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RECULL DE TEXTOS SOBRE QUADERN D’ARAM, DE MARIA ÀNGELS ANGLADA  

(Escola d’estiu de Secundària, 2012) 

 

 

1. “És trista cosa morir en l’exili...”, de Hrand Nazariantz  

 

 

És trista cosa morir en l’exili 

quan el cor s’absenta per camins deserts. 

És trista cosa morir en l’exili 

quan la fadiga i la febre us han rendit. 

 

La pluja, a l’horabaixa, cau en els vells carrers, 

flagel·la els vidres i puny el cor 

amb sos laments. O germà! Trista i terrible cosa, 

retornar devers l’ombra quan us trobeu abatut 

i abandonat pels camins de l’exili! 

Trista cosa és fitar amb els ulls enllorats 

els palpebres immòbils de la Mort 

i sentir-se llanguir l’ànima 

i, en eix llanguiment, morir. 

És trista cosa, germà, partir sol 

a l’escomesa fosca del Mal. 

En la partença plora, insistent, 

i llòbrega, la pluja damunt dels vidres. 

Vet aquí la barca que va a la deriva 

i és malmesa per tots els vents; 

la barca que no emmena Amor 

ni en les angoixes del naufragi! 

És trista cosa, germà, quan la tarda plora, 

sentir-se anegat en la tenebra, 

i ésser una cosa inútil 

retuda per la fatalitat, 

mentre arriba la nit, orfe d’estels... 
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Plou... Com és trist morir en l’exili... 

 

(Traducció d’Alfons Maseras) 

 

 

Revista del Centre de Lectura de Reus, núm. 27 (1921), p. 83. 
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2. Fragments d’articles sobre la poesia armènia  

 

 

2.1. “Temps de silenci” 

 

“[...] En absoluta contradicció amb aquest silenci desitjat, trobem massa sovint, 

dissortadament, la imposició del silenci. No ens referim a un silenci molt temporal, fruit 

senzillament d’una manca de ‘joia’ o d’unes circumstàncies banals i fàcilment 

superables, sinó a un altre provocat per esdeveniments d’una violència esborronadora –

una guerra, un genocidi. Aquest seria el cas viscut per Rainer Maria Rilke, a la primera 

guerra europea, o per Ran Nazariantz, el gran poeta armeni gairebé desconegut entre 

nosaltres. D’aquest últim autor, que canta a l’exili la tragèdia del seu poble, desaparegut 

com a nació independent, són les paraules que defineixen amb més força aquesta 

situació: 

 

La nostra ànima d’atzur tem el silenci 

dels presagis fatals; tem el silenci 

dels recòndits secrets que nosaltres celem... 

En les jonqueres jauen els trobadors divins 

sota els èxtasis glaçats, sota el misteri dels estels. 

I llur misèria sublim es corromp i es torna sang. [...]” 

 

 

 

Canigó, núm. 204 (febrer de 1971), p. 7. 
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2.2. “La petita llàntia i els exilis” 

 

“[...] Els poetes grans mai no s’han tancat a la sort i a la dissort del seu poble. No conec, 

malauradament, els poetes kurds; deu haver-n’hi, i molts, segurament. Davant la 

tragèdia permanent d’aquesta nació sense estat les paraules són, certament, ben poca 

cosa. Sembla que ara es fa un esforç per tal d’evitar-ne el genocidi definitiu. Un altre 

poble amb un destí semblant ha estat, en el decurs de la història, la nació armènia; 

d’aquesta sí que en coneixem un dels seus grans poetes, Ran (o Hrand) Nazariantz. 

  

“És trista cosa morir a l’exili 

quan el cor s’absenta per camins deserts. 

És trista cosa morir a l’exili 

quan la fugida i la febre us han rendit.” 

 

O bé: 

 

“Qui ens tornarà les boscúries de Sossiatz 

en què els arbres, inflamats, eren, als cims 

talment com núvols fabulosos.” 

 

“Tenien set, els ramats, i s’abrevaren 

en deus i rius que destil·laven sang. 

Assedegats moriren a la vora de les fonts.” 

 

 La traducció és d’Alfons Maseras; es van publicar uns quants poemes de 

Nazariantz i un bell retrat del poeta, un dibuix de Joaquim Biosca, a l’admirable revista 

del Centre de Lectura, de Reus, en l’exemplar de març de 1921; tinc la sort que la mare 

del meu marit, reusenca, el va guardar. 

 Gràcies als seus traductors italians, sobretot Cardile, la petita llàntia del poeta 

armeni es va conèixer a Europa. Les seves paraules, dissortadament, no han perdut 

vigència a la nostra època, plena de grans èxodes i exilis dramàtics. 

 

 

Diari de Lleida, núm. 7727 (22 de maig de 1991), p. 4. 
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2.3. “Narrar l’horror” 

 

“[...] No és gens fàcil de narrar l’horror. El violí d’Auschwitz ha estat la novel·la que 

més m’ha capficat, tot i que, un cop pensada en termes generals i documentada, vaig 

escriure-la de pressa. En realitat, em vaig identificar molt amb Daniel i Bronislaw, 

sobretot, fins als darrers capítols, amb el luthier. Vaig trobar més planera l’escriptura de 

Quadern d’Aram, perquè els meus protagonistes s’escapen, no viuen ‘el mal absolut’, 

les marxes de la mort en ple desert. [...] 

 Ni en el genocidi dels armenis a mans dels turcs, també programat, no s’havia 

manifestat un càlcul tan fred, tan organitzat, ni s’arribà a un ‘aprofitament’ econòmic de 

les víctimes tan repulsivament inhumà. D’altra banda, no em podia estendre a un altre 

horror, ja denunciat per Soljhenitzin a Un dia en la vida d’Ivan Desinovitch, és a dir, les 

massacres de Stalin, perquè fins ara mateix no ha estat conegut en tota la seva extensió. 

Ara ha començat de publicar-se el gran fris historiconarratiu de l’autor rus; els dos 

primers volums ja han estat traduïts al francès, però tot just arriben al 1917. 

 

 Fins aquí els testimonis i la meva reflexió s’adrecen al lector adult. Enguany hi 

ha hagut un simposi, a França, sobre el mateix tema que ens reuneix aquí, però que ha 

intentat respondre la pregunta: com narrar-ho als joves, als adolescents? Perquè, en el 

pensament dels organitzadors, no els podem carregar així com així amb un pes que 

nosaltres, a la seva edat, no hem hagut de suportar, sense pensar-hi prou, i, sobretot, 

sense contextualitzar-ho. S’ha de presentar dins el marc d’una història més general, 

sigui la del poble jueu, en el cas de la Shoa, o en el de la nació que correspongui: 

Armènia, Algèria... En aquests casos, el contrapès encara té més importància, així com 

evitar una mena d’acarnissament en els detalls que podria arribar a un cert sadisme 

literari. 

 Una manera de narrar com la de Patrick Modiano a Dora Bruder, a través de 

petits descobriments, de documentació, de records impressionistes, en aquest cas referits 

a gent molt jove, amb testimonis de joves escriptors alemanys pacifistes o resistents, 

també morts, i sense estalviar la complicitat de la policia francesa durant l’ocupació, és 

també molt eficaç per a la gent jove –i la gent gran i oblidadissa–. 
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 No vull acabar sense dedicar un record a la gran escriptora i dona coratjosa 

Montserrat Roig pel seu llibre Els catalans als camps nazis, del qual no he aportat cap 

fragment perquè, com heu vist, en la part referent a l’Holocaust he parlat sempre 

d’obres de creació. El seu llibre respon a totes les qualitats de respecte, coneixement, 

comprensió profunda, que proclamen les víctimes d’una de les iniquitats més grans del 

nostre segle.” 

 

 

Segle XX: racionalitat, cultura i barbàrie, Girona, Ajuntament de 

Girona & Universitat de Girona, 2000, p. 131-140. 
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3. Articles d’opinió de Maria Àngels Anglada sobre el genocidi armeni 

 

 

3.1. “Els nens de  Soumgaït” 

 

En aquest llunyà conflicte de l’Azerbaidjan hi ha un factor del qual no teníem idea. 

Confesso que la meva simpatia es decantava cap als armenis, nació secularment 

estomacada per tothom, temps ha massacrada literalment pels turcs, escampada arreu 

del món, cantada per la gran veu poètica de Nazarian i ara per Aznavorian, més conegut 

per Aznavour. Aquest gran cantant armeni-francès ha anat a l’Armènia soviètica fa pocs 

dies i es dedica activament a recollir recursos per als seus germans de nació. 

Els àzeris, potser pel seu integrisme religiós, i perquè van començar, ells també, 

d’estossinar armenis, no em despertaven sentiments amistosos, fins que, a través de 

l’enviat especial Giles Rabine, m’he assabentat de la situació de Soumgaït, a la nació 

àzeri, convertida pel centralisme soviètic en la capital de la química pesada. 

Sense cap mirament, sense dolor, sense respecte, hi van bastir dinou grans 

complexos químics; cap preocupació, tampoc, pel medi ambient ni per filtres; vessen 

tones i tones de metzines a l’atmosfera: clor, mercuri i d’altres. Enmig de les fàbriques, 

mal allotjats, els barracons dels treballadors, que respiren aquest aire mortal. 

Segons Rabine, un infant de cada dos mor abans dels tres anys; els qui 

sobreviuen tenen malalties genètiques o mentals, ben sovint. I què en fem de l’ètica i de 

la consciència? Molt senzill: el pressupost de les fàbriques destina una part per a 

mantenir un hospital, a vint quilòmetres de la ciutat, per recollir aquesta mainada. Així, 

pensen, es lliuren dels remordiments i dels nens víctimes alhora, com en el més pur 

capitalisme d’aquell que primer va causar els pobres i després els va bastir l’hospital, 

com la multinacional americana que emmetzinà tota una ciutat a l’Índia. En cap dels 

blocs fins ara enfrontats existia respecte pel medi ambient ni per la qualitat de vida de 

les persones. 

Ah, em sembla que existeix una solemníssima declaració dels drets dels 

infants… 

 
El 9 Nou, núm. 990 (9 de febrer de 1990), p. 25. 
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3.2. “La impunitat del genocidi” 

 

Els líders serbis que van planejar i dirigir les terribles matances de bosnis a Sbrenica i a 

desenes d’altres indrets, per ara es passegen tranquil·lament –si més no en aparença– 

malgrat les ordres del tribunal internacional contra ells. La impunitat d’aquests 

criminals, la feblesa d’Europa, la ineficàcia de les tropes comunitàries en aquest aspecte 

són certament molt preocupants. 

És aconsellable, en aquestes circumstàncies, la lectura del llibre d’Yves Ternon, El 

estado criminal. Los genocidios del siglo XX. És un treball molt seriós de recerca i 

divulgació, i conté caires jurídics, històrics i humans sobre els genocidis armeni, jueu, 

camboià, gitano, bosni, africà… Una de les reflexions que es treuen de la lectura és la 

de les conseqüències nefastes de la passivitat i l’absència de càstig en aquests crims 

d’estat. Si el soldà Abdlhamit, a Turquia, hagués tingut una resposta ferma i contundent 

quan va fer exterminar 200.000 armenis –sota la mirada de diplomàtics europeus– el 

1896, no s’hauria produït el genocidi d’aquest poble, el 1915, no haurien mort un milió i 

mig d’armenis afusellats, cremats, apunyalats, morts de fam, extenuats per caminades 

d’un mes al desert. I això no va ser tampoc castigat: semblava que Turquia gaudia de 

patent de cors. Els kurds van ajudar a la matança i ara són víctimes dels que els van 

armar com a botxins… 

El fanatisme racista o religiós, la «puresa» ètnica, impossible i mentidera, la paranoia 

del poder, ja veiem on condueixen. Hem d’emmirallar-nos en aquells humans que han 

deixat un ròssec de tolerància i d’intel·ligent i comprensiu humanisme: dit massa 

esquemàticament, Erasme i no Luter. Perquè aquest, per brillant teòleg que fos, duia 

molt lluny el seu fanatisme, ja que l’any 1543 va demanar que hom saquegés les escoles 

i sinagogues jueves, que es despullés aquest poble dels seus diners, que es destruïssin 

llurs cases i llibres i que fossin eliminats «com gossos rabiosos», igual com ho 

demanarà contra els camperols alemanys. Tot un programa. 

Armenis, jueus, bosnis, gitanos… La qüestió és sempre trobar algun boc expiatori. 

Contra els qui fomenten l’odi i la intolerància racials, culturals o religioses, una justícia 

ferma i aclaridora és l’única arma, força esmussada, que hi ha a l’abast de les nacions i 

organitzacions internacionals. I, si no es fa servir, val més que pleguem el rem. 

 

El 9 Nou, núm. 1626 (30 d’agost de 1996), p. 21. 
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4. Fragments d’entrevistes a Maria Àngels Anglada 

 

4.1. 

 

“[...] –A la seva nova novel·la, Quadern d’Aram, tracta l’èxode armeni. És el mateix 

esperit de denúncia d’El violí d’Auschwitz? 

–Sí, el que passa és que aquest genocidi és molt més desconegut. A més, ha estat 

sempre negat pels turcs. Han esborrat el nom d’Armènia dels mapes. En tot aquest món 

m’hi he anat ficant de mica en mica i cada veggaa m’interessa més. 

 –Quadern d’Aram era en principi una novel·la per a joves? 

 –La vaig començar com una novel·la juvenil, però després va acabar sent per a 

adults. L’editor diu que és per a totes les edats. És una mica dura, hi ha poesia 

intercalada. El llibre el vaig fer llegir a la meva néta de 14 anys i el va llegir molt bé. Li 

va agradar molt, però no el va voler acabar. Va dir que l’acabaria un cop publicat. [...]” 

 

 

Jordi Serrat, “Maria Àngels Anglada: ‘És un error bandejar les 

llengües clàssiques’”, Avui, 21 d’octubre de 1997, p. 43. 
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4.2. 

 

“[...] –Hem llegit que quan es va plantejar escriure el Quadern d’Aram pensava més 

aviat a fer una novel·la juvenil. 

–Sí. Al principi, no em vaig adonar que la cosa anava per altres camins. Primer 

volia fer un altre llibre, que havia de passar a Romania, però al final va quedar reduït a 

un conte. Ho vaig deixar estar perquè vaig tenir la idea d’escriure una altra novel·la 

sobre l’amistat entre un noi armeni i un noi grec. Però a mesura que anava escrivint, la 

figura de la mare anava agafant més impotància. També hi va tenir molt a veure la 

poesia de Daniel Varudjan. Crec que la culpa que el llibre s’hagi convertit en una 

novel·la també per a adults és de Varudjan. 

–Com va ser aquest descobriment? 

–Va ser ja fa molts anys. El primer poeta armeni que vaig descobrir va ser Ran 

Nazarian, a través de revistes catalanes dels anys vint. Després, cada cop que anava a 

Itàlia, buscava poesia traduïda de l’armeni, però no en trobava. Llavors, d’una manera 

casual, la vaig trobar a Atenes. Vaig descobrir l’obra d’un poeta místic del segle XI.  

–Quina relació hi ha entre Quadern d’Aram i El violí d’Auschwitz? 

–Quan em vaig documentar per a El violí d’Auschwitz, fins i tot després, quan ja 

el vaig tenir acabat, no me’n podia desprendre fàcilment. Vaig llegir un llibre escrit per 

dos autors francesos, La desraison antisemite, que em va impactar molt. Hi estudiaven 

els genocidis i parlaven del cas armeni. Els autors plantejaven la hipòtesi que potser 

Hitler s’hi havia inspirat. Hi ha una frase atribuïda a Hitler, que diu: “Els turcs van 

aprofitar per matar tots els armenis en temps de la guerra i ningú no hi va dir res.” Amb 

això Hitler volia dir que ells podien fer el mateix amb els jueus. En certa manera, tota la 

feina de documentació per a El violí d’Auschwitz em va portar al Quadern d’Aram. 

–De fet, Quadern d’Aram es ven amb el reclam d’El violí d’Auschwitz. En la 

seva carrera, hi ha un abans i un després d’aquesta novel·la? 

–Mentre escrivia El violí d’Auschwitz, m’hi vaig mirar molt. Mentre l’escrivia 

em vaig posar mig malalta. [...] 

 –A Quadern d’Aram es respira revenja. 

 –Sí, i és natural. Deixo el final obert. No dic si Aram, el protagonista, es queda a 

viure a Cadaqués o si es fa daschnak, membre de la resistència armènia. Per mi, es fa 

daschnak després de conèixer els detalls de la mort del seu pare. Els armenis no han 
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tingut cap mena de justícia ni de reparació. Ni tan sols memòria. A més, Turquia, per la 

seva situació geopolítica, sembla que tingui patent de cors. Fixi’s en les sancions que es 

posen a l’Iraq. Els turcs, en canvi, han fet sempre el que han volgut. Primer van matar 

els armenis i van expulsar tots els grecs, després es van dedicar a anar matant els kurds. 

I encara dura. Les víctimes sobrevivents de l’Holocaust, finalment, han obtingut 

reparacions: però els armenis han estat ignorats. S’ha falsificat la història. Però això no 

va ser així des del principi. En un primer moment, hi va haver uns judicis contra els 

responsables. Hi va haver condemnes a mort. És clar que, quan els van condemnar, ja 

s’havien escapat. Però després van voler amagar-ho tot. Es van revisar sentències i es va 

arribar a considerar que les matances d’armenis només havien estat accions 

esporàdiques. Al final, només els faltava dir que Armènia no havia existit mai. Tot això, 

per força, ha d’alimentar un esperit de justícia i de revenja. 

–La veu, que s’escriu en un quadern, és compartida entre el noi armeni 

adolescent i la mare.  

–Per a aquest llibre necessitava una veu innocent. Com que primer volia escriure 

una novel·la juvenil, vaig triar protagonistes joves. Per això apareix l’amistat amb 

Iorgos Kontos, el noi grec. Però la mare també és important. Ella és qui té el dipòsit de 

la memòria, el record de la poesia... Per això la veu és compartida. La utilització de dues 

veus responia a una altra realitat. Com que, per part del poble turc, no hi havia un odi 

cap als armenis, sinó que va ser una cosa promoguda des del govern i les altes autoritats 

de l’exèrcit, es van salvar molts nens. Van quedar moltíssims orfes. Per tant, també era 

normal que fes servir una veu de nen, perquè en van quedar molts més que adults. [...]” 

 

 

Marta Ciércoles, “El poble armeni ha estat ignorat per la història”, 

Avui, 11 de desembre de 1997, p. II-III. 
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4.3.  

 

“[...] Pel que fa al llibre sobre els armenis, també em costa de sortir-ne, però m’hi he 

capficat menys que amb El violí d’Auschwitz. En el meu pensament, Quadern d’Aram 

era una novel·la diferent, una novel·la per a joves. En va sortir una altra cosa, però 

alguna cosa d’aventura (Aram com a mariner i pescador de corall) hi és present. A més, 

els personatges no pateixen directament l’horror, aconsegueixen fugir-ne. Però, bé, tot i 

així ara necessito fer alguna cosa ben diferent d’aquests meus dos últims llibres. Tornaré 

als meus grecs. De moment, però, hi continuo posada de ple amb els armenis arran de la 

traducció de Daniel Varudjan (el poeta assassinat pels turcs que inspira el personatge de 

Vahé, el pare de l’Aram de la meva novel·la) que estic fent amb la meva amiga Maria 

Ohannessian, una armènia de l’Argentina (on, després de la invasió dels turcs, també 

s’hi van desplaçar moltes famílies) que fa temps que viu a Catalunya. 

–Serà una contribució a la difusió de la literatura que aquí, a Catalunya, es 

coneix molt poc, no? 

–És una llàstima perquè és una literatura importantíssima, sobretot pel que fa a 

la poesia. És cert que aquí es coneixen poc els grans poetes armenis (no hi ha hagut 

traduccions, s’ha mostrat poc interès), mentre que a França, i també a Itàlia, hi ha 

moltes traduccions, així com llibres molt bons sobre art armeni. Hi ha influït, és clar, 

que hi ha colònies importants d’armenis. França va acollir-ne molts després de la 

persecució i matança de l’any 1915. 

–Quan va descobrir els poetes armenis i amb quina impressió? 

–El meu primer contacte amb la poesia armènia va ser pels volts de l’any 1970, 

quan vaig llegir uns poemes de Ran Nazarian traduïts al català per Alfons Maseras i 

publicats en una revista dels anys vint. Aleshores, encara no escrivia ficció. Vaig 

publicar un article a Canigó i també vaig pensar a escriure un conte amb un títol 

horrorós: “És massa tard, Ran”. Amb el temps, el poeta que m’ha mogut més a escriure 

sobre el genocidi patit pels armenis no és Nazarian, sinó Varudjan, una descoberta més 

recent i encara més impotant. 

 –Al primer capítol de Quadern d’Aram, la veu narradora es planteja si la 

història d’Aram, el seu amic grec Iorgos i la seva mare Maryk, la va començar a 

entreveure quan va conèixer els versos de Ran Nazarian. Respon que encara no i hi 
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afegeix una nova pregunta: Quan Konstantinos Kontós júnior em va ensenyar, a Roses, 

el carnet del seu avi, el coraller grec de Cadaqués? A més del carnet, explica que hi 

havia una gruixuda llibreta manuscrita amb uns caràcters que no entenia gens: el 

Quadern d’Aram, és clar. Té com un gust a construir les seves ficcions sobre hipotètics 

manuscrits –diaris, cartes i altres papers personals– trobats o transmesos. Com si 

desplegués una estratègia per concedir més autenticitat a la ficció.  

–Sí, hi ha alguna cosa de tot això. En tot cas, hi ha una barreja de realitat i de 

ficció. El genocidi armeni és un fet, la història dels meus personatges és fictícia, però 

podria haver passat realment alguna com aquesta. Els Kontós existeixen, viuen a 

Cadaqués i he vist el carnet lliurat a l’avi per la societat mútua de l’església grega de 

Marsella. 

–Un escriptor pot reconèixer que ensopega amb persones, objectes, lectures que 

el duen a escriure, com si li resultés ineludible, sobre un determinat tema? 

–Com si alguna cosa t’hi portés, no? A vegades, hi ha casualitats que t’hi fan 

pensar. Fins i tot quan ja estàs escrivint. Així, mentre escrivia Quadern d’Aram, vaig 

llegir a Le Monde que s’estava remodelant el barri de Marsella on es van instal·lar molts 

armenis, on viurien el meu Aram i la seva mare. És com si alguna cosa estigués a l’aire 

que t’hi empenyés encara més. Ja abans d’escriure aquest llibre, mentre m’ho estava 

rumiant, el meu gendre va trobar en una fira del llibre de vell la traducció castellana, 

publicada l’any 1920, amb el títol Las atrocidades en Armenia. El exterminio de una 

nación, de l’anomenat Informe Bryce, on es recullen multitud de testimoniatges sobre el 

genocidi, el qual aleshores no s’anomenava així perquè el mot es va usar a partir del 

judici de Nuremberg. 

–No li fa la impressió que, a diferència dels jueus, posem com a cas significatiu, 

el genocidi dels armenis està massa oblidat, com si no se li reconegués ni el seu 

patiment ni els seus drets? 

 –Per diversos motius, el poble armeni ha estat doblement vençut. Encara l’any 

1987, una resolució del Parlament Europeu exigia que Turquia reconegués el genocidi 

comès contra els armenis, però no ho ha fet i tampoc no s’han posat en pràctica les 

accions previstes en el cas que no ho fes. I és que Turquia, atesa la seva situació 

geopolítica, té patent de cors. De fet, els incompliments dels turcs vénen de lluny. 

 –Reprenent el tema de com narrar l’horror, em fa la impressió que evita 

recrear-se en ell. 
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 –És que cal evitar-ho, perquè, si no es fa així, hi ha el perill de caure en una 

mena de sadisme literari i fins i tot de perdre el respecte per les víctimes. I un dissortat 

és una cosa sagrada. La qüestió és que no és gens fàcil narrar l’horror. Tinc present el 

que planteja Jorge Semprún a La escritura o la vida: s’ha de fer l’esforç d’explicar-ho (i 

no limitar-se a dir que l’horror és inexplicable), però s’ha de contextualitzar i elaborar, 

cal que aparegui l’art per tal de vèncer el mateix horror. 

 –Adorno, és ben coneguda la seva sentència, va afirmar que, després 

d’Auschwitz, ni la poesia ni l’art eren possibles, mentre que em sembla que vostè és 

dels que creuen que la poesia i la moral són més necessàries que mai. De fet, en 

aquestes seves dues novel·les, la barbàrie sempre té el seu contrapunt amb la presència 

de l’amistat o la creació de bellesa. Com si no volgués oblidar el pitjor de la condició 

humana, tenint present alhora el millor d’ella. 

 –Però és que aquesta actitud l’he trobada en els testimonis. No és només després 

d’Auschwitz, sinó que en els camps se sentia més que mai la necessitat de la poesia i la 

moral. Llegeixes Agustí Bartra, en relació amb la seva experiència en un camp de 

refugiats al sud de França, i parla de l’amistat, la poesia, la bellesa d’una branca 

d’ametller. Semprún també reconeix la força que li aporten la poesia de René Char i les 

actituds solidàries dins del camp. I si a El violí d’Auschwitz hi ha un luthier que 

s’esforça a fer el millor dels violins possibles (perquè del seu treball no només depèn la 

seva vida i la del seu amic violinista, sinó la recuperació d’una dignitat que li és 

negada), no puc deixar de tenir present que als camps es cantaven cançons i que Olivier 

Messaien, l’anomenat músic dels ocells, va compondre en un d’ells el Quartet per a la 

fi dels temps. Potser no tindríem dret a la poesia, l’art i la bellesa, si els que van patir els 

camps nazis hi haguessin renunciat, però la necessitaven i la buscaven. [...] 

La bellesa pot fer-te més sensible al que vol destruir la vida. Però, és clar, això 

no és pas exclusiu dels poetes. Davant el nazisme, no cal dir que hi va haver moltes 

persones amb actituds de gran noblesa, dignitat i heroïcitat. A la mateixa Alemanya, hi 

va haver resistència al nazisme. És clar que també hi ha gent bona al món. Hi ha una 

força del bé. No hem d’oblidar els justos. La tradició jueva diu que n’hi ha un nombre, 

de justos, que aguanten el món i que si es mor l’últim, s’acabarà la humanitat. Hem de 

pensar que mai no s’acabaran, que sempre hi haurà persones disposades a posar en perill 

la seva vida per ajudar els altres quan són perseguits. I això, és clar, no només en relació 

amb els jueus. Ells no han estat els únics perseguits. 
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 –Cal esperar que cada poble tingui els seus justos, aquells que entenen que no 

només importa la vida dels seus, sinó que l’assassinat sempre ho és a la humanitat de la 

qual formem part. 

 –I sempre és bo recordar que hi són. A Quadern d’Aram he volgut tenir present 

que els grecs van ajudar molt els armenis. Però és que també hi va haver turcs que van 

ajudar els armenis. Fins i tot hi va haver districtes en què el governador va negar-se a 

complir les ordres per a l’extermini. [...]” 

 

 

Imma Merino, “Maria Àngels Anglada. La dona que ho ha llegit 

tot”, Presència, núm. 1.359 (8/14 de març de 1998), p. 30-31. 

 

 


