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vulnerables a l’adoctrinament so-
bre «racisme biològic», «raça superi-
or» germànica i «imperi germànic 
mundial» i estaven orgullosos de 
pertànyer a una comunitat que els 
feia sentir superiors. Els nazis van 
encunyar «petits antisemites», amb 
fama de cruels i fins i tot sàdics, que 
van passar d’entonar cançons que 
parlaven de «sang jueva gotejant 
del ganivet» a ajudar en la nit dels vi-
dres trencats, a saquejar cases de ju-
eus o a visitar camps de concentra-
ció per veure de prop aquelles «cria-
tures depravades».
 Instruïts per odiar i tractar l’ene-
mic sense compassió, alguns van 
participar en crims de guerra i n’hi 
va haver que van denunciar els seus 
pares, com el fill del comunista 
Herr Hess, que va ser enviat a mo-
rir a Dachau després que el seu fill 
el delatés per dir que Hitler era un 
«maníac assedegat de sang». A me-
sura que Alemanya perdia la guer-
ra, grups de les JH ajudaven al front 
i desenterraven cadàvers després 
dels bombardejos. El 1945, davant 
l’avanç rus, van defensar Berlín ar-
mats amb granades i subfusells i pu-
javen als terrats per tirar al carrer 
els franctiradors russos.
 Va ser llavors quan Goebbels va 
orquestrar l’última escena propa-
gandística al búnquer de la cancelle-
ria del Reich, el 19 de març de 1945, 
amb un acabat Hitler saludant 20 
dels seus «petits herois»; el més jove, 
Alfred Czech, de 12 anys, condecorat 
amb la Creu de Ferro per rescatar 12 
soldats ferits i atrapar un «espia sovi-
ètic». «Estic convençut que sortirem 
victoriosos d’aquesta batalla, sobre-
tot quan miro la joventut alemanya 
i quan us miro a vosaltres, els meus 
nois», els va adular.

CULPA MORAL / Per Kater és molt «com-
plicat» avaluar el grau de culpabili-
tat i responsabilitat moral d’aquells 
nois. «És un error generalitzar» i 
creure que tots «estaven feliçment 
disposats a prémer el gallet», avisa. 
Hi va haver suïcidis i desercions i, al 
final, la majoria dels obligats a pren-
dre les armes «estaven desmoralit-
zats, desil·lusionats i temien per les 
seves vides. Només volien tornar a 
casa». Després de la capitulació, el 8 
de maig de 1945, molts d’ells veien 
«evident que havien sigut enganyats 
per un règim criminal la naturalesa 
del qual no havien sigut capaços de 
comprendre».
 Baldur von Schirach, cap de les JH 
des del 1933, va assumir tota la res-
ponsabilitat en els judicis de Nurem-
berg abans de ser condemnat a 20 
anys. «És culpa meva haver educat la 
joventut al servei d’un home que ha 
assassinat milions de persones –va 
confessar–. La generació jove no és 
culpable». No obstant, després de la 
guerra, a Alemanya tots van partici-
par en un «procés de silenciament» 
sobre antigues afiliacions nazis i la 
majoria dels ex-JH van excloure allò 
de les seves biografies. Encara que, si 
hem de creure les paraules de Hitler 
el 1938, estaven tan segrestats per la 
causa que «no tornarien a ser lliures 
la resta de les seves vides». H

A ixò de la cultura, i més en 
concret la lectura, deu es-
tar a punt de tocar fons, 

perquè de sobte algunes instituci-
ons públiques s’han posat les pi-
les i han engegat campanyes de 
consum cultural. Són símptomes. 
A Itàlia, el govern de Matteo Ren-
zi ha creat el bonus cultura: quan fa-
cin 18 anys, tots els italians re-
bran 500 euros per gastar durant 
un any en productes culturals, ja 
sigui llibres, concerts, museus, te-
atre o cine. Si després trien un vi-
deojoc nihilista, un concert de 
Justin Bieber o un llibre de Federi-
co Moccia, ja és cosa seva. Fa temps 
que a la ciutat de Cluj, a Romania, 
van iniciar un projecte amb la lec-
tura com a premi: tothom que viat-
gi en autobús, amb un llibre a les 
mans (i el llegeixi), tindrà el trajec-
te gratuït. I a Catalunya, recent-
ment, el departament de Cultura 
ha posat en marxa la campanya 
Fas sis anys. Tria un llibre, per tal que 
els nens d’aquesta edat puguin 
anar a les llibreries del Gremi i es-
collir un llibre infantil, com a mà-
xim de 13 euros.

 Es tracta, en tots els casos, de 
campanyes en què s’emfasitza el 
valor econòmic, i el regal és l’es-
talvi de diners, més que no pas el 
guany immaterial de la cultura. És 
un bon primer pas, esclar, però no 
n’hi ha prou si després no fa forat. 
Dies enrere, el conseller Santi Vila 
va explicar que les llibreries catala-
nes ja han repartit més de deu mil 
llibres als nens de sis anys, una xi-
fra més que notable, i alhora va re-
marcar que un 30% dels pares con-
fessaven que havien entrat en una 
llibreria per primer cop. Vet aquí 
el problema. No crec que puguem 
parlar d’indigència cultural, pe-
rò em fa pensar en aquelles velles 
campanyes del Dòmund dels anys 
70. Es recollien aliments per com-
batre la fam al Tercer Món, però 
després els antropòlegs deien: «No 
els donis menjar, ajuda’ls a culti-
var la terra». Potser, doncs, a més 
de regalar un llibre als nens, s’ha 
de mirar que els pares s’acostumin 
a comprar llibres. Quan jo era pe-
tit, hi havia aquells llibres que les 
caixes d’estalvi regalaven per Sant 
Jordi –tothom en té algun a casa–. 
Ara s’ha avançat una mica i com a 
mínim els pares ja entren sense 
por a la llibreria. H

Sis anys,
un llibre
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La campanya ‘Tria 
un llibre’ és un primer 
pas, però insuficient  
si no va més enllà

deesi

     

AL TEMPORADA ALTA DE GIRONA

Maximilian Aue, el culte oficial 
de les SS protagonista de la polè-
mica novel·la de Jonathan Littell 
Les benèvoles, puja a escena aquest 
cap de setmana al Teatre Muni-
cipal de Girona. Avui i demà, un 
equip de 15 actors de la compa-
nyia flamenca Toneelhuis i l’ho-
landesa Toneelgroep Amsterdam, 
amb subtítols en català, reviuran 
les atrocitats del nazisme liderats 
per l’actor Hans Kesting, prota-
gonista de l’obra. Ell [Max Aue] és 
qui, des del primer moment, ad-
verteix l’espectador: «Si hagues-
sis estat al meu lloc hauries fet 
exactament el mateix que jo».
 Kesting compara Aue amb 
Ricard III, famós malvat que tam-
bé ha interpretat. «Aue és fasci-
nant, molt ric i complex, homo-
sexual i culte. De jove ingressa a 
l’exèrcit i passa a formar part de 
la gran maquinària d’extermini de 
jueus. Entén el que fa i, encara que 
té dubtes i pors, compleix el seu 
deure. Assumeix la seva respon-
sabilitat». És un plaer aprofundir 
en la seva ment, assenyala, però 
també un repte enorme. «Inter-
pretar Aue és molt intens i té els 
seus riscos, perquè t’obliga a ex-
plorar el teu costat fosc».
 Els passatges més personals 
s’han eliminat. És impossible in-
cloure tots els aspectes de l’obra 
en les tres hores i mitja amb des-

cans en què el director Guy Cassiers 
concentra les 1.200 pàgines de la 
novel·la. L’acció comença a Alema-
nya i segueix Aue en els seus destins 
a Ucraïna, Stalingrad i Berlín just 
abans del final de la segona guerra 
mundial.

Paral·lelismes amb el present

Per Cassiers és important recordar 
la història a través del teatre. «Tot i 
que la situació política, social i eco-
nòmica és diferent de la dels anys 
30 i 40, hi ha cert paral·lelisme entre 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Explorant el mal
Guy Cassiers estrena l’adaptació de la polèmica novel·la de Jonathan 
Littell ‘Les benèvoles’ i adverteix sobre els perills del populisme

eus no va començar de la nit al dia, 
sinó amb atacs verbals i una màqui-
na de propaganda. «Em preocupa la 
falta de consciència històrica. Te-
nim una immensa quantitat d’infor-
mació, però cada vegada som més 
incapaços d’interpretar-la. Davant 
de tanta dada, la gent, sobrepassa-
da, s’agafa a arguments simplistes 
per descodificar una realitat com-
plexa: si construim un mur, acaba-
rem amb la migració; si sortim de 
l’eurozona, la nostra situació eco-
nòmica se soluciona; si ens inde-
penditzem, podrem ocupar-nos 
nosaltres». Per Cassiers, el teatre és 
un mitjà ideal per mostrar la deri-
va de la societat.
 El director ha aprofundit en el 
jo en l’adaptació d’El cor de les tene-
bres, de Conrad; en el concepte món 
amb Orlando, de Woolf, i en el de re-
alitat amb Sota el volcà, de Lowry. 
Les benèvoles conté tots aquests te-
mes. «Parla de l’ensorrament de la 
idea de l’individu, del món i de la re-
alitat de forma extrema». Després 
d’Auschwitz, el significat d’aques-
tes paraules va canviar, recorda. 
«La discussió sobre la represen-
tació de l’Holocaust es basa en ai-
xò. ¿Són les paraules o les imat-
ges prou fortes per lidiar amb això 
o no?»
 En la seva adaptació ha desapa-
regut qualsevol al·lusió al nazisme 
en el vestuari. El mal no té pàtria ni 
color. Per Cassiers, tots podem ser 
Max Aue. H

la nostra època i aquella», explica 
el perfeccionista director flamenc, 
assidu al Temporada Alta des del 
2010. «El discurs europeu s’ha en-
durit, sobretot respecte als refugi-
ats, els migrants de segona i terce-
ra generació i els musulmans. Les 
xarxes socials i el populisme polític 
estan canviant la nostra percepció 
de la realitat amb el seu discurs ex-
tremista i radical. Avui es diuen co-
ses sobre estrangers que no hauri-
en sigut acceptades fa uns anys».
 Recorda que l’extermini dels ju-

Per al director 
flamenc és 
important recordar 
la història a través 
del teatre

33 A escena 8 Un moment del muntatge de Guy Cassiers ‘Les benèvoles’, sobre la novel·la homònima de Littell.
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