniscient dels
sentiments i reaccions d’Úrsula
Germana de Foix, virreina de Va-
lència, quan convoca un solem-
ne banquet per commemorar
els cinc anys de la rendició dels
agermanats i no s’hi presenta
cap dels convidats. Un capítol
inicial per a l’antologia que, ales-
hores i ara també, és un esplèn-
did pòrtic de tot el que el lector
trobarà a continuació.

ELS DOS CAPÍTOLS AFEGITS
Pel que fa als dos capítols in-
corporats en aquesta edició –no
se’ls pot considerar, però, inè-
dits, ja que havien aparegut pu-
blicats en altres contextos–, val
a dir que el primer –El dia de la
sang– és una visió des de dintre
del bàndol del virrei que es com-
plementa perfectament amb el
capítol anterior –El debat, aquest
sí que publicat inicialment– que
ens ofereix un retrat de la situ-
ació des de dintre del bàndol
dels agermanats. Pel que fa al
segon –El senyal evident o la prova
clara– completa la part final del
llibre en la qual, un cop detin-
gut i executat el cap militar de
la revolta, l’autor fixa la seva mi-
rada en els col·lectius més mar-
ginats de tot el procés: els moros
i els sodomites.

A la vista d’aquesta reedició,
la gran pregunta és si el pas dels
anys ha erosionat, o no, els va-
lors que en el seu moment van
fer de Crim de Germania una

novel·la de referència, gairebé
mítica. Confesso que, emparat
en el record del text, tenia al-
guns temors quan he començat
a endinsar-me en aquesta nova
edició del llibre. Uns temors que,
m’apresso a dir-ho, s’han esvaït
de seguida, perquè Crim de Ger-
mania s’aguanta i funciona tan
bé com fa un quart de segle. Pot-
ser sí que a un lector d’avui el
sobtarà molt menys que als
d’aleshores l’originalitat com-
positiva del text però crec que,
llegida amb ulls d’avui, la
novel·la de Josep Lozano manté
íntegres la majoria de les seves
virtuts. Potser l’explicació la
tenim en el fet que en tots
aquests anys no hem evolucio-
nat tant perquè el rerefons dels
fets que s’hi descriuen no ens
continuï sent una mica famili-
ar. Crim de Germania és una de-
núncia contra dos tipus univer-
sals d’abús: el dels que detenen
el poder i el dels que es creuen
investits per la veritat. Una de-
núncia, doncs, contra els mo-
nopolitzadors de la força i els
monopolitzadors de la raó.

Les històries d’arbitrarietats
del poder central i dels seus de-
legats en el territori no ens han
de sonar com una antigalla. Ni
la manca de respecte a la llen-
gua i als costums del país feta
per gent estrangera. Tampoc el
fet que Crim de Germania no s’ar-
ticuli com una història de bons
i dolents sinó que, per dir-ho de
manera gràfica, a tothom li
toqui el rebre. I, sobretot, el que
avui ens recorda Crim de Germa-
nia és que la intolerància no és
només monopoli dels opressors
ja que, precisament, una de les
causes de la derrota de l’exèrcit
agermanat va ser haver arribar
massa tard a la batalla d’Oriola
per haver ocupat el temps bate-
jant a la força els moros de tots
els pobles per on passava. Una
novel·la, per tant, ben actual per
llegir i per recomanar.


