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Els secrets 
de la ceba

A la fi s’ha publicat en català Tot
pelant la ceba, les polèmiques memò-
ries en què el Nobel alemany Günter
Grass revela que va formar part de les
Waffen-SS, a les quals s’havia allistat
de forma voluntària als disset anys, i
amb les quals va combatre durant els
darrers mesos de la Segona Guerra
Mundial. La revelació, que ja havia
transcendit a la premsa uns pocs
mesos abans que aparegués l’edició
alemanya del llibre, causà un gran
enrenou en el panorama político-cultu-
ral alemany, degut a la contradicció
que suposava la notícia amb el paper
de virulent consciència crítica del seu
país que Grass ha desenvolupat amb
ganes dels anys seixanta ençà.

Potser és a causa de tot l’enrenou i de
tots els debats que el secret sabut va
provocar, però, que, almenys per al lec-
tor que escriu aquest paper, els passat-
ges dedicats a dilucidar el perquè de la
fascinació del jovenet Grass per Hitler i
el nazisme no interessen tant com els
que dedica a contar les seves peripè-
cies per guanyar-se la vida en
l’Alemanya de la postguerra. De la
mateixa manera, les reflexions amb
què Grass intenta explicar la tumultuo-
sa relació que durant tots aquests anys
ha mantingut amb la pròpia conscièn-
cia (culpable d’haver format part d’un
dels crims més espantosos de la huma-
nitat, innocent de no saber-ho, però a
la fi obligat a carregar amb el pes del
que ell anomena «responsabilitat com-
partida»), tampoc no persuadeixen tant
el lector com el relat de com es van defi-
nint les seves diverses vocacions artísti-
ques: primer la de dibuixant, després la
d’escultor i, finalment, la d’escriptor.
Això no vol dir, evidentment, que la
confessió de Grass com a jovenet irra-
cionalment seduït per la maquinària
nazi estigui del tot mancada d’interès.
De cap manera. El que passa és que,
tant el seu procés de fascinació com
els mesos d’entrenament que hagué de
seguir per convertir-se en soldat, així
com els pocs mesos que va combatre
(no va matar mai ningú, ho repeteix

sovint) i el temps llarg que va haver de
passar reclòs en un camp de treball
(on va fer coneixença d’un jove, de
nom Joseph, amb una decidida voca-
ció de teòleg...), al lector ben informat
sobre el tema potser li poden donar la
sensació que no afegeixen res de fona-
mentalment nou a tot el que han dit fins
ara els grans especialistes sobre l’as-
sumpte (Klemperer, Kershaw o
Haffner). Certament, el protagonista,
aquí, és Günter Grass, i això ja fa que
tant el període com els esdeveniments
siguin contats des d’una perspectiva
inèdita i apassionant: la del futur gran
escriptor que es forma durant un dels
moments més crucials i més tenebrosos
de la història. Però també és cert que,
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al jove Grass que veiem en aquestes
pàgines, encara li falta molt per distin-
gir-se i ser qui és ara.

A més, el procediment expressiu que
fa servir l’autor per reflexionar sobre la
pròpia culpa, per aclarir quin és el seu
grau de responsabilitat en tot el que va
passar, fins i tot com és més convenient
i just que jutgi o entengui el jo jove que
el Grass d’ara, adult i escriptor, era
aleshores, és un procediment que per-
met de contar-ho tot des d’un vaivé
indecís i mai del tot explícit que, si bé
no és ambigu ni covard, en certs
moments està mancat de força i de cla-
redat. La ceba només té capes, d’a-
cord; no té cor, d’acord; però, a la fi,
te l’empasses o l’escups.

Sobretot, aquestes pàgines guerreres
adolescents (les més nombroses), junta-
ment amb les que fa servir per descriu-
re l’ambient sòrdid de casa seva, ser-
veixen a l’autor per mostrar que tota la
seva literatura posterior s’ha assortit
dels materials —les anècdotes, els per-
sonatges, les idees, els ambients, els
tons— que va anar assimilant durant la
infantesa i la guerra. Ara bé, aquells
lectors que cerquin a Tot pelant la ceba
rastres del periple pròpiament literari
de l’autor, s’hauran de conformar amb
les poques pàgines, interessants però
molt ràpides, en què parla de la seva
primera trobada amb el Grup 47, i de
la seva època breu d’escriptura frenèti-
ca a París. Són, juntament amb les que
dedica al reencontre amb la seva famí-
lia després de la Segona Guerra
Mundial, a la mort de la seva mare, a
la seva formació com a escultor i als
inicis de la seva relació amorosa amb
la seva primera dona, les millors pàgi-
nes de tot el volum. Perquè informen
però també emocionen, perquè relaten
la formació d’un escriptor excel·lent
alhora que expliquen les grandeses, les
felicitats i les tribulacions de l’home.

En tot cas, Tot pelant la ceba està
escrit amb la prosa implacable i la luci-
desa vigorosa que són habituals en els
llibres de Günter Grass.
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