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ALLÀ ON, pels motius que siguin, no pot arribar la 
història, hi acaba arribant la literatura. Qui millor 
ho està aconseguint, darrerament, és la literatura 
italiana. Després del monumental M. amb què 
Antonio Scurati traça la biografia novel·lada de 
l’ascens de Mussolini, ara és el filòsof i editor Fabi-
ano Massimi (Mòdena, 1977) qui sorprèn amb una 
gran novel·la negra que hauria pogut titular H. (per 
la inicial compartida de Hitler, Himmler, Heydrich 
i Hess) però que respon finalment a la descripció de 
la víctima de la història: Geli Raubal. Efectivament, 
L’àngel de Munic no és altra que la neboda d’Adolf 
Hitler, trobada morta el 18 de setembre del 1931, 
als 23 anys, al pis que compartia amb el seu oncle 
a la capital bavaresa per un tret de la mateixa pis-
tola amb què el líder nazi se suïcidaria el 1945. “És 
l’única dona amb qui m’hauria casat”, està docu-
mentat que va dir Hitler.

Un misteri encara per resoldre
El cas real, tapat ràpidament com a suïcidi, no s’ha 
esclarit mai del tot. I ara és Massimi qui ho intenta 
de la mà de la parella de comissaris Sauer i Forster, 
personatges recreats a la manera de clàssics com 

Sam Spade o Montalbano que, no obstant això, res-
ponen als cognoms reals dels agents de la policia 
bavaresa que van investigar la mort de Geli. Com 
aclareixen la bibliografia i la nota final de l’autor, 
els fets i tot el que diuen els personatges històrics 
de la novel·la està extret de memòries, registres, 
declaracions, cartes i biografies. Però la sòlida do-
cumentació no l’encasella com a novel·la històrica; 
és entre el bo i millor del gènere policíac on cal 
situar l’obra de Massimi. 

La descripció de l’Alemanya prèvia a l’ascens del 
nazisme no distreu ni desmereix una trama que, 
plena de girs tan sorprenents com reals, funciona 
molt bé... però amb efectes retardats. I és que si qui 
té cua de palla, aviat se li en-
cén —com diu aquella dita que 
va donar nom a una col·lecció 
de novel·la negra—, la cua de 
palla de Hitler s’hauria hagut 
d’encendre fa 90 anys i potser 
la Història, amb majúscules, 
hauria canviat. Ara és la litera-
tura, també amb majúscules, 
qui explica què va passar.

VALORACIÓ: ☆ DOLENT ☆☆ REGULAR ☆☆☆ BO ☆☆☆☆ MOLT BO ☆☆☆☆☆ EXCEL·LENT 

ME LA TROBO EN L’APARTAT “Novetats” i en el prestatge de “Periscopi”, 
però ha de ser difícil decidir si posar-la a ficció o a no-ficció. No diguis 
res evoca aquella expressió irlandesa “diguis el que diguis, no diguis 
res” i, en canvi, ho diu tot: el traç del quadre de Patrick Radden Keefe 
és tan realista, tan exacte, que esdevé un documental. 1972, Belfast, el 
cas del segrest de Joan McConville, el grup dels Troubles durant el con-
flicte d’Irlanda del Nord. La lletra de la cançó Zombie dels Cranberries 
ressonant tota l’estona, ja que, com diu la cita inicial, la segona batalla 
sempre és dins del cap i a la memòria. De què ha servit tot plegat, es 
podien preguntar els membres de l’IRA, si al capdavall la pau no arri-
barà amb cap unificació?

La realitat supera el surrealisme
L’estructura del llibre, dividit en tres, segueix la víctima i el criminal 
de forma alternada i adopta un to de thriller que ens fa quasi creure en 
la superioritat narrativa de la realitat. El to és imparcial; la documen-
tació, exhaustiva; el pols d’interès, molt ben mantingut, amb el suport 
(insisteixo) d’una realitat que ofereix unes escenes surrealistes, difícils 
de creure, i alhora impossibles d’oblidar. Un retrat tan versemblant 
com inversemblant d’una època que va tenir molt d’ambdues coses, 
amb capítols terrorífics i d’altres de grotescos, i fins i tot alguns que po-

dríem qualificar de pel·lícula.
Superar la ficció costa: aquest llibre ho aconse-

gueix. El pes del passat, els fantasmes i els remor-
diments, l’horror vist cara a cara: és un llibre fosc, 
cru, però que fa pensar sobre com la recerca de la 
veritat perd força quan s’està en lluita, i sobre el mal 
que poden fer tant el record com l’oblit. No oblidem 
que Irlanda ha estat un gran tema durant el Brexit: 
segur que estan ben guarides totes les ferides?

EL DESEMBRE DEL 1972, A BELFAST, UNS HOMES SEGRESTEN 
UNA MARE DE DEU FILLS, PERÒ AIXÒ NOMÉS ÉS L’INICI. 

NO DIGUIS RES
Patrick Radden Keefe
Periscopi 
☆☆☆☆★

VIOLÈNCIA I MEMÒRIA

LA GUERRA  
DE LOS POBRES
Éric Vuillard
Tusquets Editores S.A.
☆☆☆☆★

El guanyador del Goncourt 
per L’ordre del dia es fixa 
ara en Thomas Müntzer, un 
jove teòleg partidari de la 
Reforma que participa en 
els aixecaments campe-
rols del 1524 al sud d’Ale-
manya. Un llibre d’història, 
que passat per la persona-
litat de l’escriptor francès, 
és un reflex de la impotèn-
cia dels pobres per canviar 
l’estructura del món.
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La cua de palla de Hitler
L’ÀNGEL DE MUNIC
Fabiano Massimi | Rosa dels Vents | ☆☆☆☆☆

LAS TINIEBLAS  
Y EL ALBA
Ken Follet
Plaza & Janés
☆☆☆★★

Trenta-un anys després 
d’Els pilars de la Terra, Ken 
Follet en presenta ara la 
preqüela. Aquesta vega-
da la història se situa en 
l’any 997, quan Anglaterra 
s’enfronta a l’atac dels 
gals i dels vikings i a di-
versos conflictes interns. 
En aquest context de vi-
olència, tres històries —la 
d’Edgar, un constructor 
de vaixells; la de Ragna, 
filla d’un noble normand, i 
la d’Alfred, un monjo ide-
alista— s’entrecreuen. 

MISÈRIA, PODER I 
CORRUPCIÓ A LA CATA-
LUNYA BORBÒNICA 
(1714-1818)
Josep Maria Torras i Ribé
Rafael Dalmau Editor 
☆☆☆★★

En aquest assaig, i a partir 
de múltiples testimonis, 
per culpa de l’escassetat 
documental, l’autor ex-
plica les penalitats de la 
societat catalana després 
del Decret de Nova Plan-
ta, el clima d’arbitrarietat 
i repressió que es vivia a 
Catalunya i la misèria que 
condicionava tots els as-
pectes de la vida, cosa que 
desencadenà les revoltes 
de la misèria. 
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