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Un aviador alemany conversa amb un soldat italià a Roma
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S
ovint els editors que
fan bé el seu ofici ens
proporcionen agra-
dables sorpreses.
Aquest és el cas de La

Magrana que ens ha donat
l’oportunitat de conèixer
Wolfgang Koeppen, autor de
tres novel·les en llengua ale-
manya, publicades a la pri-
mera meitat dels anys cin-
quanta, i que hauria estat to-
talment oblidat si el cèlebre
crític Marcel Reich-Ranicki no
hagués reivindicat la seva
obra ara fa uns anys.

Podríem dividir la literatura
alemanya del segle XX en dos
grans blocs, en el de l’abans i
en el del després de la Segona
Guerra Mundial (1939-1945).
Del primer període sobresur-
ten els noms de Thomas Mann,
Hermann Hesse, Franz Kafka,
Stefan Zweig, Joseph Roth i
Alfred Doblïn, prou coneguts i
llegits en les nostres latituds.
De l’etapa de la postguerra
destaquen autors com ara
Heinrich Böll, Peter Handke,
Thomas Bernhard i Günter
Grass, escriptors de fama in-
ternacional que també han es-
tat traduïts en català i castellà.
De Wolfgang Koeppen no
n’havíem sentit parlar fins ara.

Wolfgang Koeppen va néixer

a Greifswald (Pomerània) el
1906 i va morir a Munic el
1996. L’any 1951 Koeppen va
publicar Tauben im Gras, consi-
derada per Reich-Ranicki una

de les millors novel·les alema-
nyes de la postguerra, el 1953
editava Das Treibhaus i el 1954
Mort a Roma. Després, l’autor es
va sumir en el silenci. Van ser

més de quatre dè-
cades de relatiu
oblit encara que re-
bés algun reconei-
xement públic com
el Premi Georg
Büchner, atorgat el
1962.

A Mort a Roma
Koeppen passa
comptes a l’Alema-
nya nacionalsocia-
lista i ho fa amb un
gran mestratge,
una notable sensi-
bilitat i un pèl d’i-
ronia, la justa i in-
dispensable que re-
clama una narració
de fons dramàtic
sota la mirada ètica
de l’autor. A la pri-
meria dels anys
cinquanta es troben
a Roma els mem-
bres d’una família,
els Pfaffrath, que
personifiquen les
víctimes i els bot-
xins del nazisme,
els precursors i els
fills pòstums de
l’horror, i els que
encarnen l’esperit
de la nova Alema-
nya, la del miracle
alemany.

Siegfried Pfaf-
frath és un compo-
sitor de música ato-
nal que és a Roma

preparant l’estrena de la seva
primera simfonia. Siegfried
havia viscut els horrors de la
guerra de nen i se’n va salvar
per pèls en la seva adolescèn-

cia. A Roma també hi han anat
els pares del protagonista i el
seu germà. El pare, Friedrich
Wilheim Pfaffrath, és alcalde
d’una petita ciutat de la Repú-
blica Federal, sorgida després
de la guerra, pertanyent a la
burgesia que havia permès
l’ascensió de Hitler i que havia
tolerat amb el seu silenci la
política genocida del führer. El
germà, Dietrich, és presentat
com un jove de la nova Ale-
manya, amoral i grimpador,
disposat a servir el poder, ni
que sigui democràtic. Acom-
panya la família la germana de
la mare, casada amb un gene-
ral nazi, una dona que plora
pel Tercer Reich mil·lenari, que
havia de portar la felicitat al
món.

EXGENERAL DE LES SS
Al costat d’aquests personatges
apareix l’oncle Judejahn, exje-
rarca nazi, general de les SS, en
l’actualitat al servei d’un país
àrab, disposat a trobar-se amb
el seu cunyat Friedrich Wil-
heim per tal de preparar el seu
retorn a la pàtria on l’Alt Tri-
bunal de Nuremberg l’havia
condemnat a mort en absèn-
cia. Clou el panorama Adolf
Judejahn, fill del general nazi,
ordenat diaca de l’Església ca-
tòlica, desertor de l’exèrcit en
plena derrota.

Com dèiem més amunt,
l’autor aprofita el retrobament
familiar per passar comptes a
l’Alemanya nazi, en una trama
novel·lística complexa, que aca-
ba, com era d’esperar, en tra-
gèdia. Mort a Roma és una obra
realista, crua, amb un fons
pessimista, en què les passions
més obscures de l’home emer-
geixen per posar de manifest
un període tràgic de la huma-
nitat del qual el poble alemany
va ser la primera víctima. La
traducció de Pilar Estelrich està
a l’altura de la qualitat i la
subtilesa del text.

Vicis públics
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A
mb Els ocells, Aristòfa-
nes du la realitat po-
liticosocial atenenca
al terreny de la uto-
pia. Hi satiritza al-

guns dels vicis ciutadans a tra-
vés d’una al·legoria sobre la
creació d’una ciutat fantàstica.
Dos ciutadans atenencs de so-
ca-rel, Pisteter i Evèlpides, can-
sats d’estar pendents dels plets
als tribunals per deutes, aban-
donen la ciutat grega i cerquen
un lloc per viure sense enre-
nou. L’expedició d’aquests dos
jutjòfugs els emmena davant
Puput (el terrible Tereu, esde-
vingut ocell pel càstig dels

déus), perquè els digui si, en els
seus vols, ha vist cap ciutat
allunyada de la llei atenenca i
oberta als plaers de la carn.

Com que Puput no encerta a
trobar cap ciutat ideal, Pisteter
té la brillant idea de proposar
als ocells que en fundin una a
la volta celeste. L’astut Pisteter
demostra a l’assemblea ocellai-
re que l’estirp moixona és més
antiga que els déus i, originàri-
ament, regnà sobre els hu-
mans. Convençuts, els ocells
decideixen de recuperar l’auto-
ritat perduda i alcen una mu-
ralla infranquejable entre els
déus i els homes. Com a cabdill
de la moixonada, Pisteter bate-
ja la ciutat amb el nom pompós
de Nuvolcuculàndia i, seguint
els ritus fundacionals, renova el
repertori diví de cap a peus. La
construcció de la metròpoli aè-
ria, obstaculitzada per múlti-
ples vicissituds, predisposa els
olímpics a negociar un acord
d’alt nivell.

L’enginy de Pisteter arriba
fins a l’extrem de sostreure el
màxim poder als déus de l’O-
limp. La paradoxa és que la
ciutat utòpica (en el sentit eti-
mològic) ideada per Pisteter no
pot escapar-se de la mesura
humana. No deixa de ser un
contramotlle d’Atenes, el punt
de trobada del reialme dels
déus i dels homes. La seva cre-
ació s’emmiralla –ni que sigui
per l’efecte de la deformació
paròdica– amb l’Atenes del
moment, engrescada en aven-
tures imperialistes. Pisteter no
és un Prometeu patètic, tràgic,
sinó un heroi còmic que venç
totes les dificultats i corona la
seva empresa amb un desenllaç
feliç.

Ara bé, els arguments dema-
gògics de Pisteter tan sols po-
den convèncer els cervells d’ocell,
unes criatures cabudes, malfia-
des, simplistes, versàtils, que bé
poden considerar-se un correlat
metafòric de la ciutadania ate-

nenca. Pisteter acapara tot el
poder –militar, diplomàtic, re-
ligiós– de la nova ciutat i, amb
la seva perspicàcia i el suport
eventual de Prometeu, reïx a fer
capitular els déus i a erigir-se en
successor de Zeus. ¿No es tracta,
en el fons, d’una mena de dès-
pota absolut avant la lettre, sim-
pàtic salvador d’una societat
exhausta?

LA LLISTA DE PARODIATS
Aristòfanes parodia els militars,
els sofistes, els polítics, els ora-
dors, els artistes que únicament
miren pel seu profit i no pas pel
de la col·lectivitat. No s’està
tampoc de mofar-se, com era el
seu costum, de l’eloqüència de
la tragèdia i, en general, de la
impostura literària. Ni dubta a
llançar tota mena de pulles
contra una galeria de tipus
atenencs, paràsits de la ciutat o
mals representants del poder,
que els espectadors devien d’i-
dentificar sense problemes. El
comediògraf juga amb els mi-
tes i la realitat reconeguts per
tothom i, alegrement, s’adreça
sovint al públic atenenc per
convidar-lo a viure en la ciutat
de la moixonada.

El llenguatge aristofanesc és
directe, tirant a escatològic i
groller, carregat de dobles sen-

tits, al·lusions i insinuacions
que, de ben segur, feien tren-
car-se de riure els espectadors
atenencs. Barreja l’expressió
més barroera amb el lirisme
més elaborat, que pot anar des
de les magnífiques filigranes
onomatopeiques que canta Pu-
put fins a la teogonia que
s’empesca el corifeu per avalar
les aspiracions ocellaires. La in-
ventiva magistral del comediò-
graf fa progressar l’acció a par-
tir d’una idea inicial que s’am-
plia in crescendo fins a atènyer
dimensions imprevistes.

Desvergonyida i fantasiosa,
la peça d’Aristòfanes és un dels
grans clàssics de la dramatúr-
gia còmica antiga. Retrata els
vicis públics dels ciutadans co-
etanis i, sota l’embolcall al·le-
gòric i paròdic, proposa un codi
ètic subterrani, sovint contra-
dictori o escèptic, relatiu al fu-
tur d’Atenes. L’autor de La Pau
sembla voler demostrar el seu
desencís per una ciutat que
perdia el senderi per la guerra
imperialista i, també, per uns
ciutadans que, com els ocells, es
movien gregàriament dei-
xant-se entabanar per un gar-
laire espavilat o que, com els
homes vinguts de la polis, es
movien per interessos materi-
als obscurs i incívics.


