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La traducció catalana
d’aquesta novel·la es va pu-
blicar per primera vegada
el 1997 i Columna la va in-

cloure dins la col·lecció Clàssica
(núm. 262, desembre 1997). La fusió
actual de catàlegs editorials dins del
Grup 62 ha permès recuperar-la ara
en una col·lecció singular, La Via Làc-
tia, que Empúries destina a lectors
adolescents amb interessos adults.

I El lector compleix a la perfecció
aquests dos requisits. Des de la inici-
ació sexual a la descoberta de la
maldat humana passant, ni que
sigui de puntetes, per la tragèdia de
l’extermini nazi. Esclar que si ara no
se n’hagués fet la versió cinemato-
gràfica, dirigida per Stephen Daldry,

El lector precoç

Juvenil❚ Andreu Sotorra

Violències

El llibre del filòsof Slavoj Zizek
Violència (Empúries) és interessant per
tot de raons. Una és la lectura del llibre
per ell mateix, una anàlisi lúcida de la
violència que comporta el sistema
capitalista –sense estalviar cap crítica a
l’estalinisme o l’islamisme– i els diferents
tipus de violència: divina, simbòlica,
mítica, pura, objectiva, subjectiva..., que
omplen cada dia les notícies. El llibre
està escrit en un estil planer, llegidor, ple
d’anècdotes d’actualitat que animen el
text i fan la lectura plaent, gairebé sense
que al lector se li esborri el somriure,
amb exemples trets de l’actualitat i del
món de la cultura popular, sobretot el

cinema, però també de novel·les i
còmics. Per aquestes picades d’ullet a la
cultura popular, l’autor ha estat definit
com l’estrella del rock filosòfic.

L’anàlisi de tot de procediments
formals en pel·lícules de Hollywood
serveix per posar de relleu les idees
que s’expliquen i les noves influències
que el gran públic rep i subjectivitza en
comportaments que poden arribar a
canviar costums i preparar revoltes. El
llibre serveix de primer acostament a
l’obra més extensa, i m’atreviria a dir
difícil, de l’autor, que sempre juga amb
els mateixos elements (una de les seves

obres es titula Tot el que vostè volia
saber sobre Lacan i mai es va atrevir a
preguntar a Hitchcock), obres que
exigeixen un coneixement previ d’altres
autors, siguin el citat Lacan o Deleuze a
Órganos sin cuerpo: sobre Deleuze y
consecuencias, i també els clàssics.

Més bondats: Violència porta un
pròleg de Bernat Dedéu que és una
petita introducció magistral al món del
filòsof i ajuda al seu coneixement.
Zizek ofereix una visió profunda i
diferent de fets com ara Porto Alegre i
Davos convertits en Porto-Davos, l’11-S,
el Maig del 68, el Mes Nacional de la

Masturbació a Londres, la manipulació
de l’Holocaust, el desastre de Nova
Orleans, les caricatures de Mahoma en
un diari danès... Afegint reflexions com
la manllevada a Arthur Koestler: “Si el
poder corromp, el contrari també és
veritat; la persecució corromp les
víctimes, malgrat que potser d’una
manera més subtil i tràgica”, dit quan
parla de l’Estat d’Israel, la fundació i el
manteniment. ¿I què em direu quan
reivindica, com a llegat més valuós de
l’Europa moderna, el de l’ateisme? Això
en un llibre ple de respectuoses
referències religioses. Per dir-ho d’una
manera una mica pedant, un must.❋
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¿Ensucrament del
nazisme? Diria que
no. Hi ha en ‘El lector’,
de Bernhard Schlink,
una profunda reflexió
sobre la contradicció
que es desprèn de la
combinació d’un
sentiment sensible
i el crim nazi
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i potser si la protagonista, Kate
Winslet, no hagués estat nominada i
guardonada amb l’Oscar a la millor
actriu, potser la reedició editorial no
hauria vist la llum i el llibre no s’hau-
ria revaloritzat com ho ha fet.

L’adaptació cinematogràfica d’El
lector, contràriament al que tantes
vegades passa, és extremament
fidel a la novel·la. Només se salta al-
gunes accions que allargarien inne-
cessàriament la pel·lícula i que seri-
en secundàries per al llenguatge de
la imatge. I s’hi afegeix una confes-
sió del protagonista (Michael Berg)
amb la seva filla (Julia) per dotar de
més veracitat contemporània el
relat que, sense que mai s’hagi des-
velat en quins aspectes, l’autor con-

fessa que és mig autobiogràfic.
Hi ha un detall significatiu a favor

de l’autor literari: mentre, a la pel·lí-
cula, el jove Michael plora desconso-
ladament en més d’una ocasió –pot-
ser massa–, a la novel·la no ho fa ni
una vegada i, encara més, s’hi manté
fred volgudament. Quan la dona que
fou el seu primer amor, anys des-
prés, condemnada a una llarga pena
de presó per haver estat guardiana
de les SS i per haver estat declarada
culpable de portar nombroses
dones jueves a la mort, se suïcida a
la cel·la, la vigília mateix de sortir al
carrer, ell, el qui fou el seu jove
amant, es resisteix a plorar. Ah, però,
ja se sap que, al cinema, fins i tot les
llàgrimes pantalla avall fan bonic!

Hi ha en El lector una qüestió
subliminal: la lectura com a lligam
d’amor. També la força d’un secret
fins a fer que una persona –Hanna
Schmitz, la guardiana nazi–, per no
admetre i avergonyir-se del seu an-
alfabetisme, acabi declarant-se
com a única culpable d’allò que no
va fer a títol personal ni en solitari,
i sobretot assumeixi haver escrit de
pròpia mà –sense dir que no sap
llegir ni escriure!– un informe
sobre un dels exterminis massius.
“¿I vostè què hauria fet?”, diu sim-
plement en una de les seves inter-
vencions en el judici, encarant-se
al president del tribunal, una pre-
gunta que, de fet, l’autor literari i el
guionista cinematogràfic llancen
com una provocació als lectors i als
espectadors.

¿Es pot dir, doncs, que hi ha un
ensucrament del crim nazi en El lec-
tor? Diria que no. Els lectors i els es-
pectadors entren progressivament
–o poden entrar, si volen– en el cos
i l’ànima del personatge adolescent
i en la pressió de culpabilitat que el
persegueix tota la vida. I és ell ma-
teix qui es nega a redimir l’exguar-
diana Hanna, malgrat la relació per-
sonal que hi va mantenir de jove, no
només sexual sinó com a lector
d’obres clàssiques.

El que en tot cas hi ha en El lector
és una profunda reflexió sobre la in-
comprensible contradicció que es
desprèn de la combinació d’un sen-
timent sensible i culte, malgrat l’an-
alfabetisme, i el crim nazi. I també
una denúncia sobre l’actitud de si-
lenci adoptada per la generació co-
responsable del nazisme i per la
que, darrere seu, ha intentat i ha
permès durant molts anys que
l’oblit superés la memòria.❋

Kate Winslet i David Kross protagonitzen la versió cinematogràfica d’‘El lector’, dirigida per Stephen Daldry
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