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No hauríem
de créixer mai
Jaume Vidal

Crec que va ser al cinema CAPSA on vaig veure El timbal de llauna. O potser no, l’any 1979 encara quedaven
força sales d’art i assaig. El cert és que no va ser un
film qualsevol que esdevingués de culte progre, sinó
un gran èxit. Molts vam arribar a Günter Grass per la
pel·lícula. Certa ignorància també era patrimoni dels
que fèiem bandera de la intel·lectualitat. De fet, quan

vaig tenir a davant l’escriptor només vaig demanar-li
una dedicatòria. Friquisme perquè sempre m’he sentit
molt identificat amb els nens que no volen créixer, però si bé Peter Pan situava el desig de no ser adult en
un registre fantàstic, Oskar no volia fer-se gran com a
negació del nazisme. I en el 79 encara teníem el record fresc de la dictadura de Franco.
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De la guerra
al premi Nobel

H

Günter Grass, en la seva
visita a Barcelona el 2004.A
dalt, a l’esquerra, al mercat
d’antiquaris de la Catedral.
A baix, amb el president
Pasqual Maragall. A dalt, a
l’esquerra, l’escriptor tocant
un timbal de llauna a la seva
ciutat natal, Gdansk, quan
va celebrar 80 anys, l’any
2007 ■ JORDI BEDMAR / AFP /
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amb la seva Olivetti model
Lettera a la qual es mantenia fidel, malgrat la irrupció dels ordinadors.
El març del 2004,
Grass va visitar Barcelona per presentar la publicació del primer volum
d’una sèrie dedicada a la
seva obra assagística amb
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, així com
una exposició que recollia
la seva obra d’aquarel·lista i gravador. Amb la seva
pipa inevitable i el posat
mig abatut que el caracteritzava, l’escriptor no va
deixar passar l’oportunitat per ficar cullerada i
criticar la política del PP,
que tot justa acabava de
rebre una derrota a les ge-

En la seva visita
a Barcelona,
el 2004, Grass
va celebrar
la derrota
del PP el 14-M

nerals el 14-M. “És una
lliçó contra l’arrogància
d’uns dirigents polítics
que han mentit.”
En aquesta ocasió, també va parlar de l’ofici d’escriure: “La literatura no té
una influència directa en
la realitat. Per molt que un

escriptor sigui capaç de
preveure a temps el que
pot arribar a passar, difícilment podrà evitar que
passi”, va sentenciar. I va
posar un exemple amb la
novel·la, Una llarga història, en la qual va anticipar
els problemes que comportaria la reunificació
alemanya feta a corre-cuita. “Aleshores vaig ser
molt criticat, se’m va considerar un enemic de la reunificació, però ara els crítics callen perquè la realitat ha superat de llarg els
meus temors.”
Escriptor compromès
amb les idees d’esquerra i
els drets humans, era primer de tot un artista renaixentista, ja que mai va

deixar de cultivar la pintura i altres arts. La seva obsessió, reconeixia ell mateix, era “tacar el full en
blanc, ja sigui amb imatges o amb paraules”. De
fet deia que, en realitat,
era el dibuix que es perllongava en escriptura, i
que per això escrivia.
Els darrers anys va escriure poc. El seu darrer
treball són les il·lustracions que va fer per al llibre Alabardas (Alfaguara), la darrera novel·la inacabada de José Saramago. Queda el llegat, però,
d’“unes faules que relaten
la cara oblidada de la història” –en paraules del jurat del Nobel– que marcaran el segle XX. ■

a estat un dels grans sense cap mena de dubte. I
les seves històries, al·legòriques o fins i tot en format de faula, van explicar els desastres que va viure personalment: l’ascens del nazisme, la guerra, la desfeta alemanya i la recuperació. Crític amb la reunificació i
la hipocresia, polèmic quan va declarar que havia ocultat
el seu pas per les Joventuts Hitlerianes i sempre escrivint
un tel per deformar la realitat, Günter Grass va ser un home que va personificar el segle convuls que va viure. Ho
va reflectir amb fúria i ira, amb amor per les coses petites
i els desafavorits. La mateixa ciutat on va néixer, Gdansk
o Danzing, va patir els moviments de frontera –en aquest
cas entre Alemània i Polònia– que van causar milions de
morts. Si el volen llegir amb intensitat, han de recuperar
El timbal de llauna, obra del 1959, que el va fer famós
quan ja militava en les files del Grup 47, plataforma de
debat oberta que va servir per reunir escriptors de tot
el domini lingüístic de l’alemany, inclosa la República
Democràtica, més papista que el papa soviètic.
El timbal de llauna és una d’aquelles novel·les inoblidables, narrada pel petit Oskar Matzerath des d’un manicomi, a partir dels records d’una família alemanya i les seves
vicissituds personals amb el
rerefons de la història del
Grass podria
seu país. Des de la concephaver passat
ció d’Oskar a l’oposició i adhesió al nazisme, Oskar deci- a la història
deix deixar de créixer als tres
només per
anys, fins als 28, en què
aconsegueix convertir-se en ‘El timbal
un compositor per a timbal i
de llauna’
decideix créixer definitivament. Grass podria haver estat una celebritat i escriptor de culte només per aquesta
novel·la, de la qual Volker Schlöndorff va fer una interessant adaptació cinematogràfica el 1979. El nostre home,
però, no es va quedar aquí i va estructurar una obra sòlida,
amb novel·lasses a l’altura de la primera, a més de conrear
el teatre, la poesia, l’assaig i estimulants articles periodístics, en els quals mai evitava posar el dit a la nafra.
Les seves narracions són segurament el que faran que
es perpetuï entre els lectors. Dels seus primers vint anys
de producció, són de lectura obligatòria El gat i la rata
(1961), Anys de gos (1963), Anestèsia local (1969), Del
diari d’un caragol (1972), El turbot (1979) i La trobada a
Telgte (1979). La majoria les podem trobar al catàleg
d’Edicions 62, que també es va mantenir fidel a l’autor,
que va recuperar alguns d’aquests títols a partir de l’obtenció del premi Nobel del 1999. Són destacables i també
en podem disposar en català, títols com Mals averanys,
Una llarga història, El meu segle, Com els crancs, Tot pelant la ceba, memòries i La caixa dels desitjos. La manera
de submergir la memòria dins la història i traduir-ho tot
plegat en literatura ha estat una de les claus de l’alquimista Grass. La revolta, la fantasia de les criatures parlants, les guerres i la confrontació entre literatura i política han estat alguns dels seus temes predilectes, sempre
enfocats des d’una prosa barroca i densa, en què no es
permet el descans al lector. Diríem que amb Grass mor
un dels paladins de la literatura dura en aquests temps
miserables d’entreteniment i poc més. L’enyorarem.

