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Des de
l’infern

No fa molt Marta Pessarrodona deia
en un article que la vida és sagrada,
encara que en tots els llocs no té el
mateix preu. Aquesta és una idea molt
estesa. Sovint proclamem el valor extra-
ordinari de la vida humana, i segura-
ment ho fem tantes vegades com se’l
nega. En les guerres aquesta negació
arriba al deliri. En els conflictes bèl·lics
—i no només en els militars— es com-
bat el valor sagrat de la vida en nom
de la sacralització d’altres formes de
vida. Així, amb valors suprems ben
allunyats, la Segona Guerra Mundial
convertí el globus terraqüi en un infern
en tots els sentits, fins i tot moral, que
en diria Michael Walzer, perquè en
emprar aquesta paraula anem més
enllà de la descripció i n’estem fem un
judici de valor des del qual enfocar-la.
És cert que en la guerra les convencions
despareixen i el caos i el descontrol
campen per on volen. Amb tot, en els
aquelarres humans es pot tenir més o
menys cor i es pot actuar amb més o
menys responsabilitat. Depén, és clar,
de la tirania de cada circumstància.

Dels focs externs i interns, de les bar-
bàries comeses o patides, de les raons
de guerra i de les ideologies, dels es-
tats-Déu-totpoderosos i d’infinitat d’ho-
mes perduts en els laberints infernals
dels seus designis, sovint inescrutables,
parlen dues de les novel·les que més
han impactat el darrer any. Parlem, és
clar, de Vida i destí, de Vassili Gross-
man, i de Les benignes, de Jonathan
Littell. Tots dos llibres assenyalen el que
el nazisme i el comunisme compartien
i el que els feia singulars.

Vassili Grosman en Vida i
destí tracta un tema que tra-
vessa bona part del segle
XX, com és la irrupció en l’es-
fera privada dels dictats polí-
tics i de les precipitacions
històriques, i que en la
novel·la es concreten en la
tragèdia d’una guerra de
dimensions monstruoses i en
el somni totalitari, que cres-
qué i s’apuntalà sobre les
calderes del terror. En el cas
del règim soviètic, contem-
plem com les aspiracions
nobles d’una societat més
justa acabà amb un fracàs
estrepitós que l’iguala a l’i-
deari del nazisme.

La batalla de Stalingrad fun-
ciona com una metàfora por-

ben diferents (un camp de concentra-
ció nazi i un camp de presoners soviè-
tic, la presó de Lubianka, a Moscou, el
front de Stalingrad, però també la vida
quotidiana a la rereguarda). Enmig
d’un món partit per les bombes,
Grossman basteix personatges d’una
força enorme, ja que ens els presenta
en tota la seua perplexa humanitat, en
la seua fragilitat i en la seua grandesa.
Els veiem en els moments de glòria i en
les seues misèries, en els secrets me-
nuts, en l’amor i en la pena, en la vida
i en la mort. No hi cap el maniqueis-
me. El personatge egoista pot esdeve-
nir generós, el cautelós imprudent i
l’íntegre covard. En un clima de lluita
contra el nazisme, és raonable que
l’autor òbriga esferes per a l’èpica,
però és una grandesa sòrdida i cruen-
ta. En general, els personatges es po-
den trencar o afonar però miren com
poden de refer-se des de la més fonda
fragilitat. Grossman alterna amb mà
magistral escenes bèl·liques o de terror
amb la intimitat dels personatges, se-
qüències de gran angular amb els
detalls més ínfims de la vida diària.

Un aspecte clau de Vida i destí és
l’individu vigilat i engolit per un
estat omnívor, on sovint tots recelen
de tots. I descriu amb una clari-
vidència que posa la pell de gallina
un dels trets més distintius que
caracteritzen el control imposat per
Stalin: l’arbitrarietat i la corrupció
que genera l’imperatiu de sobreviu-
re. Així, el comissari Krymov, comunis-
ta honest, cau en desgràcia sense
motiu aparent i inicia un viacrucis pel

clavegueram de l’estalinis-
me. El científic Shtrum, mal-
vist pels companys per ser
jueu, en ser avalat per les
esferes altes del poder,
podrà mantenir el seu esta-
tus, però a canvi haurà de
trair-se i cometre vileses.
Serà el seu infern particular.
Tot plegat, Vida i destí, un
monument literari per la
seua autenticitat, és un
immens fresc on l’home veu,
de cara a ell mateix i de
cara als altres, la pobra con-
dició dels humans.

Les benignes és una
novel·la valenta perquè
Jonathan Littell es planteja
contar el deliri nazi des de la
humanitat d’un personatge

tentosa sobre la transmutació —si més
no, per a molts idealistes russos— del
destí de la guerra i de l’imperi soviètic,
perquè representa l’inici del declivi del
gegant tudesc i, per tant, de l’espe-
rança de l’alliberament proper del tota-
litarisme. Aquesta il·lusió, però, a
l’URSS serà un miratge.

El centre de la novel·la recau, en cer-
ta mesura, en les germanes Xapoixni-
kov i els seus marits Krymov i Shtrum.
Al seu voltant creixen trames i plans de
realitat diversos per tal d’oferir-nos una
gamma significativa de situacions i
experiències que ocorren en escenaris
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diabòlic. Maximilien Aue, advocat i
amant de l’art, es dedica a la indústria
tèxtil en un racó plàcid del nord de
França, on viu amb identitat falsa, i
decideix un bon dia explicar la seua
participació en la Segona Guerra
Mundial, on arriba a ser tinent coronel.
És un home casat i amb fills, però de
tendència clarament homosexual,
encara que el seu veritable amor ha
estat la seua germana. Des de menut,
viu assetjat per malsons i torturat, des
la guerra, per trastorns intestinals, i
presenta un perfil moral complex i dis-
locat. Max Aue apareix com un home
apàtic, però el seu cervell és una olla

a tota pressió i li cal repescar —i ho fa
amb lucidesa i fredor— el seu periple
de guerrer per la geografia àmplia del
terror nazi. Ens condueix a aquell apo-
calipsi detallat amb la voracitat del
miniaturista, que fa rodar el cap.
L’objectiu és relatar els secrets de la
raó i de la maquinària bèl·liques ale-
manyes, les carnisseries i les fosses
comunes d’Ucraïna, la batalla de
Stalingrad, l’activitat terrorífica
d’Auschwitz. La descripció entre deli-
rant i hiperrealista del que visqué va
acompanyada per l’enrònia de racio-
nalitzar i justificar l’horror. De fet, s’a-
gafa com a una paret llisa a la vella
idea, present ja en un proverbi llatí
(inter arma silent leges), que quan bra-
men les armes, les lleis i la moral hiver-
nen. Encara es considera culpable,
s’espolsa qualsevol tipus de responsa-
bilitat personal, ja que el que va fer
era el seu deure. És manifest que en
una guerra un soldat deixa de ser amo
dels seus actes, però pot continuar
sent-ho del seu pensament. El que
impacta de la confessió de Max Aue
és el grau d’interiorització que va
aconseguir el discurs nazi, una barre-
ja letal de tribalisme racial i una obses-
sió absoluta per refer la humanitat,
com deia Hitler, que va esdevenir una
contramoral on el caràcter d’acer i la
inhumanitat eren objecte del desig per
als adeptes. Això explica la seua fe
cega en els seus superiors, ja que tot el
que dugué a terme «era necessari que
es fes, per molt desagradable i trist

que fos». L’assimilació del narrador de
la doctrina del moment va ser perfecta;
continua, després de tants anys, justifi-
cant tot el que va passar i no té cap
sentiment de culpa ni mostra cap com-
passió per les víctimes innocents.

Les benignes té febleses i moltes vir-
tuts. El seu mèrit consisteix a proporcio-
nar-nos una davallada a les més terri-
bles de les tenebres, en una proposta
d’una envergadura considerable, escri-
ta amb una prosa febrosa i hipnotitzant
que fa de la lectura una descàrrega de
bastonades als nervis dels lectors.
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