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‘Confessions de Fèlix Krull’ va ser l’última obra de Thomas Mann

Humor i elegància
N A R R A T I V A

J O S E P P E L F O R T

Thomas Mann, Confessions de
Fèlix Krull, lladre i farsant.

Primera part de les memòries.
Traducció, notes i epíleg de

Jordi Llovet. Proa.

Barcelona, 2003.

J
a des dels seus inicis,
una de les seqüeles més
inqüestionables del ca-
pitalisme és el fet que
per obtenir una posició

socialment respectable allò que
compta no és sinó la possessió
de béns (o la seva ostentació),
que és una manera clara, ràpi-
da i evident d’aconseguir la le-
gitimació social. El protagonis-
ta i narrador de Confessions de
Fèlix Krull, l’última obra de Tho-
mas Mann, és un lladre i un
farsant de gran refinament
que, sempre que se li presenta
l’ocasió, capgira i utilitza en
benefici propi aquests meca-
nismes burgesos i les formes
amb què es presenten en socie-
tat. El seu domini impecable
dels costums socials i la seva
excel·lència en la dicció i les
maneres li permeten fins i tot
suplantar el marquès de Ve-
nosta. En un altre episodi, quan
ha de passar la revisió de la co-
missió mèdica militar, s’em-
pesca un seguit de falsedats so-
bre el seu estat de salut real-
ment tràgiques, i les fa tan ver-
semblants i les guarneix amb
tals dosis de teatralitat que el

metge inspector no pot fer altra
cosa que dispensar-lo del servei
militar (i, per la seva banda, el
lector no pot evitar riure de
valent). De fet, la paròdia i la
ironia són com vetes d’aigua
que recorren tota l’obra de
l’autor alemany, i que, de ve-
gades, com en el cas d’aquesta
novel·la, afloren de manera més
impetuosa. Són les armes per
mantenir la categoria moral de
l’artista i la literatura davant els
nous valors burgesos i la desfe-
ta de les guerres mundials.

ENTRE L’ART I LA VIDA
A la novel·la, a més de les rela-
cions entre l’artista i la societat,
també hi podem resseguir un
altre dels temes predilectes de
Mann: les contradiccions entre
l’art i la vida, que també són
tractades amb un distancia-
ment irònic. Un dels records
més vius que Fèlix Krull con-
serva de la seva adolescència és
l’ocasió en què presencia a Ve-
nècia l’actuació de Müller-Rosé,
un cantant molt apreciat. En
aquest passatge s’hi fa una des-
cripció exacta i prodigiosa de
l’espectacle, del talent de l’ar-
tista i de la seva capacitat de
seduir el públic. “Müller-Rosé
–conclou el narrador– expan-
dia alegria de viure, per emprar
una expressió adequada al difí-
cil i dolorós sentiment d’enveja,
anhel, esperança i ganes de
viure que encén la visió de tot
allò bell, feliç i perfecte que es
troba en l’ànima dels homes”.
Després, quan el jove Fèlix,

acompanyat del seu
pare, visita l’artista en
el seu camerino, s’hi
troba un home de
parlar barroer i amb
mig cos ple de pústu-
les “repugnants, de
vores vermelles i amb
les puntes purulen-
tes”. La captivadora
bellesa que exhibia
dalt de l’escenari s’ha
esvanit, però la seva
funció artística, la se-
va transfiguració es-
tètica forneix una ne-
cessitat humana es-
sencial: l’ideal artís-
tic. Entre l’artista i el
públic que l’aplau-
deix enfervorit, hi ha
“una acció que es
satisfà recíproca-
ment, un connubi
dels anhels de l’actor
i dels anhels de la
gentada”.

En aquest sentit,
les aventures de Fèlix
Krull –les seves peri-
pècies, els seus diver-
tits enganys, els seus
tripijocs de seductor
agradós– es poden
entendre com una
al·legoria de l’artifici
estètic, com la vida
convertida en una
obra d’art. La amora-
litat dels seus actes
–que el narrador no
es qüestiona en tota
la novel·la– queda
compensada per la
moral de la forma,

pel domini extraordinari del
llenguatge que exhibeix el pro-
tagonista. És com si se’ns mos-
trés la rebotiga de la vida d’un
gran artista (i d’aquí que Con-
fessions de Fèlix Krull sigui també
la més autobiogràfica de les obres
de Thomas Mann). Amb la seva
intel·ligència narrativa, el seu
humor i el seu estil –que es
desplega amb elegància i flueix
majestuós com un riu–, l’autor
postula la virtut de l’obra d’art,
el poder fabulós de la forma. I
aquesta actitud no està gaire
allunyada de la proposta nou-
centista, que defensava el valor
de l’obra ben feta. No ens ha
d’estranyar, doncs, que la mag-
nífica traducció de Jordi Llovet,
acompanyada de notes i d’un
sucós epíleg, prengui com a
model la prosa de les traducci-
ons noucentistes per trobar un
equivalent exacte a la llengua
rica, complexa i refistolada de
l’original alemany.

La traducció i la creació
➤ Quan el cronista és rebut cordialment
pel traductor, en una espaiosa i assole-
llada sala d’estar d’un pis de l’Eixample,
el primer que el sorprèn és la fabulosa
biblioteca que entapissa les parets. Jordi
Llovet no triga gaire a comentar de ma-
nera lúcida i apassionada mil i un aspec-
tes sobre Thomas Mann, sobre Kafka, so-
bre “l’art de transvasar”, sobre la litera-
tura catalana actual.

Quan li comento el que digué Josep
Carner sobre la traducció entesa com una
mena de banc de proves per experimen-
tar amb la llengua, no dubta a defensar
“la traducció com a pràctica per aprendre
a escriure”. I és que “s’aprèn molt més a
escriure traduint que no només escrivint.
Això és segur”. Les traduccions de Carner,
especialment Pickwick (Proa, 1931), les
jutja “extremoses”, i no les valora en tant

que traduccions sinó més aviat “com a
obres d’art verbal”. De fet, per ell, “un
traductor és un escriptor que té una
pauta. A Fèlix Krull no hi ha ni sola una
frase catalana”. Quan un traductor s’en-
fronta amb un bon clàssic, en surt bene-
ficiada la llengua a la qual es tradueix. En
el cas del català, “perquè eixamples ne-
cessàriament les possibilitats de dicció i
d’ús d’una llengua que està relativament
poc treballada”. Segons Llovet, “el subs-
trat de la llengua catalana no deixa de ser
pagesívol, camperol, i això és molt bonic,
però com a matèria literària és insufici-
ent. El fet de traduir fa anar la llengua un
punt més enllà”. En aquest sentit, reivin-
dica que s’ha de “descol·loquialitzar la
llengua catalana”, per atorgar-li més pos-
sibilitats literàries. Afirma amb conven-
ciment que, entre els escriptors actuals,

hi ha poc domini prosòdic de la llengua.
“M’horroritza pensar que hi ha molts es-
criptors actuals que creuen que el ritme
de la frase és un aspecte completament
prescindible”. Li sembla absurd que es
consideri Carner un poeta menor, perquè
és “un mestre absolut en el domini de la
flexibilitat musical de la llengua”. “S’ha
d’intentar esbrinar i dominar els movi-
ments anímics de la frase, com ha de
pujar, enlairar-se i caure, com ha de viure
per ella mateixa”. D’alguna manera, en
un període llarg, “la primera frase ha de
portar naturalment a l’última”.

Finalment, destaca Solitud, una novel·la
modernista de la qual no es parla gaire
sovint: “Víctor Català dominava el ritme
de la frase como no el dominava Pla, per
exemple. Tenia una escriptura musical
extraordinària”.


