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A qualsevol de les grans llibreries
d’Alemanya, a mig camí entre el pas-
sadís de narrativa i el d’història, hi ha
una secció de vint-i-un anys comp-
tats retolada amb l’etiqueta “no-
vel·la de la unificació”. Des de prin-
cipis dels 90, les seves lleixes s’han
anat bombant amb el pes d’autors
com Thomas Brussig, Ingo Schulze i
Günter Grass. Més d’un llibreter
s’haurà sentit temptat d’arxivar-hi
La torre, un volum de gairebé mil
pàgines signat per l’escriptor de
Dresden Uwe Tellkamp. “De llibres
sobre la caiguda del Mur, se n’han
escrit a cabassos –etziba Tellkamp,
taxatiu–. La majoria són obres rea-
listes, plenes de dades i bastant fre-
des. Jo sóc hereu d’un país amb una
tradició romàntica molt rica, i no
me’n vull amagar. Aquí he jugat a
barrejar la història amb la màgia”.

Tellkamp no és un home especi-
alment vanitós, però tampoc es ru-
boritza quan diu que se sent orgu-
llós amb els resultats de La torre, la
més ambiciosa de totes les seves
obres fins avui. Tot i això, quan l’edi-
torial Suhrkamp de Frankfurt el va
publicar l’any 2008 no es podia ima-
ginar que seria reconegut amb guar-
dons tan prestigiosos com el Premi
Nacional Alemany. I tampoc no li va
passar pel cap que aconseguiria
vendre’l a Empúries, que aquest oc-
tubre l’ha dut a les llibreries en ca-
talà. “Qui m’havia de dir que algú de
fora d’Alemanya voldria llegir un
totxo tan llarg sobre la caiguda de
la RDA! –deixa anar Tellkamp, amb
cara de felicitat–. Jo, que vaig néixer
en un país sota influència soviètica,
he pogut venir a Barcelona i veure
per primer cop el Mediterrani grà-
cies a això”.

Després que els aliats es repartis-
sin el pastís, moltes famílies van
quedar sotmeses a l’URSS. Algunes
van optar per obeir i seguir les direc-
trius del règim, però d’altres van
crear petites societats que conser-
vaven el gust per l’art burgès, per la
pintura, la música i la cultura en ge-
neral. “Fins a la fi de la Guerra Fre-
da, vivíem pràcticament desinfor-
mats –explica Tellkamp, ja més se-
riós–. Ni els diaris ni la televisió fe-
ien un paper crític. En realitat, la
seva única funció era apuntalar les
cúpules del poder i combatre els dis-
sidents. Però els més intel·ligents es
van agermanar per crear espais on
les opinions divergents sí que eren
tolerades”. És el cas de la família de
Richard Hoffmann, que viu en un
barri residencial de l’Elba conegut
com La Torre, un ambient semblant
al que va conèixer Uwe Tellkamp
d’adolescent.

Evidentment, aquests guetos se-
lectes s’han extingit radicalment a
Alemanya. Però com diu Tellkamp,
de llocs com La Torre n’han existit
pràcticament sempre. “Quan llegei-
xo Thomas Mann, m’adono que el
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sanatori de La muntanya màgica és
molt més que un centre per a ma-
lalts –diu l’autor–. I si llegeixes la
premsa de l’últim any t’adones que
els països àrabs estaven plens de
bombolles com aquesta”. Tellkamp
volia retornar al món de la seva in-
fància i parlar d’aquelles persones
que vivien en una mena de núvol per
escapar dels mecanismes de control
social. Resultat: un bestseller.✒
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