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Idith Zertal ens mostra llums i ombres de la política israeliana. DAMIR SAGOLJ / REUTERS
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Adrià Chavarria

Q
ualsevol naciona-
lisme pot caure
en el parany de la
manipulació de
les catàstrofes

nacionals fent ús d’un dis-
curs interessat en la mode-
lació de la identitat col·lecti-
va. Aquesta és la tesi que ex-
trec de la lectura d’aquest
lúcid assaig d’Idith Zertal,
en traducció de Roser Lluch.
Una altra vegada la col·lec-
ció Traus ens ofereix un text
rigorós en català. El llibre
ens apropa a una temàtica
poc coneguda per nosaltres
–si més no, en profunditat–:
la política israeliana.

Amb aquest treball, molt
ben documentat –especial-
ment les consultes a l’arxiu
del Mapai, antecessor del
Partit Laborista–, i escrit
amb elegància, la historia-
dora israeliana analitza mi-
nuciosament la descontex-
tualització de l’extermini
nazi dels jueus d’Europa
per part de les classes diri-
gents israelianes que, a par-
tir d’un cert moment, teni-
en la mirada posada en la
construcció d’un Estat fort
i en expansió, de manera
que les conquestes de ter-
res eren presentades com
l’evitació de nous extermi-
nis. El paper de la Xoà és
cabdal en aquest context
perquè esdevé un nou mite
fundacional. Val a dir, però,
que la memòria de la dura
realitat de l’extermini havia
estat reprimida en els pri-
mers anys de la fundació de
l’Estat israelià. Tant la
dreta com l’esquerra han
pretès construir un discurs
nacional metapolític, farcit
de presumpcions teològi-

ques, per tal de resignificar
Israel. La relació amb els
països àrabs de l’entorn
s’haurà vist afectada,
d’aquesta manera, amb el
pes de la Shoah, la qual
cosa ha fet que es produeixi
una transferència inevita-
ble del concepte nazi adés
als àrabs, adés a qualsevol
enemic d’Israel.

Un altre aspecte a destacar
del llibre és la lectura que
Zertal fa del llibre de Han-
nah Arendt, Eichmann a
Jerusalem –un assaig tabú
a Israel, que no s’ha publi-
cat en hebreu fins al 2001–.
Arendt hi qüestionava el
paper dels Judenräte (els
consells de les comunitats
jueves de cada ciutat euro-
pea) durant els temps de
l’opressió nazi. En una situ-
ació dificilíssima van ser els
encarregats de registrar els
llistats que facilitaven el
transport als camps. A més
a més, Arendt formula,
quant a Eichmann, la teo-
ria de la “banalitat del mal”,

un concepte que ha esde-
vingut cèlebre després
d’una allau de crítiques.
Zertal aprofundeix aquesta
polèmica tot reclamant-se
del llegat arendtià.

Finalment, el llibre es
clou amb una reflexió sobre
l’assassinat d’Isaac Rabin,
així com la implicació ideo-
lògica de la dreta en aquest
assassinat i el silenci poste-
rior de l’esquerra per tal
d’estalviar-se una acusació
antinacionalista.

L’assaig vol deixar cons-
tància d’un fet: la Shoah és
present en el discurs polític
israelià, però instrumenta-
litzada, la qual cosa implica
una devaluació. En lloc de
recordar l’especificitat que
van suposar aquestes
morts i d’extreure’n una
lliçó, se les utilitza per a la
construcció d’un naciona-
lisme totalitzador. I tot això
amb la por real de ser una
minoria enfront dels veïns
àrabs. Un assaig coratjós,
excel·lent i aclaridor. Que
obre el debat i la reflexió.
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Anna Tomàs

Editors, crítics i lectors
gairebé mai estan
d’acord. Judith Her-

mann (Berlín, 1970) n’és
una excepció. Crítiques en-
tusiastes, més de 250.000
exemplars venuts i traduc-
cions a disset idiomes van
fer del seu debut, Sommer-
haus, später (Casa d’estiu,
després), un dels grans èxits
literaris dels últims deu
anys. Ara l’autora torna a ir-
rompre en el món de les lle-
tres amb Fantasmas, set re-
lats que exploren la deriva
del sentiment amorós.

Enganxat a una narrati-
va directa i precisa, de pa-
ràgrafs fluids i un ús abun-
dant dels salts en el temps,
el lector acompanya els des-
enganys, les contradiccions
i els dubtes sentimentals de
Jonina, Ruth, Ellen i, bona
part del temps, d’una nar-
radora anònima que, en pri-
mera persona, ens submer-
geix en una ansietat agre-

dolça i narcotitzant. “Pocas
veces he conocido una con-
vivencia neutral, una con-
vivencia en la que no tenga
que sentir ni inquietud, ni
remordimiento, ni tristeza,
en la que no tenga que
estar siempre atenta, o es-
forzarme por fingir algo”.

Com somnàmbules, les
protagonistes de Hermann
passegen el seu desencís per
diferents ciutats i països:
París, Islàndia, Karlovy
Vary, Austin, Venècia... L’ex-
periència del viatge és in-
trínseca a les vivències nar-
rades i es dibuixa com una
necessitat, com un darrer
auxili. No hi ha pretensió de
contemplar cap monument
en especial, ni d’amarar-se
de l’ambient que s’hi respi-
ra. Simplement cerquen
una pausa, un lloc en què as-
sossegar el seu esperit mal-
mès per l’amor, el desamor i
el sentiment de culpa.

L’essencial de cada conte resi-
deix en una frase, en un
gest, en una reacció. Her-
mann genera tensions i ex-
pectatives simplement des-
crivint moviments i estats
d’ànim. Amb perspicàcia,
ens recorda els equívocs i
les subtils falsedats del pre-
sent. Una vegada assabori-
da l’última pàgina, l’únic
que el lector reté és la den-
sitat d’una emoció, una
emoció que, com l’amor en
si mateix, caduca.

Retrat d’una generació
que viu més al costat d’algú
altre que veritablement en
parella, Fantasmas és una
obra captivadora que sor-
prèn i atrapa per la marca-
da veu de la seva autora, pel
minimalisme de la seva
ploma, pel poder d’unes es-
cenes que, com fotografies
amb una gran profunditat
de camp, ens permeten des-
cobrir el rostre dels perso-
natges, però també allò que
duen incrustat en la fondà-
ria de la seva ànima.

La caducitat
dels sentiments

Identitat i mort

Poesia
Lluny
Marcel Riera
Viena. Barcelona, 2006

Xènia Dyakonova

Els humans tenim els
signes zodiacals, i els
llibres tenen epígrafs.

Vulguis o no, els estels, en-
cara que només sigui pel fet
d’estar tan lluny i a dalt de
tot, tenen tota la pinta d’in-
fluir-nos en algun sentit.
L’epígraf d’un llibre, en prin-

cipi, també ha de condicio-
nar tot el que ve a continua-
ció. Si no ho fa, està posat
per pura pretensió o per des-
pistar, dues raons que mol-
tes vegades coincideixen.
Un autor intel·ligent i res-
ponsable hauria de sentir-se
obligat a evitar-ho. Que pot-
ser un déu es pot permetre
col·locar els astres al firma-
ment de qualsevol manera?
El perill d’escollir com a
frase inaugural d’un poema-
ri una cita d’un autor clàssic
és que als versos que seguei-
xen se’ls exigiria la mateixa
qualitat. O el mateix to, que

també és gairebé impossible
d’imitar, sobretot si entre
l’escriptor antic i el modern
hi ha una distància conside-
rable, temporal, cultural i
temperamental.

L’epígraf que ha escollit el
badaloní Marcel Riera per al
seu poemari és “A aquells
que em demanen la raó dels
meusviatgeselsresponcque
sé molt bé de què fujo però
que desconec allò que
busco”, de Montaigne. La
majoria dels poemes de
Riera són estampes de viat-
ge –Anglaterra, Escòcia, Ità-
lia i Holanda– amb unes des-

cripcions acurades dels pai-
satges i un intent d’omplir-
los amb les experiències in-
teriors i les reflexions sobre
la vida. Riera sap molt bé de
què fuig: de la rutina, de la
quotidianitat, de l’artifici del
llenguatge, una mica de si
mateix –com tots els viat-
gers com Déu mana–. Però
no sap ben bé el que busca:
potser un estil propi, enri-
quit per les impressions acu-
mulades en totes les terres
estrangeres, potser una ma-
nera de veure la terra pròpia
a través de la comparació
amb les altres. Potser el que

busca és l’aprovació i la com-
panyia de les ombres més
estimades: és per això que té
uns quants poemes en què
retrata Brodsky, Balthus,
Auden. Es tracta d’uns re-
trats volgudament inex-
pressius, com si fossin foto-
grafies pàl·lides, mig esbor-
rades pel temps i l’oblit, en
què sempre hi és la figura tí-
mida i indecisa de l’autor.

Aquesta timidesa del jo líric i
l’opacitat del to són potser
les característiques més in-
teressants del poemari.
Sembla que la intenció de

Riera sigui convertir el seu
llibre en un enorme atlas
multicolor, molt personal i
ple de ressonàncies literàri-
es i artístiques, algunes as-
sequibles per a tothom i d’al-
tres comprensibles només
per ell: vol donar vida a les
làmines de l’atlas, i hi
col·loca alguns dels perso-
natges més rellevants de la
història. El que falta, però,
perquè les pàgines respirin i
els colors siguin de debò és
la música, avant toute
chose, del llenguatge, que en
els versos de Riera a vegades
és massa prosaic.

Judith Hermann. SP

Sobre i sota l’epígraf


