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Últimament aprofito qualsevol ocasió,
vingui a tomb o no hi vingui, per reco-
manar la lecturadeLesbenignes,queés
el títol que li ha escaigut a la novel·la Les

bienveillantes, de Jonathan Littell, en la molt sol-
vent traducció al català que n’ha fet Pau Joan Her-
nàndez, i que ha publicat Quaderns Crema. Com
segurament el lector amable ja deu saber, Les be-
nignesha estat un dels grans impactes literaris in-
ternacionals d’aquest any que s’acaba, i ja portem
mesos sentint-ne cantar lloances a lectors i lecto-
res dels més diversos pelatges. Per altra banda,
l’autor, el tal Jonathan Littell, també ofereix un
perfil com a mínim curiós: nord-americà de mare
francesa, ha escrit aquest novel·lot de més de mil
pàgines en la llengua de Voltaire, viu al barri de
Gràcia de Barcelona i és d’un cosmopolitisme que
se’l trepitja. He d’admetre que tot plegat em pre-
disposavaalperepunyetisme,peròm’hovaighaver
d’empassar només de llegir la primera pàgina; ara
ja en porto més de quatre-centes i cada vegada
estic més convençut d’estar en presència no d’una
obra mestra (tampoc no li fa cap falta), però sí
d’una novel·la important. Molt important. Bé. Par-
lant de la primera pàgina, no em puc estar de re-
produir aquí el fulgurant començament del relat:

“GERMANS DE L’ESPÈCIE HUMANA, permeteu-me que us
expliqui com va anar. No som germans teus, em re-
plicareu, inohovolemsaber. Isí,éscertqueestrac-
ta d’una història ben fosca, però també edificant,
un veritable conte moral, us ho asseguro (...) Du-
rant molt de temps, ens arrosseguem per aquesta
terra com una eruga, a l’espera de la papallona es-
plèndida i diàfana que portem en nosaltres. I des-
prés passa el temps, la nimfosi no arriba, consta-
tem afligits que ens quedem en larva, ¿i què fer?”.

QUIAIXÍENSINTERPEL·LAÉSMAXAUE, l’esplèndid perso-
natge que Littell ha construït per narrar i protago-
nitzar Les benignes. En el moment de posar-se a
escriure, Max Aue és un respectable i pròsper in-
dustrialqueesdedicaa la fabricacióderanda,pare
de família i bon membre de la comunitat. Però
aquestes coses que ha de posar “a lloc”, allò que es

disposa a explicar “com va anar”, són els seus re-
cords com a oficial nazi durant la II Guerra Mun-
dial, durant la qual ell –home culte i sensible,
amant de la música, que pateix el dolor de ser un
homosexual necessàriament encobert– va ser res-
ponsable directe, i executor també, de l’assassinat
d’unnombreindeterminatdecivils(entreelsquals
s’hi compten dones, nens, ancians, minusvàlids i
tot el que vulgueu), dins la política de solució final
que el III Reich havia decretat contra els jueus.

EL LECTOR ASSISTEIX –en un estat anímic a mig camí
entre l’estupor, l’horror i la fascinació– a la inaca-
bablerastelleradecrimscomesosperAueielsseus
companys d’armes, que Littell exposa amb una
prosa neta, precisa, desapassionada i, per això ma-
teix, més impressionant. I no triga gaire a adonar-
se que Les benignes no tan sols és una esplèndida
novel·la sobre la II Guerra Mundial i el genocidi
jueu (que també ho és: l’exhaustiva documentació
que l’autor ha recollit serveix de fonament per a la
construcció d’una ficció èpica d’alè clàssic), sinó
una insòlita, per lúcida, taxonomia del mal entès
com a categoria moral. La peripècia de Max Aue,
en efecte, ens situa cara a cara davant d’un mons-
tre, i des del primer moment entenem que el
monstre no és res més que un home, en la plenitud
de la seva humanitat: no és un pertorbat, no és un
sàdic, no hauria estat un assassí si les circumstàn-
cies no l’haguessin portat a ser-ho. I el més dur de
Les benignes és haver d’admetre que, en idènti-
ques circumstàncies, cadascun de nosaltres po-
driaconvertir-setambéenunassassí.Oenunavíc-
tima. Com diu el mateix Aue: “Però jo no em con-
sidero un dimoni. Per al que vaig fer, hi va haver
sempre motius, bons o dolents, no ho sé, en tot cas
motius humans. Els que maten són persones, com
els que són morts, és això el que és terrible”.

ENAQUESTESDATESASSENYALADES, i no és sarcasme, si
volen fer res que tingui sentit, que pugui aportar
alguna cosa a la seva vida moral, prenguin un
exemplar de Les benignes, asseguin-se a la butaca
de llegir, i comencin per la primera pàgina. Val la
pena, i mai més ben dit.

Sebastià Alzamora Escriptor

Memòriadelesparques
“En aquestes dates
assenyalades, i no és sarcasme,
si volen fer res que tingui sentit,
que pugui aportar alguna cosa a
la seva vida moral, prenguin un
exemplar de ‘Les benignes’,
asseguin-se a la butaca de llegir, i
comencin per la primera pàgina”

DES DEL MOLÍ

Quanl’escriguis,recordauninstant

Quan escriguis la teva carta
als Reis d’Orient, recorda un
instant tots aquells que obli-
dares. La vida transcorre de
pressa i sempre deixam la
carta per al darrer dia. Fer
un exercici de memòria és

grat. Hi ha tanta gent que va
passar pel nostre món i hi
deixà una petjada subtil.
Persones que desaparegue-
ren fa temps del mapa. Vas
oblidar-los, però encara són
en algun racó dintre teu. No
hi penses sovint, encara
pots esforçar-te a rescatar-
los de la desmemòria.

Recordaràs potser aque-
lla amiga de la infantesa,
amb qui llegies poemes
quan els capvespres sembla-
ven eterns. La veïna que et
cantava cançons en caste-

llà, però no en sabia gaire i
les lletres eren una barreja
estranya que et fa gràcia
evocar. La professora que et
va fer descobrir un llibre que
t’ha acompanyat sempre,
tot i que mai no vas saber-li
agrair. Els amics de l’adoles-
cència, amb qui vas beure
les primeres copes en nits
de disbauxa, quan escrivíeu
un poema al taulell d’un bar
i us sentíeu quasi immor-
tals. Als disset anys la vida
és eterna. El primer ball a la
plaça d’aquell al·lot que

tenia ulls de moix, i a qui es-
timares adolescentment i
intensa. Els amics que
només ho foren un temps,
perquè la mateixa vida va
fer-los lluny, i ara només en
tens notícia de tant en tant.
Els amors que duraren poc
temps, perquè hi ha amors
nòmades, viatgers. Aquella
tia gran, que morí atropella-
da per una bicicleta, i que et
feia uns pastissos que enca-
ra recordes. La venedora del
quiosc on anaves a cercar
un còmic cada divendres. El

somriure d’una nina que era
rossa i blanca, i que va morir
fa temps, en un viatge d’es-
tudis. Es deia Alba.

La llista podria ser molt
llarga. Cadascú té la seva,
personal, intransferible,
com una targeta d’identitat.
Quan escriguis la carta als
Reis Mags, que és una carta
de desitjos, pensa en totes
aquelles persones que, algu-
na vegada, van fer realitat
un desig teu. Gran o petit.
Senzill o quasi impossible.
Pensa-hi sense recança.

DE FIL DE VINT

Sense
‘Polònia’

Isabel-Clara
Simó

Em pregunto quantes butxa-
ques s’han omplert amb
aquell afer ruïnós de Terra
Mítica. Ara s’han destapat
les irregularitats de Mari-
na d’Or (ho recordeu?: és
un anunci en què una xico-
ta pronuncia or amb ac-
cent tancat; queda estra-
nyíssim). I no sabem de la
missa la meitat de la Ciu-
tat de les Arts i les seves
goteres. Doncs aquests
mateixos que fan servir
l’administració com a ge-
neradora de negocis parti-
culars són els qui tanquen
una televisió, TV3, per
subversiva. Els han ajudat,
d’això no hi ha dubte, els
dos successius ministres
d’Indústria, catalans tots
dos, o sigui que aquí n’hi
ha uns quants que porten
les vergonyes a l’aire. A
dins de la Unió Europea i
en presència del Tribunal
Constitucional, que es veu
que bada.

Els valencians no han
callat: Acció Cultural, el
Centre Ovidi Montllor, di-
verses entitats cíviques de
Castelló i molts altres han
proposat actes de protesta.
Tots pancatalanistes?
Doncs no senyora. Perquè
el valencià innocent, aquell
que diu “Mira, jo no em vull
ficar en embolics i ara Va-
lència fa goig amb tanta
llum”, o “I què si roben?
Mentre València rutlli...”,
doncs aquests ciutadans
innocents diuen que ara es
perden Polònia, i els seus
nens, el Club Super3, i els
futbolers un munt de par-
tits de futbol, i els de les sè-
ries, Ventdelplà, i així
molts altres exemples. I
aquests no són pancatala-
nistes: són usuaris de la te-
levisió en un país suposa-
dament civilitzat.

Si sabessin sociologia,
sabrien que ni tan sols un
tirà pot tocar unes quantes
coses: una d’elles és la reli-
gió. I les festes populars. I
la tele. Llegiu, home, llegiu!

Mariade laPau
Janer

XAVIER PORRATA
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