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uns als altres, és una lluita per la supervivèn-
cia”; “cadascú per ell i tots contra tots!”

En aquest volum –colossal no tan sols per
la seva llargària–, l’autor alemany ens intro-
dueix en un món obscur i asfixiant, on la cri-
si econòmica perverteix i dinamita la moral,
situant les persones al llindar de l’egoisme
més caïnita –“O prens o et prenen. O mosse-
gues o et mosseguen”–, en el qual l’existèn-
cia humana esdevé una caricatura infernal
–“La vida no és un dia assolellat, sinó una
aventura plena de trampes”– que ha perdut

per complet la seva raó de
ser: “La lluita quotidiana
per aconseguir diners i pa
per subsistir. ¿Però subsis-
tir per a què i per a qui?”;
“una sensació de buidor i
de desànim que fa que et
preguntis: ¿Però què fas?
¿Quin sentit té la teva vi-
da?”
    Al bell mig d’aquest món
enfollidor, d’aquest nau-
fragi del món occidental
provocat per una hiperin-
flació galopant –on un dò-
lar, esdevingut una mena
de Déu Omnipotent, co-
mença costant la barbaritat
de 414.000 marcs el primer
dia, i n’acaba costant
420.000 milions al cap d’un

mes– els únics que se salven, i tan sols en
part, són dues criatures càndides, ingènues,
d’esperit més aviat infantil –“Encara hi ha
infants de debò, amb una innocència ingè-
nua, autèntica, intacta”– de diàfana ascen-
dència dostoievskiana, que, malgrat la tras-
tornadora situació que pateixen, reïxen a
conservar la seva ànima incontaminada.

Sobretot ella, Petra, una noia pobra de cor
pur, soferta i sacrificada fins a uns límits im-
pensables; ell, Wolfgang, un jove de família
rica que, tot i estar marcat per “l’embriague-
sa […] del joc”, viu alliberat de la tirania dels
diners. Ambdós són, d’alguna manera, la
darrera esperança de la humanitat; els sím-

trosa que els féu perdre el poc que tenien
–però que, si més no, encara semblava tenir
algun sentit: “Llavors lluitàvem per alguna
causa [...] I avui tothom lluita per ell mateix
i contra tots els altres”–, es veuen forçats a
subsistir –“Qui sigui més fort, viurà! Però
qui sigui feble, morirà!”– en la més misera-
ble de les condicions, confrontats a un món
hobbessià, cruelment salvatge, on l’única
llei que subsisteix és la de la selva: “[els] llops
[…] ataquen els seus propis pares, els mem-
bres de la canilla famolenca es devoren els

n la seva nota a The Notorious Jum-
ping Frog Of Calaveras County, Mark
Twain compartia amb els seus lectors

una de les seves teories favorites: “Cap esde-
veniment no és únic i solitari, sinó que és
merament la repetició d’una cosa que ha
succeït abans, i potser sovint.” Quan parlem
de la crisi actual, el més greu no és pas que
l’haguem viscuda abans, sinó que, reiterada
com és, no haguem estat capaços d’apren-
dre’n cap lliçó.

L’encertada i valuosa publicació de Llop
entre llops (Wolf unter
Wölfen), de Hans Fallada,
ens aboca a l’abisme de
desesperació que compor-
tà la profundíssima ensul-
siada econòmica que sofrí
Alemanya a la fi de la Pri-
mera Guerra Mundial. Un
temps infernal definit de
manera sublim per la pri-
mera frase, breu i magis-
tral, del llibre: “En un llit
estret de ferro dormien
una noia i un home.” No-
més hi ha un sol llit, que
han de compartir tots dos,
i és estret i de ferro!

Metàfora perfecta d’una
època horrible, en què la
inflació i la depreciació del
marc –“Aquest és l’invent
més gran de la postguerra: et pispen la mei-
tat dels diners que tens a la butxaca sense to-
car ni els diners ni la butxaca”– convertiren
un país sencer en poc més que un manicomi
cada dia més embogit; en un país de bèsties
afamades, recloses en una presó immensa
sense barrots, on tots els ciutadans han esde-
vingut presidiaris, trastornats per la impe-
riosa obligació diària de satisfer les seves ne-
cessitats més elementals, reduïdes, de fet, a
una de sola, ineludible: alimentar-se: “Tinc
gana, tinc fam! Tinc gana, tinc fam!”

Sense poder fugir, profundament desen-
ganyats de tots els que els han dut fins on
són, fent-los participar en una guerra desas-
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Per primer cop en català, de la mà d’Edicions de 1984 i traducció de Ramon Monton,
podem llegir la monumental novel·la de Hans Fallada ‘Llop entre llops’, que repassa
l’època més crua de la Segona Guerra Mundial per als alemanys que la van sobreviure

Hans Fallada mostra una Alemanya
desolada, afamada, fosca, en què la
consigna és tots contra tots. Dos
personatges centrals de la novel·la,
dos nens (Petra i Wolfgang),
esdevenen símbol de la bondat
original rousseauniana. Una
esperança contínuament posada en
perill per la cada vegada més
mesquina realitat que els envolta.
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destaca un de sensacional: el capità de cava-
lleria von Prackwitz, que per mèrits propis
es guanya el privilegi de formar part dels
més extravagants i esbojarrats protagonistes
de la literatura universal.

Com li succeeix al Quixot amb Sancho
Panza –i al seu epígon, Pickwick, amb Sam
Weller–, si no fos per la fortuna de tenir al
seu costat Studmann, un fidel i enginyós
company i escuder que vetlla per ell, no se’n
podria sortir: “Prackwitz no tenia remei, era
un cap calent […]. Era com un infant que
mai no aprendria la lliçó, de manera que el
seu mestre no tenia cap més remei que ple-
gar”; “En un home tan impulsiu com el ca-
pità de cavalleria, la reflexió seguia l’acció en
comptes de precedir-la. Per tant, després
d’acomiadar el seu criat, ara el capità de ca-
valleria rumiava sobre els motius que havia
tingut per prendre aquella decisió, i no li re-
sultava fàcil treure’n l’aigua clara.”

En aquest sentit, la divertidíssima carta
que li escriu al seu àngel de la guarda, el di-
rector del sanatori on havia anat a col·labo-
rar, no pot ésser més magistralment encer-
tada. Per ella sola, pels cinc memorables mi-
nuts de riallades incontenibles que provoca,
Llop entre llops ja tindria garantida la seva
presència en qualsevol antologia de la litera-
tura humorística –juntament, entre d’altres,
amb Mr. i Mrs. Bennet, els estrafolaris i gens

recomanables pares de l’Elisabeth d’Orgull i
prejudici– de tots els temps.

A banda del seu humor esmolat, un dels
trets que sobta més de la novel·la és que, tot i
la seva generosíssima extensió, un xic més
de 1.200 pàgines, no només no es fa feixuga,
com la majoria dels lectors o lectores (sense
fe literària) podrien esperar en albirar per
primera vegada el gruixut volum, sinó que
tot flueix –“panta rhei”– amb una naturali-
tat ben agradosa –i agraïda–. Un goig que
devem, sens dubte, a Hans Fallada, però
també a la bona feina del seu traductor cata-
là, Ramon Monton, que ha assolit a transva-
sar amb encert la seva prosa.

Calorosa benvinguda en català
En conclusió, és una novel·la de gran quali-
tat, a la qual, malgrat alguna mancança de
detall –una certa aroma més del segle XIX
que no pas del XX, una certa tendència a
l’abús de les generalitzacions–, cal donar-li
la més calorosa benvinguda al nostre idio-
ma. Que no hagués estat traduïda fins a fi-
nals de l’any passat posa de manifest allò que
tots plegats sabem tan bé –tot i que sovint a
més d’un li convingui fer veure que no ho
sap– des de fa anys i panys: des del punt de
vista cultural, el nostre no és (tampoc) un
país normal. Quan ens decidirem a comen-
çar a   ser-ho? ❋

bols de la bondat original rousseauniana.
Una esperança contínuament posada en pe-
rill per la cada vegada més mesquina realitat
que els envolta: “Quina època més horrible,
que fa que la gent canviï fins al punt que ja
no es reconeix.”

Fins al fons de la decadència
La decadència d’occident ha arribat tan i tan
avall –“Ja havia passat el moment de les
mentides amables que tant ens agraden i
que sovint adopten la tendra aparença de
l’amor. Home contra home, llop entre llops,
ara et toca decidir si et vols afirmar davant
de tu mateix!”–, el present és tan esgarrifós,
que no els resta altre remei que somiar una
“felicitat futura” en la qual l’horrible i inaca-
bable malson que els ha tocat (mal)viure
s’hagi esvaït.

A aquests dos personatges centrals, que
cerquen, sense gaires possibilitats d’èxit,
una raó que els empenyi a seguir endavant
–“¿De què serveix fer alguna cosa, el que si-
gui? […] per què han de continuar treba-
llant si només els donen uns quants pape-
rots sense cap mena de valor”–, els acompa-
nyen altres d’igualment inoblidables (el
guardabosc Kniebusch, la senyora Thu-
mann, Sophie, la senyora Pagel, Minna, l’al-
feres, Amanda, Studmann, el senyor von Te-
schow...), però d’entre tots ells crec que en

L’apunt
Hans Fallada
(1893-1947) és
un dels autors
alemanys més
famosos del segle
XX. De petit va ser
un nen solitari i
marginat, pel seu
pare (jutge durant
el Tercer Reich),
els companys
d’escola i fins i tot
els d’un grup de
teatre del qual va
formar part. Va
intentar un suïcidi
coordinat amb un
company, però ell
en va sortir viu, va
ser acusat
d’homicidi i
tancat en un
psiquiàtric.

Hans Fallada
al despatx de casa
seva i, a l’altra
pàgina, una imatge
de Berlín durant la
guerra, amb soldats i
nens, llums i ombres.
ARXIU




