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CULTU A

La por a la història

A Berlín, ran dels til·lers de
l’avinguda més cèlebre, hi ha un
fantàstic Museu d’Història que recull
l’entortolligada aventura dels
alemanys. Hi vaig anar només per
veure la taula de despatx de Hitler.
Una taula tan gran que, si eres a l’altra
punta, havies de recollir el paper
anant-hi amb moto. És una manera
immediata d’explicar un personatge.
Mirant-me-la vaig recordar que la
taula del president Macià, un moble
elegant i evocador, es guarda a la
Casa dels Canonges, inaccessible per
al públic fins i tot en dies de portes
obertes a Palau. Això ja diu molt de
Catalunya.

Però és que a Berlín hi ha un
altre Museu d’Història, aquest privat,
escenificat com el de Catalunya, que de
sobte t’enfronta –i estàs baixant unes
escales, desprevingut– a una arenga nazi,
o que et fa sentir el soroll sinistre d’un
jueu escombrant els vidres de l’aparador
de la seva botiga, marcada amb l’estigma
d’un sol mot, després de la nit aquella.
La història es pot explicar o es pot
ensenyar com si fos un teatre: el que no
es pot fer és negar-la. Quan va néixer el
Museu d’Història de Catalunya, l’oposició
sencera s’hi va posar en contra: que si
retallava, que si manipulava, que si
amagava. El problema era el contrari. El
problema era que explicava la història

d’una nació que, a ulls de segons qui, no
estava autoritzada a tenir història.

Amb el temps i els directors
successius, el Museu d’Història de
Catalunya es va normalitzar en la
percepció de tothom i va quedar més o
menys lliure de pecat. Ara, ho ha
explicat molt bé l’Ignasi Aragay, el
volen tancar i refundar en un altre lloc,
amb un altre relat, més modern, diuen,
i quan un progre diu que vol fer una
cosa moderna, ja ens podem posar a
tremolar. Modernitzar és tallar la meitat
de substància pel cap baix: fer una
cosa light, tranquil·la, social,
m’enteneu?, sense història.

I en aquesta moguda cau també
el Museu Arqueològic Nacional, que hi
quedaria també desdibuixat, és a dir,
integrat a la cosa nova. Fer això en un
país on cada cop que es fa un forat a
terra surt una pedra amb pedigrí ja és
gros. Però els hauria de fer pensar que
precisament el ministre que ha resultat
més antipàtic, el senyor Molina, es
nega a traspassar la Tarragona romana
a la Generalitat. No us sembla
significatiu? Ells sí que saben el que és
la història, sí que saben quin pes té la
continuïtat en l’ànima dels pobles. ¿O
no és per això que es disposen a
celebrar amb pompa i cerimònia allò
del 1808?❋
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En les seves dues primeres
novel·les, El caçador d’es-
tels i Mil sols esplèndids,
Khaled Hosseini (Kabul,

1965) ha regirat els fonaments d’Oc-
cident amb dues sòlides novel·les
al·legòriques, on els seus personat-
ges han de patir el destí d’unes
guerres inacabables, primer contra
els soviètics, i després contra els
americans i els seus aliats de l’OTAN,
còmplices, que amaguen darrere
eufemismes com missió humanità-
ria tot un conjunt d’interessos estra-
tègics en una regió devastada.
També les lluites internes, en què
les tribus i, singularment, els famo-
sos talibans han convertit en un in-
fern un país que, quan érem petits,
ja figurava, al costat de Filipines,
com el més pobre del món.

Hosseini, metge de professió i en
l’actualitat resident a Califòrnia, ha
aconseguit que les seves novel·les
hagin estat traduïdes a més de qua-
ranta idiomes, potser per l’interès
que desperta un país desconegut, o
segurament com a fruit de la mala
consciència que molts lectors ben
nascuts mantenen amb la remota i
dissortada república.

Alguns recordàvem la regió pels
guerrers indomables de L’home
que volia ser rei, un dels relats
d’aventures i moralment colonialis-
ta de Kipling, que narrava les peri-
pècies i dificultats d’uns soldats
aventurers que s’endinsen en aquell
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■ Mil sols esplèndids i
El caçador d’estels ens
expliquen les vides
petites d’un grapat de
personatges assetjats
dins d’un país marcat
per les tradicions
medievals i pels
efectes de les guerres
contra els soviètics i
els nord-americans, i
també per les lluites
tribals i els talibans.
Dues obres marcades
pels sentiments
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comerciant rural que ja té tres dones, i
que encara adolescent la casa amb un
sabater de Kabul. La segona, filla d’un
mestre represaliat pels comunistes,
que veu com la seva mare es marceix
després de la mort en combat dels
seus dos fills grans, enrolats als exèr-
cits de l’Aliança del Nord, del cèlebre
comandant Mashud, assassinat en un
atemptar el mateix 11-S de Nova York.

A totes dues obres, especialment
a Mil sols esplèndids, els esdeveni-
ments polítics són simplement una
escenificació davant la potència nar-
rativa de Hosseini, la seva poderosa
actitud davant el detall i el sentiment,
la descripció d’estats d’ànim. Tot a
través de capítols, salts temporals en
què la Mariam i la Layla pateixen el
xoc de la vida en guerra permanent,
no només bèl·lica sinó també de les
tradicions medievals, que tant els
russos com els americans incremen-
ten amb la seva política militar.

A pesar de la vocació sociològica,
de les vendes que han convertit els
llibres en bestsellers, Hosseini és un
narrador d’un talent immens, que
t’atura i t’emociona, que et commou
sense ser lacrimogen. A part dels
moments intensos, colpidors, Hos-
seini ens pot parlar de “paraules
com l’alè d’un dia fred”, dels nois be-
vent Fanta mentre miren com plou
amb “les gotetes de pluja ampliades
per l’efecte del vidre”. Detalls conti-
nuats que demostren la qualitat de
la prosa, que juga amb un argument
contundent i una fenomenal manera
d’explicar-lo. Excel·lent.❋

territori. Hosseini utilitza als esde-
veniments històrics a les seves dues
novel·les, que es podrien llegir com
una mena de llibres sobre la histò-
ria quotidiana, sobre els que no
tenen veu, i són esclafats per mo-
nàrquics, comunistes, soviètics, ta-
libans i, finalment, per les esbojar-
rades tropes de Bush.

Mentre que El caçador d’estels dirí-
em que es concentra en un període
més breu de la història de l’Afganistan,
Mil sols esplèndids és una recreació
que va des dels anys seixanta fins a
l’horror que han desplegat els nord-
americans, a través de dues dones
marcades per la tragèdia. La primera,
nascuda el 1959, filla il·legítima d’un
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