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L’esdeveniment literari més gran  

des de Les benignes, de Jonathan Littell. 

Una novel·la que ha deixat Europa 

bocabadada.

**

No és un altre llibre més sobre la Segona 

Guerra Mundial. Nir Baram ha reinventat  

un gènere. 

**

Israel és el país convidat a la Fira 

Internacional del Llibre de Guadalajara, 

Mèxic, aquest 2013.
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L’AUTOR
Nir Baram va néixer l’any 1976 a Jerusa-
lem (Israel) en una família de reconeguts 
polítics. Tant el seu avi com el seu pare 
van ser ministres del Partit Laborista Israe-
lià. L’any 1998, poc després dels tres anys 
obligatoris de servei militar, Nir Baram va 
publicar la primera novel·la, The Mask-Ball 
Children (2000), que va rebre molt bones 
crítiques. L’any 2006, The Remaker of Dre-
ams, amb una acceptació extraordinària 
per part de crítica i públic, va arribar a les 
llistes de més venuts dels diaris israelians 
més importants. L’any 2009 la novel·la es 
va traduir a l’alemany. L’estiu de 2006, du-
rant la Segona Guerra del Líban, Nir Baram 
va encapçalar la crida d’alto el foc feta pel 
grup de joves poetes i autors. La bona gent, 
la primera novel·la israeliana sobre la Sego-
na Guerra Mundial, va ser publicada l’any 
2010 i va romandre durant més de quatre 
mesos a la llista de més venuts. Va rebre crí-
tiques extraordinàries per part de la premsa 
i d’altres escriptors, i s’ha traduït a cator-
ze llengües. L’autor va guanyar el Prime 
Minister Award de literatura hebrea amb 
aquesta obra, que també va quedar finalis-
ta del premi Sapir de Literatura. La darrera 
novel·la, World Shadow (2013), ha tingut 
una excel·lent acollida per part dels lectors 
i Time Out l’ha escollida llibre de l’any.

L’OBRA
La crítica no es posa d’acord: ¿És Nir Ba-
ram hereu d’Amos Oz i Abraham B. Ye-
hoshua, o potser de Dostoievski i Vassili 
Grossman?
El que sí sabem és que ha escrit una 
novel·la monumental.
Què hauries fet tu?
Corre l’any 1938 i en Thomas Heiselberg, 
mestre de l’engany i xarlatà incorregible, 
ha decidit convertir-se en un gran home. 
Bufen nous vents a Alemanya, i en Thomas 
posarà al servei del Tercer Reich els seus 

dots excepcionals de venedor. Mentres-
tant, a Leningrad, l’Alexandra Weisberg, 
filla d’un intel·lectual jueu, està a punt 
d’afrontar un dilema atroç: els pares seran 
condemnats com a enemics del poble i no 
hi ha escapatòria, com ella sap prou bé. 
Per salvar els germans d’un destí similar, 
l’Alexandra optarà, doncs, per pactar amb 
el règim que ha destrossat la família.
Tenint en compte aquestes circumstànci-
es, els seus actes semblen un mal menor 
a ambdós protagonistes. A les portes de la 
guerra entre Alemanya i la Unió Soviètica, 
tots dos ordeixen un pla que pretén canvi-
ar el curs de la història.
La bona gent és una novel·la esplèndida 
que explora el paper de la classe mitjana 
instruïda en els moments de crisi social.
Nir Baram és un Jonathan Littell arribat 
d’Israel. El primer israelià que gosa escriu-
re sobre la Segona Guerra Mundial i té la 
valentia de no jutjar les decisions dels per-
sonatges. Bons, dolents o només humans?
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FRAGMENTS 
«Gent es troba amb gent. Moltes històries 
són així. La condemna a la solitud no és 
eterna fins que no exhales el darrer sospir. 
Veus el món ple a vessar de gent, la qual 
cosa t’indueix a creure que la teva solitud 
s’esvairà fàcilment. Tan difícil és? Una per-
sona s’acosta a una altra, totes dues s’han 
entusiasmat amb El crepuscle dels déus o 
amb la darrera representació del premi No-
bel Hauptmann, totes dues han invertit en 
Thompson Broken-Heart Solutions (el cor 
és la plaga del segle XX), i ja s’hi estableix 
un pacte. Vet aquí una il·lusió útil per al 
país, per a la societat, per al mercat. Grà-
cies a ella, els solitaris compren roba, acci-
ons, automòbils, s’empolainen per al ball 
nocturn… L’acomiadament era una opor-
tunitat per tornar a néixer: potser passaria 
alguna cosa bona, potser hi hauria una fei-
na nova, potser s’esquerdaria l’embolcall 
de la solitud.»

«L’única ciència que funciona aquí és l’es-
perit nacional dels alemanys, i vostè, ben-
volgut senyor, apareix de sobte amb el seu 
paquet de dòlars i vol ensenyar a tothom 
com malgastar-los? Benvolgut senyor, vos-
tè no comprèn l’ànima germànica. Vostè 
no serà el primer ni l’únic. L’ànima ger-
mànica és difícil d’entendre. N’hi ha que 
opinen que la tradició, la investigació, l’art 
i la filosofia nostres han creat un mosaic 
fascinant de diferents tipus. Em sap molt 
de greu, però li he de dir que l’ànima ger-
mànica és molt més senzilla que tot això. 
Senyor meu, serà una gran sorpresa desco-
brir fins on n’és, de senzill, desxifrar-la i 
posar-la en marxa. Encara que aquesta no 
és la mena de simplicitat que vostès, els 
americans, coneixen, és una simplicitat 
que, per entendre-la, cal estudiar-ne a fons 
el nucli fonamental. S’ha de comprendre, 
per exemple, què és la burgesia culta d’Ale-
manya, que no s’assembla gens als seus na-
dius cridaners de la costa oest. En resum, 
parlem d’una simplicitat on només s’hi pot 
arribar després d’una labor d’alliberament. 

Encara que la darrera jugada d’escacs sigui 
aparentment senzilla, ha d’anar precedida 
d’una feina de planificació feixuga.»

«Per un instant, va imaginar la senyora 
Stein al consultori de l’Erika Gelber: la fa 
ajeure al divan i l’obliga a contestar les 
preguntes de la psicoanalista, confessar els 
seus somnis, enfrontar-se al fet lamenta-
ble que hi ha altres punts de vista. Després 
de tot, una dona posseïdora de la veritat 
com la senyora Stein mai no permetria que 
una altra persona qualsevol li descobrís res 
de nou. Totes les coses que ella no sabia 
s’ajuntaven per formar una única gran 
mentida. La bona gent, poca, que hi havia 
deia la veritat i mai no l’hauria traïda, tota 
la resta eren uns mentiders.»

«Ara estava convençut que aquell senyor 
estava ben al corrent dels detalls. Feia 
temps que no veia una maniobra d’aficio-
nat com aquella; fóra d’esperar que el mi-
nisteri mostrés una sofisticació més gran 
en els seus contactes amb països estrangers.
—Una tasca agosarada ben bé del nostre 
temps, fer servir les idees jueves per vendre 
mercaderies als alemanys —o fins i tot als 
polonesos. Ara ha parlat com un publicis-
ta, amb èmfasi i amb veu alta i clara.

—Nosaltres no fem servir idees jueves —
va dir en Thomas amb una mirada d’ad-
vertència—. Estem parlant del tractament 
original dels principis universals que es 
van enfonsar molt abans de l’aparició de la 
versió actual de la psicoanàlisi, de la qual 
jo, ara que ve a tomb, no en sóc simpatit-
zant. Aquí ens hem ocupat especialment 
dels principis de la filosofia alemanya. 
Nosaltres, a Milton Berlín, conduïm els 
principis decadents de la psicoanàlisi jue-
va per camins racionals i productius que 
harmonitzin amb l’esperit germànic. Així 
que vaig fundar el departament per injec-
tar un germanisme autèntic al debat sobre 
les circumstàncies que inclou la capacitat 
de l’home per perfeccionar-se.»
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«Aquella nit, tornava directament cap a 
casa enmig d’un núvol blanc de plomes, 
però de seguida va notar sota les sabates 
un cruiximent de vidres trencats. Vidres de 
finestres, plates de porcellana, làmpades, 
miralls —a casa gairebé no va quedar res 
sencer després de la visita d’en Hermann i 
els seus camarades. També havien arrencat 
les frontisses de les portes, que van llançar 
al bell mig de les habitacions. Armaris de 
fusta i calaixeres esmicolats a martellades, 
canonades de gas i electricitat arrancades 
de sostres i parets. A la paret del quarto de 
bany hi havia almenys una dotzena de pots 
de fruita en conserva esclafats i la pila del 
lavabo i la tassa del vàter estaven plens de 
farina barrejada amb sabó en pols i sang.
La senyora Stein tenia tot el cos apunya-
lat. Jeia de bocaterrosa, el braç li envoltava 
el cap. Es va ajupir i la va tombar. Quan 
li va veure la cara recoberta d’una capa 
de farina xopa de sang, va entendre que, 
després d’apunyalar-la, l’havien ofegada a 
la pica amb la barreja de farina i sabó en 
pols. Amb la cara enfarinada semblava el 
pallasso trist del circ. Fins i tot no l’havien 
deixada morir amb aquella expressió obs-
tinada de patiment que sempre despertava 
respecte. Va recollir plomes i l’hi va cobrir 
la cara.»

«La història parla amb la llengua primitiva 
de la sang i abusem dels escolars obligant-
los a memoritzar aquests horrors. La histò-
ria, al capdavall, està al servei de tothom 
—comunistes, nazis, cristians, jueus, més o 
menys embogits—, cadascú amb les dents 
n’esquinça una peça i amb això enrajola el 
camí que ha predit la seva aparició. Molt 
bonic, però la nostra desfilada ha de ser su-
perior. Alemanya i la Unió Soviètica estan 
al caire de l’abisme, vostè segur que sap tan 
bé com jo que es concentren tropes a la 
frontera, quatre milions de soldats per to-
tes dues bandes, potser més i tot. El nostre 
objectiu és que tothom s’entusiasmi per les 
possibilitats que els ofereix la pau.»

«Per manca d’activitats que l’ocupessin del 
tot i, per omplir els dies, només li quedaven 

els records del passat, amb els quals llui-
tava contra el no-res, contra l’avorriment, 
contra el silenci horrible que hi havia dins 
seu. Com un caminant atrapat en un pan-
tà saltava de pedra en pedra, el llot fangós 
que l’envoltava era fet de records. La seva 
nova tasca fóra domesticar-los, descobrir 
una tècnica per restringir dràsticament la 
seva influència: «tècnica Heiselberg del 
no-record». Ja en tenia una idea general: 
realment era impossible desterrar les imat-
ges de la memòria, no hi havia ningú que 
les pogués tapar, per això calia perdre-les, 
convocar-les una vegada i una altra, i amb 
un treball de base anar-les empobrint dels 
colors, de l’exactitud, dels vincles, dester-
rar-les a un espai on produïssin més i més, 
però no amb el mateix poder. Aprenies 
a observar indrets sencers embolcallats 
de gris amb el fibló esmussat, llavors na-
vegaves pels records com si ho fessis per 
una novel·la de por que havies llegit feia 
temps, però que en una segona lectura ja 
no et feia por.»
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LA CRÍTICA  
HA DIT...
«Dostoievski escriuria així si visques avui 
dia a Israel.» Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Una novel·la impressionant i atrevida, un 
viatge a l’infern sense retorn.» La Repubblica

«Nir Baram és l’estrella fugaç de la literatu-
ra israeliana.» Die Welt

«Nir Baram és el just hereu de les estrelles 
literàries Amos Oz i David Grossman.» 
Marko Martin, Cicero.

«La bona gent està escrita amb gran talent, 
ímpetu i enginy. Al nucli rau una curiositat 
immensa que és, per damunt de tot, una 
curiositat moral. Aquest llibre amplia les 
fronteres de la literatura jove i obre nous 
horitzons. En Thomas i l’Alexandra estan 
representats com a personatges comple-
xos, cadascun té contradiccions i una gran 
profunditat. La feina d’investigació ha 
estat àrdua i la novel·la sedueix enorme-
ment.» Amos Oz

«La bona gent estableix un nou estàndard a 
la nostra literatura. És una novel·la audaç 
i brillant que recorre el camí de la gran-
desa fins al límit de l’abisme literari i que 
encara se’n surt per satisfer les ambicions 
i pretensions que hi va posar aquest jove 
autor. És una novel·la que defineix una 
nova tendència a la literatura israeliana, 
que amplia la seva visió del món i que gosa 
tractar assumptes humans i històrics que 
no necessàriament concorden amb les nos-
tres adversitats personals.» A.B. Yehoshua

«Amb La bona gent, el jove autor israelià 
Nir Baram ha escrit sobre els terrors de la 
vida sota els règims d’Stalin i Hitler. I ho 
ha fet tan magistralment, que assoleix el 
mateix nivell que els llibres de Varlam 
Xalàmov i Vassili Grossman... La litera-
tura mundial s’ha enriquit amb una gran 
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novel·la. L’escriptor viu a Israel, va néixer 
l’any 1976, es diu Nir Baram i s’ha guanyat 
amb justícia el títol d’hereu d’Amos Oz i 
A.B. Yehoshua... La novel·la és tan precisa, 
realista i bella, que, una vegada acabada la 
lectura, els ecos encara continuen. Totes 
les creences populars sobre el bé i el mal 
esdevenen clixés, després de llegir aquesta 
brillant novel·la... Només els testimonis de 
Kertész, Curzio Malaparte, Varlam Xalà-
mov o Vassili Grossman han tingut èxit a 
l’hora de plasmar en literatura el mal sota 
els règims de Hitler i Stalin. Les benignes, 
de Jonathan Littell, és una rara excepció, 
però Nir Baram l’ha superada. La bona gent 
és una lectura fascinant des de la primera 
pàgina fins a l’última... Un llibre impres-
cindible si es vol entendre el costat fosc de 
la vida.» NRC Handelsblad d’Holanda

«Una novel·la brillant, magníficament es-
crita i genuïna que demostra un gran ta-
lent. Basada en una impressionant inves-
tigació i teixida amb frases bellíssimes i 
melòdiques.» Haaretz

«Un clàssic contemporani de la literatura 
israeliana. Una novel·la fascinant amb per-
sonatges impactants i dilemes morals. Una 
lectura enriquidora i plaent.» Yediot Aharonot

«Un miracle literari. Una novel·la excel-
lent i fascinant.» Makor Rishon

«Una gran novel·la europea. La imagina-
ció única de Baram crea uns personatges 
inoblidables que transiten per la frontera 
temporal de la Segona Guerra Mundial. 
Nir Baram és un element imprescindible 
de l’engranatge cultural israelià. Ha triat 
un tema explosiu i immens, i ha demos-
trat, una vegada més, que el podia menar a 
voluntat. Mostrem-li la nostra admiració.» 
Israel HaYom

«Una novel·la, d’allò més ambiciosa, que de-
mostra un impressionant coneixement de la 
realitat. Baram té un sisè sentit per als detalls 
emocionals i una rara habilitat per compren-
dre les emocions més delicades.» Maariv



«La bona gent és una novel·la bellíssima i 
profunda, i Nir Baram és un talent literari 
excepcional.» Galei Tzahal

«Nir Baram gosa endinsar-se a territoris 
que “la tercera generació” s’ha negat a 
transitar. Una epopeia rica, valenta, rebel, 
innovadora.» Walla!

«5 estrelles! Igual que tota novel·la històrica 
de qualitat, La bona gent fa que ens pregun-
tem per l’habilitat dels artistes a l’hora de 
traçar retrats precisos de les societats al lí-
mit. Mitjançant aquest llibre podem enten-
dre com milions de persones normals i cor-
rents es van comportar sota la destructivitat 
de règims cruels.» Revista Internazionale 

«Sens dubte, la millor novel·la israeliana 
de l’any.» Il Piccolo

«Nir Baram escriu una novel·la provocado-
ra i pertorbadora, una meditació profunda 
sobre la banalitat del mal que habita dins 
de nosaltres, “la bona gent”, tot recordant-
nos el pes que tenen les decisions indivi-
duals.» Il Messaggero

«Simplement una novel·la meravellosa  
i brillant.» Ràdio Fahrenheit

«Aquesta novel·la té un extraordinari poder 
evocador. És molt poc freqüent llegir una 
novel·la, d’aquesta categoria, feta per un au-
tor tan jove.» La Gazzetta del Mezzogiorno

«La prosa és tan rigorosa i la trama és tan 
complexa malgrat la seva estructura con-
vencional, sense cap mena de concessió 
als lectors, que a aquests últims, de vega-
des, els pot resultar difícil seguir el ritme 
dels esdeveniments, però en cap moment 
poden dubtar de la grandiositat d’aquesta 
novel·la.» Mangialibri

«Una novel·la sòbria i evocadora, escrita 
d’una manera molt innovadora. No només 
és una novel·la sobre el passat, sinó també 
sobre el present: perquè aquesta gent normal 
i corrent encara existeix.» Gli Amanti dei Libri

«Una novel·la magnífica i brillant. Mereix 
tots els elogis que ha rebut. No hi ha dub-
te: Israel té un nou gran escriptor.» Litera-
tuurplein

«Una novel·la impressionant. El naixe-
ment d’un gran talent literari.» Revista 
Knack 

«Una perspectiva diferent sobre la història 
contemporània, escrita amb un llenguatge 
precís i summament lúcid.» Die Taz

«Una gran novel·la sobre la culpabilitat i 
la moral. Una lectura addictiva.» Eßlinger 
Zeitung

«La bona gent és una novel·la intel·ligent i 
delicada que retracta amb mestria la com-
plexitat de la guerra. No hi ha víctimes ni 
botxins, en aquest llibre apassionant; tan 
sols éssers humans.» Ràdio WDR
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DECLARACIONS 
DE L’AUTOR

Sobre la literatura hebrea:

«Pot semblar que a les meves prestatgeries 
no hi ha prou llibres sobre la independèn-
cia d’Israel o la Guerra dels Sis Dies. Des de 
l’estranger s’espera que un escriptor israe-
lià sempre escrigui sobre els atacs terroris-
tes o que expliqui històries familiars sobre 
l’holocaust.»

«Cal escriure, i no únicament sobre Israel. 
Estem parlant de la llibertat de la literatu-
ra. La meva pròxima novel·la parla sobre el 
genocidi a Ruanda.»

Sobre la Segona Guerra 
Mundial i La bona gent:

«Al meu estudi, tinc exemplars dels llibres 
de Joachim Fest, Karl Dietrich Bracher, Ch-
ristopher Browning, Ian Kershaw, Nadejda 
Mandelxtam i Varlam Xalàmov que tan 
útils em van resultar per al procés creatiu 
de La bona gent. Gràcies a aquests llibres 
vaig poder entendre que un delinqüent no 
ha de tenir una estètica monstruosa. Tal 
com va fer tan encertadament Jonathan 
Littell a Les benignes.»

«El debat israelià sobre els monstres nazis 
m’asfixiava abans d’escriure La bona gent. A 
mi, m’interessa la gent corrent. A la Segona 
Guerra Mundial la majoria dels alemanys 
estaven més a prop del meu protagonista 
Thomas Heiselberg que d’Adolf Eichmann.»

«La bona gent no és fàcil en el seu plante-
jament. M’esperava que fos un gran fracàs 
però, sorprenentment, va ser un gran èxit.»

«Volia construir personatges complexos, 
que fos difícil dir si en Thomas és bo o do-

lent. El lector ha de pensar per si mateix i 
decidir. La literatura s’esdevé als intersticis 
entre els autors, els lectors i les perspecti-
ves de la gent.»

«Vaig llegir molts llibres sobre la Segona 
Guerra Mundial. Però, una vegada llegits, 
me n’havia d’oblidar; altrament, tan sols 
hagués estat una feina d’investigació.»

«Crec que el concepte de “ciutadà” (igual 
que molts altres dels quals es parla a La 
bona gent) és una abstracció que ja no pot 
suportar el marasme de la vida quotidiana.»

«La Segona Guerra Mundial va plantejar 
qüestions filosòfiques que avui dia encara 
ens assetgen. Després de setanta anys, es-
tem molt propers a aquest esdeveniment 
de tremenda magnitud. A Israel, interpre-
tem els fets des d’una perspectiva que en-
dinsa les arrels a tot allò que va succeir a la 
Segona Guerra Mundial. Durant la infan-
tesa de la quitxalla israeliana, l’holocaust 
és molt present. A la meva adolescència, 
com era natural, vaig sentir curiositat 
per la guerra, però pensava que el debat 
era escàs i trobava que les conclusions a 
les quals s’arribava eren massa simples; a 
més, m’amoïnava veure com les instituci-
ons israelianes utilitzaven l’holocaust per 
presentar-nos a nosaltres, els jueus, com a 
eternes víctimes.»

«De mica en mica em vaig trobar llegint 
més sobre “la gent normal” que va treba-
llar per a aquells règims. Volia entendre les 
històries que s’explicaven a si mateixos, la 
manera com organitzaven els seus actes en 
les seves consciències, les seves aspiracions, 
com interpretaven ells la societat i el paper 
que ells hi jugaven. I aleshores, una nit, vaig 
inventar en Thomas Heiselberg, el vaig veu-
re dins del meu cap caminant pels carrers 
de Berlín, confabulant per convertir-se en 
un gran home. Per aconseguir-ho, havia de 
col·laborar amb el règim nazi. En Thomas 
hi sentia cert desdeny intel·lectual (com 
molts burgesos que fins i tot donaven su-
port al règim). I em va fer l’efecte, potser in-

La bona gent Nir Baram



nocentment, que res no m’impedia escriure 
aquesta història. Aquesta és la bellesa de la 
literatura: la llibertat electritzant que dóna a 
l’autor. Bàsicament, un autor construeix un 
món, i les possibilitats són infinites.»

«La novel·la de Littell em va semblar inte-
ressant. Admiro la grandíssima investigació 
que va dur a terme, crec que hi ha parts bri-
llants, al llibre. Tanmateix, em penso que 
Les benignes ens porta de nou a un discurs 
antiquat sobre la connexió entre el nazisme, 
la violència, allò que és kitsch i les perversi-
ons sexuals, un discurs que a la cultura po-
pular li agrada associar amb el règim nazi, 
però que en realitat és considerablement 
més complex. Per això he abordat qüestions 
que no estan associades a la perversió nazi... 
No m’interessaven tant els assassins com les 
persones que havien vist poca violència a 
les seves vides, persones que es considera-
ven apolítiques, que no donaven suport a la 
ideologia del règim i que, tot i això, hi van 
col·laborar. Persones que, al capdavall, van 
ser responsables de milers de morts.»

«Al meu parer, la meva novel·la no parla so-
bre la culpa ni el mal, sinó sobre la qüestió 
de la responsabilitat, que és summament 
important per a qualsevol societat en crisi. 
Quins són els límits de la nostra responsa-
bilitat com a persones? Podem dir que, com 
en Thomas, som apolítics i per això mateix 
no responsables?»

«En Thomas recorda Speer, l’arquitecte de 
Hitler i, des de 1942, ministre d’Armament 
i Munició. Es pot dir que en Thomas té un 
origen similar a Speer. Provenen de famílies 
burgeses, famílies que no semblen proclius 
a secundar el racisme cap als jueus... La fei-
na d’en Thomas per a Milton, la companyia 
dels Estats Units, influeix en la seva ètica 
personal, determinats conceptes com “ini-
ciativa”, “individualisme” o “realització” el 
marquen d’allò més. D’alguna manera, en 
Thomas és un seguidor i defensor acèrrim 
del capitalisme nord-americà, sense que ell 
sigui conscient que segueix cap ideologia. A 
Israel, els crítics van assenyalar que aques-

ta novel·la parla sobre el capitalisme... Hi 
ha dues figures literàries que em poden ha-
ver influenciat: l’Ulrich, el protagonista de 
L’home sense qualitats, de Robert Musil, i en 
Gatsby, de Fitzgerald.»

«Vaig rebre crítiques molt entusiastes d’au-
tors com Amos Oz, A.B. Yehoshua i altres 
de la meva generació. Però el diàleg més 
profund i interessant el vaig mantenir amb 
A.B. Yehoshua. Va gaudir molt de la novel-
la i m’ho repetia ara i adés, però el que més 
em va sorprendre és que, contràriament a 
molts altres crítics i autors que se centraven 
sobretot en la trama alemanya, ell opinava 
que l’Alexandra i el seu món són l’aconse-
guiment més gran del llibre. També estava 
molt interessat en la manera com la novel-
la recordava la literatura russa i alemanya. 
Així mateix, ell veia La bona gent com una 
mena de senyal de trànsit per a la literatura 
israeliana tot emplaçant-la a l’ampliació de 
les fronteres de la imaginació, ja que la nos-
tra literatura no només ha de parlar sobre 
l’Israel actual, també pot absorbir conflictes 
e idees, discussions i estils d’altres tradicions 
literàries. Crec que ell pensa que cal arriscar 
més quan s’empra la meravellosa llibertat de 
la literatura. A canvi de les extraordinària-
ment interessants opinions i del seu suport a 
la novel·la, li vaig prometre que em casaria, 
no pas amb ell, òbviament, bàsicament em 
va fer prometre-li que em casaria. Ara com 
ara parlem d’això mateix. Hi sóc molt reti-
cent, però ell és molt persistent. Crec que és 
un grandíssim autor i un home extraordina-
ri i d’allò més generós.»

«La llista és interminable. He d’admetre que 
la influència de la literatura israeliana no va 
ser gaire important en aquest cas. Quan es-
cric, provo de plasmar el que feia Proust amb 
la memòria; també admiro Bruno Schulz i 
W.G. Sebald. Així mateix em va influir la 
manera com descriu Kafka aquell home que 
se sent sobrepassat en veure-se-les amb la 
burocràcia. A la meva novel·la anterior, la 
increïble imaginació de Borges em va mar-
car considerablement, com també la lectura 
de Versos satànics, de Rushdie. De jove llegia 
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de manera compulsiva literatura russa, em 
sembla que això es pot apreciar a l’estructura 
del llibre. El personatge de l’Alexandra està 
basat en Edith Wharton i Natalia Ginzburg. 
Un autor contemporani (tot i que ja mort) 
que em fascina és el xilè Roberto Bolaño.»

Sobre la política a Israel:

«No hi ha una identitat israeliana que ens 
pugui englobar a tots. Només una identitat 
jueva. Aquí, a Israel, nosaltres, la gent d’es-
querres, hem fallat.»

«Per justificar una possible guerra contra 
l’Iran, el primer ministre Netanyahu com-
para els perills del programa nuclear iranià 
amb l’amenaça d’un nou holocaust. És una 
mentida infame. Utilitza la por per convèn-
cer-nos de la seva política.»

«Ho comparem tot amb l’holocaust. I això 
és molt i molt perillós. Ho traiem del seu 
lloc a la història.»

«A Israel, els autors sempre han estat una 
barreja d’escriptors i predicadors polítics. 
Mai no vaig tenir la possibilitat de no estar 
a la política. M’hi sentia obligat, no tenia 
altra opció.»

«Cal que ens obrim als palestins, tal com 
fem amb els fills dels immigrants colombi-
ans. No vull viure en un gueto jueu.»

Sobre l’escriptura:

«Vaig començar a escriure un diari arran de 
la mort de la mare per càncer l’any 1995. El 
pare i jo ens vam quedar a casa, el període de 
dol va acabar, i els dissabtes hi regnava un 
silenci absolut. Jo no sabia com funcionar en 
aquesta nova situació, i tots els meus temors 
es van desfermar sense ordre ni concert. Què 
passaria si el pare morís? No tenia una fa-
mília unida... els meus dos germans eren a 
l’estranger. De cop i volta em vaig posar a 
escriure. Des de petit que havia escrit contes 
i poemes, però això va ser una troballa dife-

rent. Vaig començar a escriure un diari, però 
no tenia cap intenció de fer-me escriptor.»

«Volia escriure un diari per no oblidar el 
que havia passat, però em vaig trobar jugant 
amb la imaginació. Vaig escriure sobre els 
meus somnis i molts records que ni tan sols 
existien; distorsionava els records. Aleshores 
va ser quan vaig crear el meu primer llibre.»

«Després d’acabar La bona gent, no havia 
escrit ni una paraula en any i mig, gairebé 
exclusivament correus electrònics. Em calia 
temps perquè la novel·la desaparegués de 
la meva consciència. Molt sovint un autor 
transforma un dimoni en una història, és a 
dir, converteix tots els sorolls terrorífics que 
li ronden pel cap, tots els xiuxiueigs, totes 
les memòries que l’assetgen, i els somnis, 
tot plegat, en una història, a la qual dóna 
forma. En aquest cas, i ho dic d’una manera 
subtilment irònica, la història es va trans-
formar en una mena de dimoni. Els darrers 
mesos he començat a treballar de bell nou. 
És una novel·la que té lloc al món actual i es 
compon de tres parts que exploren un ma-
teix tema des d’angles diferents tot creuant-
se en un determinat punt. Sembla molt va-
gue perquè encara no ho tinc clar a la ment. 
Però sóc feliç d’escriure de nou.»

Declaracions extretes de les següents en-
trevistes fetes a l’autor:

Cicero (maig, 2012), Marko Martin

Frankfurter Allgemeine Zeitung (12 de setem-
bre, 2012), Hans-Christian Rössler

Süddeutsche Zeitung (21 de setembre, 2012), 
Peter Münch

Der Standard (2 de maig, 2011), Stefan 
Gmünder

Haaretz (27 de gener, 2006), Dalia Karpel

Text escrit per l’autor per a la presentació 
de la novel·la a Itàlia

La bona gent Nir Baram



La bona gent Nir Baram

Si voleu més informació o sol·licitar una 
entrevista, si us plau, contacteu amb el 
nostre departament de premsa:

Editorial Empúries – Premsa i comunicació 

Lídia Lahuerta
llahuerta@grup62.com
Tel. 93 505 70 92

Data de publicació:  
06 de novembre de 2013
Pàgines: 432 pàgines
Preu: 19,50 euros
E-book: 9,99 euros


