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Cultura i Espectacles

La premsa alemanya, sem-
pre tan hipòcrita i contro-
vertida, suposo que plora-
rà avui la desaparició de
Christa Wolf, escriptora de
l’Est, però també una de les
narradores europees més
importants del segle XX.
La barreja entre simbolis-
me i realisme, entre saber
suggerir i ser tímidament
explícita, entre autobio-
grafia, història i ficció,
l’han convertida en un mi-
te per als que tan sols ens
interessa la literatura, llu-
ny dels desastres que va
provocar l’Alemanya del
Reich, la comunista o l’ac-
tual, la que vol tornar a
controlar Europa, aquesta
vegada des del terreny eco-
nòmic. Aquesta cobdícia
pel poder és el que va de-
nunciar Wolf, que va haver
de patir físicament i psí-
quica els ismes més des-
tructius de la humanitat: el
nazisme i el comunisme.
Paradoxalment, la que va
ser una de les veus més
destacades de l’Alemanya
Oriental va caure en un os-
tracisme evident després
de la unificació. Els estric-
tes lectors alemanys es van
decidir per passar-se direc-
tament a les novel·les de
lladres i serenos dels pa-
ïsos nòrdics, als best-se-
llers de tapa dura, i deixar
de banda tota una genera-
ció d’escriptors que van
saltar el mur per unificar la
literatura alemanya, esti-
guessin o no sota el jou es-
talinista.

Acostant l’objectiu cap a
la nostra literatura, mai no
podré oblidar l’entusiasme
d’Oriol Castanys quan va
incloure Christa Wolf en el
catàleg de la prestigiosa
col·lecció Venècies, que co-
editaven Edicions 62 i La
Magrana. L’acabada de
néixer Columna ja havia
publicat, un any abans, el

1986, L’avinguda dels til-
lers, un títol que ens feia
evocar el carrer esplèndid,
–el famós Unter den Lin-
den– que ens duia cap al
barri berlinès de Mitte da-
vant mateix de la porta de

Brandenburg. No m’he
cansat de passejar pel Ber-
lín neoclàssic i decadent,
que es va mantenir fora del
temps a causa de la Guerra
Freda. I sempre havia pen-
sat en Christa Wolf, l’ado-
rada Wolf, que La Magrana
va publicar abans també
de la caiguda del Mur, amb
dues obres fonamentals,
Cassandra (1987) i Acci-
dent (1988). Quan la vam
sentir entre nosaltres o
quan la vam llegir amb de-
voció, vam comprovar què
significa tenir el cor tren-
cat per viure a un país divi-
dit, què érem capaços d’or-
dir els homes en situacions
límit, quins eren els propò-
sits de la destrucció...

Els amors trencats per
l’arbitrarietat van ser al-
guns dels temes predilec-
tes de la primera part de la
seva obra, iniciada la dèca-
da de 1960. Wolf va seguir
l’estela d’un altre dels
grans mestres de la litera-
tura alemanya de la post-
guerra, Uwe Johnson, fu-
gitiu de l’RDA. Els amics
desapareguts, la societat i
la família escindides i les
dificultats d’adaptar-se al
“socialisme real” van ser
temes destacats de la seva
obra, la qual cosa la va con-
vertir en objecte de contro-
vèrsia entre les malaltisses
ments dels que controla-
ven l’Alemanya comunis-
ta, doblement repressiva i

sempre atiada pel senti-
ment de culpa de l’holo-
caust, de la tragèdia de la
guerra i les conseqüències
de la derrota. D’aquest di-
van de psicoanalista, Wolf
en va extreure combusti-
ble per fer funcionar la se-
va narrativa. A més de les
esmentades, en català
també van sortir Funció
d’estiu (1990), Què en
queda (1991) i L’ombra
d’un somni (1998). Po-
dríem dir que, al costat de
Günther Grass, Peter
Handke i Heinrich Böll, és
un dels escriptors ale-
manys actuals més tradu-
ïts en la nostra llengua. I
quan ens preguntem per
què, només cal dir que la

seva biografia és la història
mateixa d’Alemanya, des-
truïda per uns i altres, i, so-
bretot, per ells mateixos.
Wolf va néixer en un poble
de Prússia annexionat a
Polònia, que, a la vegada,
havia estat mutilada terri-
torialment pels soviètics.
Víctima del nacionalsocia-
lisme –la seva família en va
ser partidària– i del comu-
nisme –on va militar–,
quan va admetre haver es-
tat informant de l’Stasi, la
policia de l’RDA, el món se
li va girar en contra. De res
no serviria haver estat un
símbol de la dissidència i
del feminisme. Ningú no li
podrà treure, però, els mè-
rits literaris. ■

Memòria de l’Est
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