
Hauria estat interessant saber l’opinió 
d’Adorno, el filòsof alemany que posava 
en qüestió bastir una poètica després 
de la Shoa, tocant a aquesta novel·la on 
Kurt Vonnegut (1922-2004) reflexiona so-
bre el nazisme des d’una talaia irreverent 
o, si més no, amb l’asèptic distanciament 
que proporciona el recurs a la paròdia. 
Comptat i debatut, després d’Auschwitz 
hi ha hagut poesia. I infinites indagacions 
sobre la fossa abissal del gregarisme 
humà amb la barbàrie com a font torren-
cial de preguntes i punyents respostes. 
L’humor, tanmateix, és un enfocament 
complex, esmunyedís.

L’Holocaust, de fet, apareix a la novel-
la de Vonnegut d’una manera boirosa, 
tangencial. Mare nit comença amb un 
inequívoc to paròdic construït sobre una 
desfermada trama, la història d’un cè-
lebre propagandista nazi d’origen nord-
americà, Howard W. Campbell, que havia 
estat, alhora, espia dels aliats. Hi ha un 
to divertit, amb passatges jocosos, deli-

rants, en què els seguidors de Campbell, 
que tan sols coneixen el seu vessant 
nazi, i la seva ideologia, proporcionen 
abundós material paròdic. Hi ha la di-
mensió satírica que faria del Vonnegut 
–aquesta és la segona obra de l’autor 

d’origen alemany– icona i referent de la 
contracultura.

A poc a poc, però, l’humor de Mare nit 
–publicada el 1961 i que ara apareix en 
català amb una resolutiva traducció de 
Martí Sales– esdevé un magma amarg, 
viscós, de digestió incòmoda. El protago-
nista es fa preguntes sobre el seu ves-
sant de propagador del nazisme i l’odi als 
jueus. “(...) sabia que tot el que deia era 
ignorant, destructiu i obscenament satíric 
(...) Sempre he estat capaç de viure amb 
el que vaig fer. Com? Gràcies a aquest 
present senzill i comú que ha rebut la hu-
manitat contemporània: l’esquizofrènia”. 
En un altre moment, Campbell pensa en 
els nazis convençuts com a engranatges 
“amb algunes dents tallades a l’atzar”, 
màquines de pensar desdentades, amb 
sensibilitats concretes –però vitals des 
d’una perspectiva ètica– mutilades. 

A la seva novel·la, Vonnegut vol divertir 
a través de la provocació, però també 
intenta proporcionar algunes respostes. I 
en la mesura que el protagonista es veu 
abocat a un atzucac que l’obliga a fer 
dolorós balanç, de renúncies i pèrdues, 
la lectura agafa densitat, un cert alè 
líric, fins i tot, maniobrant amb destresa 
cap a un equilibri alhora desconcertant i 
necessari. 
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Després de Temps de prodigis (2012), 
Sebastià Manresa (Felanitx, 1945), met-
ge traumatòleg de professió, publica la 
seva quarta obra literària, una novel·la 
que ofereix una mirada sobre els es-
tralls de la guerra amb el focus posat en 
uns personatges immersos en els seus 
dubtes i les seves lluites internes i exter-
nes, històries d’amors i venjances em-
marcats en un entorn repressiu i hostil. 
“Una partitura ben ornamentada i amb 
rigor historicista, didàctica, addictiva i 
d’estètica plaent”, escriu Miquel Brunet 
Estarelles al pròleg del volum.

La prolífica trajectòria de la veterana 
Carme Miquel, autora d’una vintena de lli-
bres de narrativa infantil, juvenil i d’adults, 
s’enriqueix amb una nova aportació amb 
una novel·la per a joves de tall futuris-
ta que narra la història d’Estel: l’any 
2879, uns expedicionaris de la ciutat de 
Sudlàndia descobreixen una jove incons-
cient en un bosc que no recorda d’on ve 
ni què fa allà. A la ciutat d’acollida faran 
un esforç perquè Estel s’integre i supere 
l’amnèsia. Una memòria individual que 
recupera juntament amb la memòria col-
lectiva dels seus benefactors.

Josep Torrent Alabau, l’autor de Bellcaiu-
re de l’Empordà, debuta en la col·lecció 
de novel·la negra “Crims.cat”, amb la 
història d’una investigació del caporal 
Damià Surell que haurà d’afrontar l’as-
sassinat d’un jove vigilant al Museu Da-
lí, que apareix amb una nota enigmàtica 
a la boca, i, paral·lelament, amb els ela-
borats plans d’un grup de delinqüents 
de les màfies russes per cometre un 
robatori. Línies que convergiran en un 
cas complex amb pistes falses i vents 
que bufen per tots costats. Primer pre-
mi del Memorial Agustí Vehí.
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