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Una ofrena floral en el camp de Ravensbrück. MICHAEL HANSCHKE / EPA

Assaig
El carretó dels
gossos. Una catalana
a Ravensbrück
Mercè Núñez Targa
Edicions 62. Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Mercè Núñez
(1911 - 1986),
supervivent del
camp d’extermi-

nideRavensbrück,hadeixat
escritelseuviu iapassionant
testimoni a El carretó dels
gossos, amb què es pot
saber quin va ser el grau de
sadisme del terror nazi.
Aquest llibre és un homenat-
ge a les dones que van patir
aquesta brutal repressió.
Unes per ser jueves i unes al-
tres pel seu compromís polí-
ticafavorde la llibertat,grup
en què s’inclou l’autora.

Mercè Núñez, filla d’un
joier gallec establert a Bar-
celona, va començar a tre-
ballar als 16 anys com a se-
cretària de Pablo Neruda, al
consolat de Xile. El 1936 va
ingressar al PSUC, fent tas-

ques administratives al Co-
mitè Local establert a la Pe-
drera. A la fi de la guerra va
ser detinguda i internada a
la presó de Ventas (Madrid),
i va alliberada el 1942. Va
fugir a França i, com milers
de refugiats, va ser reclosa al
camp d’Argelers. Davant
l’ocupació del territori fran-
cès pels alemanys, es va in-
corporar a la Resistència,
amb el pseudònim de Pa-
quita Colomer. El maig de
1944 va ser detinguda per la
Gestapo. Aleshores va co-
mençar el seu calvari per les
presons nazis fins arribar al
camp de Ravensbrück, a
uns vuitanta quilòmetres al
nord de Berlín. Després la
van enviar a una fàbrica
d’armament, situada a prop
de Leipzig. Va ser alliberada
per les tropes aliades el 14
d’abril del 1945.

Núñez va participar, com a
testimoni, en el procés als
col·laboradors de la Gestapo,
alguns dels quals l’havien in-
terrogat i torturat durant la
seva detenció a Carcassona.
Quan va tornar a França, va
ser internada en un sanato-

ri, on coneixeria el que seria
el seu company, un antic ca-
pità de la guàrdia d’assalt de
la República. Mercè Núñez
va prosseguir el seu compro-
mís a l’exili. Quan va morir
Franco, va tornar a Espa-
nya, per viure entre Barce-
lona i Vigo. L’autora va con-
sagrar els seus darrers anys,
com a delegada a Galícia de
l’Amical Mauthausen, a rea-
grupar tots els gallecs que
havien lluitat contra el na-
zisme i havien patit als
camps de concentració.

‘El carretó dels gossos’ des-
criu perfectament la repres-
sió brutal dels presoners als
camps d’extermini, i se cen-
tra en el patiment de les
dones. La força narrativa
trasllada el lector a aquells
negres moments de la histò-
ria, i li fa viure les angoixes i
les esperances d’aquella bai-
xada a l’infern. Mercè Núñez
impregna de tendresa la ira
contra aquells homes i dones
de les SS, que no considera-
va humans, i traça la relació
de solidaritat entre les pre-
ses, tant espanyoles com
d’altres nacionalitats.

Crítica

Poesia
Balada de l’holandès
errant
Gerard Horta
Edicions de 1984
Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

Aquesta Balada cruel i
provocativa és un
poema extens, hete-

rogeni i polifònic. L’autor in-
dica que per compondre-la
s’ha basat en un relat de
Heine, però la veritat és que
en fa una versió tan lliure i
modernitzada que no és
gens fàcil reconèixer-hi la
font d’inspiració. Horta la
transforma d’una manera
semblant a la que té Calixto
Bieito de reelaborar les tra-
gèdies de Shakespeare.

Festa de sang i fetge

Dones a l’infern
de Ravensbrück

Poesia
Kibblah
Albert Herranz Hammer
El Gall Editor. Pollença, 2005

Roger Costa-Pau

Albert Herranz (Esto-
colm, 1970) és autor
de quatre llibres de

poemes i de sis obres més de
narrativa, i és també tra-
ductor de dos llibres d’Au-
gust Strindberg: Set contes
suecs i El Pelicà (també,
d’aquest segon, d’una versió
en llengua espanyola).

El poeta i antropòleg Gerard Horta. MARTA PÉREZ

Sempre l’orient
Assaig
Comunitats
imaginades
Benedict Anderson
Traducció de M. Àngels Giménez
Afers. Catarroja, 2005

Xavier Filella

Una de les definicions
de nació que els estu-
diosos del nacionalis-

me han citat més reiterada-
ment és la que el politicòleg
Benedict Anderson proposa-
va a principis dels anys vui-
tanta en la seva obra Comu-
nitats imaginades. En
aquest assaig, Anderson de-
fineix la nació com una co-
munitat política imaginada
en el sentit que “ni els mem-
bresde lanacióméspetitano
arribaran a conèixer la major
part de la resta dels seus
compatriotes”, tot i que en la

Origen i propagació
del nacionalisme

Els personatges d’aques-
ta obra èpica són l’holandès
errant, convertit en un ma-
riner sàdic i eixelebrat; el
dimoni, que satisfà les es-
perances del lector insti-
gant el protagonista a fer
mal; l’ondina, experta en
elucubracions falsament
metafísiques, i la Kathari-
na, la virtut principal de la
qual és la seva suposada pu-
resa física i espiritual. Tots
quatre estableixen un dià-
leg sofisticat i a estones vol-
gudament abstrús, d’una
exhuberància verbal re-
marcable. Horta, amb l’ex-
cusa de renovar una faula
antiga, aprofita per parlar,
amb un sarcasme àcid, de
la desastrosa realitat social
d’avui dia, per tirar dards
enverinats a l’ombra de
Joan Pau II i per burlar-se
dels evangelis, citant-los

amb la precisió i la pedan-
teria despietades d’un Buck
Mulligan. El to del poema és
d’un grotesc molt acusat i
les imatges creades per
il·lustrar la convivència en
el si d’un infern modern
ratllen el deliri. Tot el
poema és una immensa oda
a la monstruositat com a
modus vivendi, exemplifi-
cada, en aquest cas, per la
figura del mariner.

El mite i l’actualitat, la lle-
genda i la fantasia es
donen la mà en els versos
de la Balada fins al punt de
formar una barreja explo-
siva i un cant de l’amor in-
condicional a la crueltat.
Aquesta, segurament, era
la intenció de l’autor, i
l’efecte que fa en el lector
és precisament el que
l’autor desitjava assolir.

ment de cada un d’ells hi viu
“la imatge de la seva comu-
nió”.L’autor,quesubratlla les
arrels culturals del naciona-
lisme, examina el paper de la
impremta i de la moderna
concepció del temps en el
sorgiment de la mena de co-
munitat imaginada que és la
nació. Anderson distingeix el
nacionalisme d’altres ideolo-
gies polítiques conscient-
ment sostingudes –com ara
el liberalisme i el marxisme–
i, per contra, l’arrenglera
amb els grans sistemes cul-
turals que el van precedir,
com ara la comunitat religio-
sa i el regne dinàstic.

L’obra descriu el naixe-
ment del nacionalisme a
Amèrica i posteriorment la
seva adaptació a Europa, pri-
mer per part dels movi-
ments populars i després per
part dels poders imperials
que se’n van apropiar fins a
fer-ne un ideari no tan sols

conservador i reaccionari.
L’assaig finalitza amb un
examen a l’última onada del
nacionalisme, quan el van
fer seu els moviments anti-
imperialistes d’Àsia i Àfrica.
Aquesta edició revisada in-
clou dos nous capítols, en
què l’autor reflexiona sobre
el desenvolupament del na-
cionalisme al Tercer Món i
sobre la vertebració de les co-
munitats nacionals.

Kibblah és la seva darrera
entrega poètica: catorze
composicions d’un marcat
caràcter discursiu (bona
part d’aquests poemes
s’aproximen a l’estructura
del poema-riu) que ens situ-
en dins l’espai extens que es
configura entre la realitat in-
dividual i la realitat col·lecti-
va. En general, detectem en
el llibre una força més nar-
rativa que no pas lírica, però
val a dir que la necessitat im-
periosa d’una llum nova
–Kibblah al·ludeix a aquesta
mirada abraçant vers l’ori-
ent– acaba fent-se tangible
en el conjunt dels versos; so-

bretot, en els moments en
què el poeta fa conviure els
mons occidental i oriental a
partir, per exemple, de
mites coneguts grecs, ro-
mans i escandinaus. Tal fóra
el cas de l’extensió referen-
cial que atorga a Aquiles o
als precursors i artesans de
la democràcia.


