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La primera vegada que vaig trepitjar el Ber-
lín Est vaig tenir una impressió d’infante-
sa. Parlo de Berlín Est perquè era el gener
del 1984 i, com és sabut, Berlín estava di-

vidida en dues ciutats, que recordaven, respectiva-
ment, Nova York, més concretament Manhattan
(Oest), i Barcelona o, suposo, València o Madrid
(Est), els anys quaranta del segle passat. L’Oest era
una ciutat de la República Federal Alemanya (RFA)
i l’Est era la capital de la República Democràtica
Alemanya (RDA), una broma de mal gust, perquè
la democràcia brillava per la seva absència. Anar
d’un costat a l’altre de la ciutat era una saludable
esquizofrènia, si això és possible. L’experiència
se’m va repetir el 1987, mentre que el 30 d’octubre
del 1989, data en què vaig trepitjar per darrera ve-
gada aquella ciutat dividida, fins i tot a la part Est,
la febre de l’enderrocament i la nova construcció
s’hi havia instal·lat, encara que de forma sui gene-
ris, obsoleta, cal dir. El gener del 1990, quan hi vaig
tornar i amb cinc minuts vaig passar a peu del Mar-
tin-Gropius-Bau, al barri de Kreuzberg, a l’Unter
den Linden, a la porta de Brandenburg, mentre
que, amb anterioritat, m’havia costat hores donat
el rigor dels controls soviètics de la RDA, no m’ho
podia ni creure. Finalment vaig poder anar fàcil-
ment a Potsdam, a l’Hotel Cecilienhof on tanta his-
tòria es va escriure, al Palau de Saint Souci on unes
bastides prehistòriques d’empresa polonesa també
marcaven unes obres que ningú sabia quan s’aca-
barien.

TOT PLEGAT VE A TOMB PERQUÈ ARA LA HISTÒRIA se m’ha
canviat. Quan travesso el centre de Barcelona, tinc
la impressiódeseralBerlínEstdelprimermoment
de la metafòrica caiguda del Mur berlinès (9 de no-
vembre del 1989). El prodigi de tot plegat és que
encara hi hagi força turisme en una ciutat que, en
uns mesos, ha passat per tot i que en el seu Unter
den Linden (rambla de Catalunya), per exemple,
sigui pràcticament intransitable, per no parlar de
l’experiència del mur que ha estat tallar la ciutat de
la seva rodalia, desgràcies dels trens d’ídem. El pro-
digi és que els cineastes no s’hagin llançat al carrer
a filmar obres de la Guerra Civil Espanyola, de la

Barcelona bombardejada. Mira que ara ho tenen
gratis! En definitiva, posar, per exemple, un rètol
en un edifici del carrer Muntaner, on hi havia la Fu-
nerària Francesc Macià, és ben barat i fàcil...

ENTRETANTAAPAGADA,TANTFORAT,TANTDESORI, tant tot,
una llum d’esperança, novament protagonitzada
per la societat civil. Em refereixo a la publicació de
la novel·la de Jonathan Littell Les benignes (Qua-
derns Crema). Un punt i a part en la narrativa in-
ternacional que, en època d’Internet, tenim en ver-
sió catalana (Joan Pau Hernàndez) al cap d’un any
de la seva publicació en versió original francesa.
Magnífic! (I una prèvia: que no es neguitegi el meu
amic que detesta quan algú inclou una ressenya
dins del que és un article d’opinió.) Tornant, però,
aLes benignes, que, sens dubte, recomano, després
de la seva lectura original,Les Bienveillantes, he lle-
git també un curiós volum d’aquest any de Marc Le-
monier, Les Bienveillantes décryptées, títol que no
crec que calgui traduir. Novament he pensat que el
silenciqueenshanimposatduranttantsanyssobre
una cosa que ens condiciona tant com la Guerra
Civil Espanyola (1936-1939), per més que no la vis-
quéssim directament, ha perjudicat greument l’art,
per sintetitzar-ho. Quants poemes, quantes
novel·les no s’han escrit per no conèixer durant
anys allò que va passar? Littell, en definitiva, un
autor que, com l’hongarès Peter Nadas (El libro del
recuerdo, Seix Barral, 1988) és i serà un punt d’in-
flexió dins de la narrativa, és un jove escriptor
(1967) habitant d’aquesta Barcelona (¿s’hi inspira-
rà per a una nova novel·la de guerra?). Littell s’ha
basat, com segurament Nadas al seu moment, en
quantitat de llibres d’història sobre extermini dels
jueus,sobredeportacions,etc. i s’harecolzat,ésclar,
en el seu indubtable talent. Ara, gràcies a la sempre
tan aclamada societat civil, en aquest cas un editor,
la tenim en excel·lent versió nostrada. Com que és
unanovel·lademésdemilpàgines,sempretindrem
lectura després de trencar-nos coll i barres per
algun dels carrers foradats del Cap i Casal de Cata-
lunya; en les cues interminables per accedir a la ciu-
tat en automòbil; en l’espera d’un tren de Rodalies...
perquè és, en definitiva, un punt i a part literari.

Marta Pessarrodona Escriptora i traductora

Un punt i a part
“Entre tanta apagada, tant
forat, tant desori, tant tot, una
llum d’esperança, novament
protagonitzada per la societat
civil. Em refereixo a la publicació
de la novel·la de Jonathan Littell
‹Les benignes›”

DES DEL MOLÍ

Lesaltresciutats, lanostraciutat

Observam les altres ciutats a
través de la visió de la nostra
ciutat. És el nostre punt de re-
ferència, la mesura a partir
de la qual som capaços
d’amidar la resta del món.
Podem no referir-nos-hi.

Podem evitar parlar-ne ex-
plícitament. Fins i tot és
possible que rebutgem les
comparacions. Tanmateix,
els seus vincles ens condici-
onen per bé o per mal. Les
seves formes van amb nos-
altres. Tot allò que hi hem
viscut determina el que viu-
rem en un altre lloc. Quan el
Marco Polo d’Italo Calvino
explica al Gran Khan les be-
lleses que ha descobert
arreu del món, ho fa amb
entusiasme i descripcions
minucioses. Es recrea en

l’explicació d’aquells indrets
que l’han sorprès, commo-
gut, o enamorat. De sobte,
l’altre l’interromp per dir-li:

“M’has parlat de llocs llu-
nyans i meravellosos. M’has
contat totes les troballes
que hi has fet, la vida que hi
has viscut, els colors que no
imaginaves que existien,
però no m’has dit ni una pa-
raula de Venècia, la teva
ciutat”.

Aleshores la resposta de
Marco Polo va ser rotunda:

“Sempre t’he parlat de

Venècia. Cada vegada que et
descrivia un carrer, una
plaça, l’encant d’una desco-
berta, o la sorpresa emocio-
nada estava parlant de la
meva ciutat. Venècia és amb
mi i en la meva mirada”.

És cert. No ens cal parlar
de la nostra ciutat, perquè
percebem tots els llocs del
món des de la seva visió pro-
funda. La distància ens
ajuda a comprendre millor
els llocs que estimam. La
proximitat constant i ex-
cessiva pot impedir que

s’obrin finestres al pensa-
ment. Tots els retorns ens
permeten recuperar les for-
mes de l’enyor.

He tengut ocasions de
viure uns sentiments sem-
blants. Tenc l’ànima viatge-
ra. M’agrada descobrir frag-
ments de món, espais nous.
Cada viatge significa un
repte i una descoberta. El
repte de saber obrir la mira-
da a paisatges inesperats.
En tots els viatges, sovint
sense saber-ho, hi he cercat
el besllum de la meva illa.

DE FIL DE VINT

Canvi de
papers

Isabel-Clara
Simó

Dimarts va ser un gran dia,
perquè va ser el dia de les me-
tamorfosis, però no aquelles
tan boniques d’Ovidi en què
els arbres es fan dones i els
guerrers esdevenen lleons,
sinó políticament parlant. I
és que Artur Mas, al Palau
de Congressos i amb una
enorme cobertura mediàti-
ca, va explicar què és i com
és la refundació del catala-
nisme, és a dir, que va aban-
donar el pujolisme i es va si-
tuar entre Esquerra i el
PSC, dit sigui amb tot el res-
pecte. Per la seva banda, el
president Montilla, al pro-
grama de TVE-1 Tengo una
pregunta para usted, va fer
de Pujol, cosa que, per cert,
vol dir que ho va fer bé.

Artur Mas va prendre
bona nota d’aquella magna
manifestació, que pensem
repetir el dia 1 de desem-
bre, en què l’eslògan unita-
ri era Pel dret a decidir, i en
va fer l’eix de les seves pro-
postes. Res d’educar Espa-
nya i del peix al cove, va
venir a dir: ara toca que
prenguem la iniciativa i
que reclamem el dret a de-
cidir. Va estar estupend,
però hom es pregunta si
totes les famílies de Con-
vergència o, encara més,
les dels seus aliats, consen-
tiran tenir un hereu es-
campa. Mas sap que o juga
fort o haurà arribat tard a
totes les partides, perquè
ser el successor de Pujol és
un privilegi enverinat.

Montilla no és avorrit: és
lacònic. No parla poc per-
què vacil·li en l’ús de la llen-
gua catalana: quan parla en
castellà també parla poc.
En això és l’antítesi de
Pujol, que no calla mai.
Però va demostrar que ho
sabia tot sobre els pobles
que anaven sortint i sobre
els seus problemes, va re-
nyar Zapatero i va quedar
bé. Gris, però bé. Ara falta
esperar que les famílies so-
cialistes acceptin els renys
de delegat díscol.

Maria de la Pau
Janer

CARLOTA BOADA
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