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CULTU A

■ David Castillo

U
na monumental versió
de l’Apocalipsi ens arri-
ba a través de l’últim
premi Goncourt, Jona-
than Littell. Gairebé mil

dues-centes pàgines que recreen l’in-
fern de la Segona Guerra Mundial des
del front de l’est, és a dir, des de la in-
vasió de Polònia i les repúbliques so-
viètiques fins a la batalla de Stalingrad
i la retirada fins a Berlín, on acaba la
novel·la. És un fresc bèl·lic d’un dels
grans desastres de la història de la hu-
manitat, amb l’afegit de l’extermini sis-
temàtic de tot el que es troben al seu
pas els alemanys i els seus aliats, es-
pecialment jueus i gitanos i comunis-
tes. En l’últim bloc de la novel·la són
els exèrcits soviètics els encarregats
de venjar-se, alliberar, utilitzant l’eu-
femisme de l’època.

Littell, fill d’un escriptor americà de
novel·les policíaques, és descendent
de jueus russos emigrats als Estats
Units a finals del XIX fugint dels po-
groms. Nascut a Nova York el 1967, la
seva mare és francesa. La seva prime-
ra novel·la, Les benignes, ha aconse-
guit el premi Goncourt i el de l’Aca-
démie Française, tots dos concedits a
obra publicada, guardons que Littell
no s’ha molestat ni a recollir. Dins del

Fragments de l’apocalipsi
seu currículum cal destacar que ha
passat molts anys treballant com a co-
operant d’ONGs en zones de guerra,
com ara l’Afganistan, Ruanda i Txetxè-
nia... Parla perfectament el rus, tot i
que va triar el francès com a llengua li-
terària. Actualment viu a Barcelona.

Durant els últims dies que he pas-
sat amb la novel·la de Littell, 250 pàgi-
nes al dia, m’he preguntat sovint què
era aquesta novel·la. Com definir-la?
Si bé l’horror hauria de tenir un espai
important en la definició, també ho és
la bellesa. El protagonista, un jove ju-
rista, membre de les SS, les forces de
xoc del Partit Nacionalsocialista, és un
autèntic canalla, tot i que des de les
primeres pàgines ens adverteix sobre
les potencialitats de la gent del carrer,
de la gent normal en situacions límit
com la guerra. Max Aue, oficial SS, no
és, però, algú normal. Víctima d’uns
somnis al·lucinants –els traumes s’es-
tenen a una homosexualitat malaltis-
sa i a una relació familiar marcada per
l’incest amb la seva germana–, és
capaç en poc més de dues pàgines
d’acompanyar a l’escorxador una ne-
na, a qui dóna la mà fins a la fossa on
acaben d’assassinar la seva mare i la
seva família, o d’assistir impertèrrit a
l’assassinat del nen jueu que toca el
piano per als oficials quan perd una
mà en un accident. Això quan no és ell
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■ Jonathan Littell
ens mostra un gran
fresc de la Segona
Guerra Mundial a
través d’un oficial de
les SS al front de l’est,
en què els combats i
l’extermini sistemàtic
van causar més de 26
milions de morts
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mateix l’encarregat de matar familiars,
amics íntims o qualsevol persona que
es col·loqui en el seu camí. Tot amb
una sang freda que esgarrifa, però
que, al llarg de la novel·la, ens arriba
fins i tot a fer còmplices quan intenta
que els presoners tinguin unes con-
dicions mínimes, especialment du-
rant la retirada de les repúbliques so-
viètiques, on els nazis es comporten
encara pitjor que durant l’ofensiva,
que ja és dir, per no parlar dels guer-
rillers nacionalistes ucraïnesos, dels
quals encara s’han de dir moltes
coses. Aue és un home metòdic, fit-
xat en un moment de la novel·la per
optimitzar els camps de concentració
o la manera d’eliminar els presoners.

Aquest assassí en sèrie, sense es-
crúpols, és, però, un home cultivat. Es-
colta música clàssica, el seu llibre me-
morialístic té l’estructura d’una simfo-
nia de Bach, llegeix Goethe, Stendhal,
Plutarc, Chesterton, Plató, Schopen-
hauer i es perd en llargues disquisici-
ons sobre L’educació sentimental, de
Flaubert, per esmentar alguns dels au-
torsquecita.Endeterminatsmoments
ens parla de les visites a Brasillach i a
Céline, a París, o manté llargs i inte-
ressants diàlegs intel·lectuals amb
Adolf Eichman o amb l’escriptor Ernst
Jünger, general de l’exèrcit alemany i
inspirador dels nazis a El treballador.

Littell ha clavat una punyalada de-
finitiva a qualsevol possibilitat de revi-
sionisme.Les benignes és una novel·la
d’acció, però sobretot de reflexió, amb
un treball de documentació extraordi-
nari. El llibre no ens escandalitza per
les bestialitats que descriu sinó pel ca-
ràcter i comportament del protago-
nista i narrador de la història. Mai no
es justifica. Si fins ara ens havíem com-
mogut per novel·les escrites per testi-
monis de la massacre –només cal citar
els casosdeMartinGray,Amat-Piniella,
Jorge Semprún, Primo Levi, Kertész,
Robert Antelme i Elie Wiesel, llibres es-
crits amb fermesa d’esperit i d’espe-
rança–, el llibre de Littell se situa des
del punt de vista del botxí, una cruel-
tat extrema, que m’ha recordat la vio-
lència de Gogol, la depravació de Dos-
toievski i la manca de sentiments dels
cosacs de la Cavalleria roja d’Isaac
Babel. Littell en això és inequívoca-
ment rus: només un rus pot descriure
la manca de pietat d’una manera tan
descarnada. I ho fa sovint amb poesia,
entre gent que ha de defecar mentre
camina perquè si no és assassinada
pels soldats, o en les diarrees que pa-
teix aquesta criatura sense ànima, em-
presari, finalment, modèlic, de randes
en un racó de França. Malgrat el seu
final d’opereta, Les benignes esdevin-
drà amb tota seguretat un clàssic. ❋
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