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Günter Grass a Berlín el 1955

Cinquanta anys de
consciència crítica
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Movent-se
enrere per
anar endavant,
Günter Grass
passa comptes
al passat del
seu país

Günter Grass, Com els crancs.
Traducció de Joan

Fontcuberta. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

Günter Grass, Cinco decenios.
Traducció de Miguel Sáenz.
Alfaguara. Madrid, 2003.

G
ünter Grass (Dan-
zig, 1927) és un dels
escriptors més crí-
tics i polèmics de la
literatura alemanya

contemporània. Novel·lista,
poeta, assagista, pintor i es-
cultor, Günter Grass es va do-
nar a conèixer internacional-
ment amb la novel·la El timbal
de llauna (1959), que 20 anys
després la versió cinemato-
gràfica va popularitzar. Grass
és autor d’una extensa obra
novel·lística en la qual desta-
quen El gat i la rata (1961) An-
estèsia local (1969), El turbó
(1979), Mals averanys (1992),
Una llarga història (1995) i El
meu segle (1999). El 1999 va ser
guardonat amb el premi No-
bel de literatura.

Cinco decenios, publicat inici-
alment el 2001, és un llibre
singular. Presentat com un
“informe de taller”, Günter
Grass explica 50 anys de la se-
va vida creativa com a poeta,
novel·lista, autor de teatre, es-
cultor, dibuixant, gravador i
pintor. L’autor narra la seva
trajectòria com a artista de la
ploma i de les arts plàstiques,
des dels seus inicis com a pi-
capedrer a Düsseldorf, el
1946, fins a l’obtenció del
premi Nobel el 1999. És una
obra autobiogràfica, limitada
als processos creatius de la se-
va vasta producció, en què es
poden seguir els recorreguts
interns de l’autor. La singula-
ritat del llibre es basa en el fet

que l’obra conté poemes inè-
dits i fotografies i dibuixos que
donen una àmplia visió de la
producció plàstica de l’escrip-
tor. En les reproduccions dels
seus quaderns el lector pot
fer-se una idea de la minucio-
sitat del sistema de treball de
Grass i de les seves obsessions
plàstiques: rates, anguiles, ga-
llines i paisatges desolats. Un
llibre, en conjunt, destinat a
mostrar l’amplitud d’interes-
sos ètics i estètics de l’autor.

Com els crancs relata la his-
tòria d’un jove alemany dels
nostres dies obsessionat per
l’enfonsament del creuer Wil-
hem Gustloff el gener del 1945,
amb milers de refugiats a bord
–la majoria dels quals van
morir ofegats al mar Bàltic–, a
conseqüència de l’atac d’un
submarí soviètic.

El jove és fill del narrador
de la novel·la, un dels pocs

supervivents de la
catàstrofe. Nascut
en un bot salvavi-
des el mateix dia
del naufragi, el
narrador, Paul, pe-
riodista de mitjana
edat que viu a Ber-
lín, intenta recons-
truir la història
d’aquell fet tràgic
que ha marcat la
seva vida i la de la
seva mare, Tulla.
Des de l’assassinat
de W. Gustloff, je-
rarca nazi que do-
narà nom al vai-
xell, a mans d’un
jueu exiliat, David
Frankfurter, el
1936 a Berna, fins
als anys 90 quan el
fill del narrador,
Konny, conclou la
història del creuer
enfonsat.

Movent-se enrere
per anar endavant,
Günter Grass passa
comptes al passat
del seu país, que en
alguns aspectes és
mitificat per les no-
ves generacions d’ultradreta,
personificades en la figura de
Konny. En aquest sentit, com
dèiem més amunt, és quan
Grass es manifesta més polè-
mic, perquè alerta sobre cert
revengisme que reneix, contra

la memòria, en l’Alemanya
d’avui. Si a Una llarga història
l’autor atacava amb ironia la
reunificació alemanya i a El
nostre segle narrava el convuls
món europeu del segle XX, a
Com els crancs furga en la ferida

nazi i els intents de
rehabilitació dels
assassins d’antany i
els seus còmplices,
una casta de gent
que ha crescut com
una mala herba a
l’ombra del miracle
alemany.

Com els crancs té
una gran força dra-
màtica, on s’entre-
mesclen la investi-
gació històrica i el
suspens narratiu,
que acaba en tra-
gèdia. Una de les
figures més relle-
vants de la novel·la
és la mare del nar-
rador, Tulla, àvia
del jove Konny, que
passa de ser una
partidària de Hitler
a una admiradora
de Stalin, com a
ciutadana i treba-
lladora de la RDA.
Serà de la influèn-
cia exercida sobre
el seu nét d’on nai-
xerà l’odi antisemi-
ta d’un jove medi-
ocre que durà les

seves conviccions a les últimes
conseqüències. Una història
que abasta tres generacions
d’un país que vol oblidar i al-
hora recordar el seu passat i
en què Günter Grass s’erigeix
com a consciència crítica.

Humana diva
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Núria Espert i Marcos Ordóñez,
De aire y fuego. Memorias.
Aguilar. Madrid, 2002.

L
a memòria sempre és selectiva,
i sovint injusta o traïdora. Els
records sedimentats després de
tantes pèrdues transfiguren els
fets viscuts. Quan es recupera el

passat, alguns episodis perden la trans-
cendència que tenien en el seu moment.
Núria Espert, una de les actrius catala-
nes més internacionals, es donà a co-
nèixer com l’hereva d’una altra de les
grans: Margarida Xirgu. Baldament Es-
pert dediqui a De aire y fuego un record
molt tangencial a l’actriu exiliada, la
seva faceta com a dona de teatre i el re-
pertori que ha interpretat i dirigit tenen
la mítica Xirgu com un clar precedent
en el fil històric del teatre català.

Adolfo Marsillach, actor i col·lega
d’Espert, deixà escrit en les seves me-
mòries Tan lejos, tan cerca que cada vegada
que la jove actriu escoltava el nom de
Margarida Xirgu llançava un gran sospir
anhelant. Si Xirgu planava en els co-
mençaments de la jove Espert, la trajec-
tòria de totes dues actrius presenta, sal-
vant els contextos, un paral·lelisme ben
curiós. D’entrada, les memòries d’Espert
comencen amb un fragment escrit des-

prés de l’assaig de Medea, una de les
obres estrenades per Xirgu el 1933, i
continuen amb un comentari dels con-
sells als còmics del Hamlet, un dels textos
de referència de l’actriu lorquiana per
excel·lència.

Les coincidències són notables. Totes
dues actrius provenen d’orígens famili-
ars modestos, es formaren en el teatre
amateur català, aconseguiren de ben jo-
ves disposar d’una companyia pròpia
amb un repertori excepcional (Shakes-
peare, Wilde, Lorca), feren el salt ben
aviat a l’escena internacional, etc. Des
del punt de vista cronològic, per aque-
lles ironies de la història, Xirgu hagué
d’aguantar els insults barroers de l’ex-
trema dreta l’any 1931 i, 40 anys des-
prés, el 1971, Espert fou insultada pels
mateixos sectors retrògrades de sempre.
Com Xirgu, Espert mostra suspicàcies
envers el cinema i, en tant que directora,
prefereix la pràctica directa de trepitjar
l’escena.

Paral·lelismes a banda, De aire y fuego és
un confessió pública que expressa una
visió apassionada de les experiències
viscudes. L’actriu procura treure’s de

sobre la imatge de diva i explica en to de
confidència les seves múltiples peripèci-
es com a dona de teatre. Des de les difi-
cultats per esquivar la censura fran-
quista fins als seus triomfs meteòrics,
per les seves memòries desfilen els grans
noms de l’escena internacional: Brook,
Wilson, Grotowski, Ronconi, Hall, etc.
Amb una generositat insòlita, Espert
agraeix tot el que ha après d’aquests
mestres i explica quina mena de relaci-
ons mantingué amb figures tan dife-
rents com ara Espriu, Alberti i Wesker.

SUMA ININTERROMPUDA D’ÈXITS
La trajectòria d’Espert, una actriu intel-
ligent, tenaç i decidida, és una suma
gairebé ininterrompuda d’èxits. De l’es-
cena catalana saltà a l’espanyola i a la
internacional. Dels seus inicis en una
companyia pròpia, gestionada pel seu
marit Armando Moreno –infatigable
company d’aventures– passà a ser diri-
gida per Víctor García, Lluís Pasqual,
Jorge Lavelli i, entre d’altres, Mario Gas.
Assumí la codirecció del Centro Dramá-
tico Nacional amb José Luis Gómez i
Ramón Tamayo. Es catapultà a l’escena

internacional amb la direcció de La casa
de Bernarda Alba, amb Glenda Jackson
com a protagonista i Joan Plowright
com a Poncia. Acceptà l’oferta de dirigir
òperes i, sense deixar d’actuar, muntà
espectacles en els escenaris i amb els
intèrprets més prestigiosos d’arreu del
món. Les memòries es clouen amb una
visió crítica sobre el procés de destitució
de Josep M. Flotats al TNC, amb un co-
mentari sobre la darrera interpretació
de Medea, de Michael Cacoyannis, i amb
una mirada il·lusionada envers els pro-
jectes de futur.

La vida d’Espert com a dona de teatre
brinda un testimoni extraordinari de les
vicissituds del teatre espanyol i, ni que
sigui de trascantó, de la història politi-
cocultural de les darreres dècades. Plens
d’anècdotes divertides i de vivències do-
loroses, els records d’Espert denoten una
actriu d’una humanitat continguda que,
a costa d’esforç, es fa un nom (és d’una
sobrietat commovedora el relat de la
seva profunda depressió causada per
l’espiral frenètica de compromisos).
Àgils, desbordants i directes, les memò-
ries d’Espert són un document impres-
cindible per conèixer no tan sols la ves-
sant més humana de l’actriu (quan po-
drem llegir una selecció dels seus dia-
ris?), sinó també les interioritats de l’es-
cena, el funcionament de les
companyies, els clarobscurs de la políti-
ca teatral i el teixit de contactes perso-
nals amb professionals de tot el món.


