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L
ameva infantesa es va aca-
bar... amb els primers
trets. Un nen va continuar

vivint dins meu, per dir-ho d’al-
guna manera, però a més ja hi
havia una altra persona...”. “Però
de debò érem nens? Amb deu i
onze anys tots érem ja homes i
dones...”. “He vist coses que no
s’haurien de veure... que un ho-
me no hauria de veure. I, a més,
jo era un nen”... El centenar de
testimonis que Svetlana Alek-
siévitx (1948) va recollir entre
1978 i 2004 i que aplega a Últims
testimonis, llibre de 2013, consti-
tueixen un impressionant retrat
de l’impacte de la guerra sobre
les persones més vulnerables:
els infants.

La situació estratègica de la
república soviètica de Bielo-
rússia, fronterera amb Polònia i
travessada per l’única carretera
asfaltada que, en línia recta, por-
tava a Moscou, va fer que fos el
primer i obligat pas de l’exèrcit
de Hitler quan va començar la
invasió de l’URSS, el juny de
1941. Per això un dels records
compartits per molts dels nens
de la guerra entrevistats per Ale-
ksiévitx és que es trobaven de
colònies, gaudint del principi de
l’estiu, quan el cel va començar a
omplir-se d’avions i els soldats
alemanys van irrompre i van
trastornar definitivament les se-
ves vides.

Com els altres llibres de la
guanyadora del Nobel de Litera-

tura de l’any passat, Últims testi-
monis està construït enfilant els
relats de les persones entrevista-
des, però aquí el mosaic de veus
se’ns mostra més nu que mai, ja
que Aleksiévitx no intervé en cap
moment i es limita a encapçalar
el llibre amb dues citacions i a
indicar el nom de cada testimoni,
l’edat que tenia en començar la
guerra i l’ofici actual. El resultat
és torbador i emocionant alhora.
Els relats, sovint breus, reporten
tota mena de situacions, expe-
riències i sentiments, de vegades
explicats amb molt de detall,
com si els records haguessin que-

dat gravats indeleblement. D’al-
tres, en canvi, són com petites fo-
guerades sorgides de la memòria
incerta i boirosa dels primers
anys de vida. Hi ha qui ho recor-
da tot, qui no vol recordar, qui ha
provat d’esborrar el malson de la
guerra. També es confonen els re-
cords viscuts amb aquells que, a
causa de l’edat, poden ser més
aviat impressions de segona mà,
i els testimonis de vegades dub-
ten o temen no ser creguts.

Som davant un món trasto-
cat: nens que aprenen a comptar
comptant bombes, gossos que
ploren, galls que deixen de can-

tar quan senten trets i gallines
que obeeixen quan se les fa ca-
llar perquè s’acosten els ale-
manys. Privades d’infantesa, les
persones que parlen aquí drecen
una terrible galeria de la
misèria de la guerra, amb la des-
mesurada inhumanitat que la ca-
racteritza, però revelen també la
capacitat de treure les millors
virtuts en situacions extremes:
de la barbaritat vesànica i la bru-
talitat masculina (“Em fan por
els homes... des dels temps de la
guerra”) a la solidaritat i l’herois-
me; de la crueltat dels nazis (se-
grestaven nens per extreure’ls

sang per fer transfusions als sol-
dats ferits) i la traïdoria dels poli-
zei col·laboracionistes a la vale-
rosa lluita dels partisans, quemi-
men els nens, sovint orfes, i els
organitzen escoles al bosc amb
mitjans rudimentaris (feien tin-
ta amb remolatxa). Llegim conte-
nint l’alè davant el vívid retrat
de la lletra menuda de la guerra,
vista pels ulls dels infants bielo-
russos, que van passar de mirar
embadalits el foc de les fogue-
res, com han fet tots els nens del
món, a veure cremar casa seva.
Són les memòries col·lectives
d’una infantesa escapçada, d’on
desapareixen bruscament els co-
lors, convertits en gris, o fins i
tot en el negre de la terra i les
cases cremades.

Quan fa poques setmanes es
va discutir la conveniència de la

concessió del Nobel a Bob Dylan,
en un diari barceloní se citaven
com a antecedents “polèmics” els
premis a “l’actor” Dario Fo i a
“l’entrevistadora” Aleksiévitx.
Quina simplificació! El fresc
històric sobre l’URSS que l’auto-
ra ha construït amb els seus lli-
bres, que Raig Verd està publi-
cant en les acurades traduccions
de Marta Rebón, acompanyades
d’oportunes notes i epílegs, és un
dels grans monuments literaris
del segle XXI. Un clam valuós i
imprescindible, que apel·la al
nostre incert present: una de les
veus del llibre diu que, des de la
guerra, no suporta la mirada de
la gent que passa gana, i que ara
l’ha tornat a veure en els refu-
giats que surten a la televisió.
Últims testimonis mereix ser un
dels grans llibres de la tempora-
da i fora bo que el fessin llegir al
Batxillerat.
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U
n filó de la dramatúrgia
catalanamés recent s’ins-
pira en les sèries televisi-

ves o en la cinematografia de gè-
nere per bastir o almenys condi-
mentar les seves faules contem-
porànies. De vegades, fins a ex-
trems mimètics delirants, al cai-
re del plagi. Respon així als inte-
ressos i als gustos d’un sector de
públic jove que consumeix
sèries o films compulsivament.
Aquest tipus de dramatúrgia ju-
ga a discreció, també, amb el re-
curs a lametaficció comun com-
ponent que, a més de configurar
la història, busca la complicitat
de l’espectador. Una tercera ca-
racterística és la seva pobresa ex-
pressiva, amb un català que
literàriament és prim com el pa-
per de fumar.

N’és una bona mostra Sunday

morning, de Carol López (Barce-
lona, 1969), una comèdia, sense
gaires pretensions, influïda per
les sèries televisives i els films de
moda. L’acció transcorre en una
comissaria de policia de barri du-
rant una nit de forta tempesta.
Anna, doctoranda de criminolo-
gia, i Robert, guionista extrava-
gant en hores baixes, s’alien per
resoldre a duo un cas d’assassi-
nats en sèrie mensuals —sempre
en diumenge al matí— de jove-
nets rossos. Un fil argumental
amb aires de thriller que es fa
una mica més nítid a mesura
que el lector destria els indicis
més factibles de les pistes falses
que joguinegen amb l’horitzó
d’expectatives.

Els personatges de Sunday
morning estan tan empatxats de
ficció televisiva o cinematogrà-
fica que gairebé no saben ni qui
són. L’alienació arriba a ser
malaltissa. La ironia explícita
amb què l’autora els dissenya, a
força de tòpics i estereotips, fa
contínues picades d’ullet al lec-

tor/espectador perquè destriï el
gra de la palla de la seva identi-
tat. Anna, seguidora de sèries po-
licíaques (Homeland), s’entesta a
resoldre com sigui el cas crimi-
nal de l’“assassí del ganivet” en-
tusiasta de la poesia. Robert,
amant de les pel·lícules de sus-
pens (The Usual Suspects), busca
emocions fortes per recuperar la

inspiració. Un tercer personat-
ge, Sergi, tret del barret de les
sorpreses, té un paper més fun-
cional: activa el triangle senti-
mental en embrió.

La comèdia de López crea, al
començament, una intriga que
genera expectatives considera-
bles, però que, a poc a poc, es
van diluint per l’abús capriciós

dels cops d’efecte o dels cops de
timó, a l’estil de Twin Peaks, per
fer ballar el cap al lector/especta-
dor i mantenir-lo permanent-
ment connectat a la història. El
desenllaç tampoc no resulta
gens satisfactori, ni en una lectu-
ra paròdica. És cert que relliga
totes les pistes escampades du-
rant l’obra i n’ofereix un final
obert, més aviat aleatori, però ho
fa d’una maneramaldestra i pre-
cipitada.

Com altres textos de la
dramatúrgia catalana actual,
Sunday morning té la grapa de
portar a escena, amb una certa
habilitat i artifici, una història
propera que presenta referents i
patrons mediàtics contempora-
nis, fàcilment recognoscibles
pels espectadors, en especial els
més joves. Tanmateix, i no és
cap atenuant que sigui una
comèdia, el pitjor de la proposta
de López —com la d’altres coeta-
nis seus— és que es redueix a un
mer joc sense suc ni bruc, sense
densitat ni complexitat, molt fú-
til tant en termes estètics com
ideològics. Un teatre superficial,
divertit, de consum ràpid, un
punt endogàmic, autosuficient i
esnob, que ni aprofundeix en res
ni deixa bon pòsit. Fast comedy,
en definitiva.
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Un moment de la posada en escena de Sunday Morning.

Soldats russos durant el setge de Stalingrad, a la Segona Guerra Mundial. / efe


