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Tolstoi o Dostoievski?

Jonathan Littell va néixer a Nova York el 1967, de mare francesa i d’origen jueu.
S’ha dedicat a accions humanitàries en el si de l’ONG Acció contra la fam, on
va treballar durant set anys, principalment a Bòsnia-Herzegovina, Txetxènia,
l’Afganistan i el Congo. A partir del 2001 es va consagrar a la novel·la Les
benignes (publicada en castellà per RBA), projecte que va néixer anys anteriors
i que li ha valgut el Premi Goncourt i el Gran Premi de la novel·la de l’Acadèmia
Francesa. El 1989 havia publicat en anglès Bad Voltage (ed. Signet Books), una
novel·la de ciència-ficció, i el 2006 un llarg informe sobre els serveis secrets de
la Federeció Russa entre el 1991 i el 2005. Ha traduït Sade del francès a
l’anglès. Actualment viu a Barcelona i no es deixa veure gaire.

CrítiquesLes benignes

BZN_77

Títol original_Les bienveillantes

Autor_Jonathan Littell

Traducció del francès_Pau Joan Hernàndez

Editorial_Quaderns Crema

Pàgines_1162

es benignes de Jonathan Littell ha causat un fort rebombori en l’opinió
pública, tant per la campanya de mercat que s’ha engegat com per l’excentricitat en
l’àmbit de la crítica especialitzada. Però el gran escàndol rau en la veu protagonista
que narra tota la història, que pertany a un tinent oficial de les SS en plena Segona
Guerra Mundial, Maximilian Aue. Si d’una banda tenim com a exemple més para-
digmàtic l’obra d’Imre Kertész (Kaddish pel fill no nascut), on el personatge principal
ha estat víctima d’un camp de concentració, ara la mirada amb què s’apropa Littell
al nazisme és la d’un assassí, cosa que li ha servit per preguntar-se sobre la naturalesa
del crim. La història narrada per Aue –sempre des del record– té dues cares, la
superficial, on ens diu el que els seus companys de l’exèrcit saben, i una altra que
només confessa al lector, que és la seva visió dels fets i els seus secrets més amagats.
És així com coneixerem els avenços de l’exèrcit nazi durant el setge d’Stalingrad,
l’ocupació d’Ucraïna, Polònia, el Caucàs i Hongria i la col·laboració amb França,
fins als negocis industrials alemanys amb obrers jueus, els últims dies de l’imperi
nazi a Berlín i l’enfonsament total. I dins de tot això, el dia a dia de la maquinària
nazi al costat d’altres temes més íntims, com l’homosexualitat encoberta del prota-
gonista. Però el nucli central de l’obra és la matança dels jueus. La descripció –molt
detallada– d’escodrinyament dels morts que fa no en deixa víscera, i pot semblar
carn posada en safata per a un públic morbós. Escenes no exemptes de provocació
que van apareixent per visualitzar el titànic recull que ha fet de documentació sobre
el nacionalsocialisme, esforç que fa segles que està en extinció; pràcticament des de
Balzac i l’època de la gran novel·la, quan l’escriptor no era vague. A Les benignes,
però, es fa aclaparadora la quantitat de dades, càrrecs i fets històrics que s’hi relaten
al costat d’una ficció que a estones es veu agredida per aquest pes documental. Un
pes que ha portat l’obra de Littell a ser comparada amb la dels mestres russos.

I en certa manera té sentit, aquesta relació, però no per la documentació. Si de
cas, per l’èpica de la guerra. Se la relaciona amb Guerra i pau de Tolstoi per dues
raons, una d’absurda i l’altra no del tot certa: la primera, la llargada; la segona, el
tractament de la guerra. Les dificultats dels exèrcits a Rússia, tant el napoleònic com
el hitlerià, sí que són similars, però la resta del raonament no té pes, ja que Tolstoi va
escriure sobre l’anhel de pau, mentre que Littell només parla del Mal inherent a
l’ésser humà. I per fer-ho, l’autor ha creat un personatge abominable, intel·ligent i
culte però que se’ns fa repugnant. Una veu que conjuga les seves reflexions sobre
filosofia, literatura i música al costat de la frivolitat davant l’assassinat. La seva capa-
citat de diàleg és capaç de posar en dubte el lector, que està endimoniadament atent
al seu raonament; i això que la seva fredor davant les atrocitats comeses el fan un
ésser monstruós que, si d’una banda es col·loca sobre el bé i el mal, de l’altra es
manifesta a través de vòmits i diarrees. Escatologia i reflexió són els estris de Littell
per representar com l’home es deté per mirar-se a si mateix i intentar comprendre el
sisme del s. XX, i on la veu d’Aue vol demostrar una única cosa: que ningú és l’autor
concret d’aquests crims, sinó que l’autoria és inherent a la raça humana. I amb una
mentalitat que ha viscut el pitjor dels móns, a l’igual que el protagonista de Memò-
ries des del subsòl de Dostoievski, fa una crida per confessar-se –“Germans de l’espè-
cie humana, permeteu-me que us expliqui com va anar”– i, com Raskólnikov, pal·-
liar els remordiments. Un cop de maça al lector, que es queda garratibat davant el to
i el contingut de les explicacions d’Aue. Una veu excepcionalment treballada –aquesta
és la gesta de Littell– d’un personatge molt complex que sí passarà a la història de la
literatura, a pas de gegant, no pas a l’estil de Tolstoi –que era tan gran que no podia
passar per la porta, deia Steiner– sinó al de Dostoievski, per la seva capacitat d’in-
vestigació psicològica, que tot i malalt i encongit hi passava per indagar en les tècni-
ques literàries d’acostament a la complexitat humana.
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