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Només a la batalla de Verdun, de la Primera Guerra Mundial, hi van morir un milió de soldats

Una joventut perduda
N A R R A T I V A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Ernst Toller, Una joventut a
Alemanya. Traducció d’Artur
Quintana. Edicions de 1984.

Barcelona, 2001.

S
uposo que és un fet
comunament accep-
tat que, per tal de
comprendre l’Europa
del segle XX, és cab-

dal conèixer i comprendre l’A-
lemanya del segle vint, una
Alemanya que coneix anàlisis
literàries molt diverses, des de
les novel·les de Christopher Is-
herwood fins al fascinant mo-
saic de contes que és El meu se-
gle, de Günter Grass.

A l’hora de considerar els
anys d’aquest segle que resul-
ten crucials per a la trajectòria
alemanya i europea del segle,
el més comú a escala literària
és fixar-se en els primers tren-
ta, que suposen l’agreujament
de tots els conflictes socials i
econòmics i el camí inevitable
cap al fatídic 1933. L’etapa an-
terior i, sobretot, la guerra de
1914-18, no han estat potser
dignes d’una atenció literària
tan àmplia, si exceptuem, na-
turalment, autors com Remar-
que. L’horror d’aquesta guerra,
però, va ser detonant de movi-
ments que veurien els anys
trenta les seves culminacions
potser inevitables.

La Primera Guerra Mundial
és, sense cap mena de dubtes,
el conflicte més sagnant que
viu Europa, una desmesurada
matança que fa empal·lidir els
anys de les guerres napoleò-
niques i gairebé converteix en
conflictes locals els conflictes
del XIX. S’hi enfronten exèr-
cits de dimensions gegantes-
ques, amb armes tot just aca-
bades d’inventar (aviació,
tancs, gasos tòxics) però amb
un pensament tàctic que en-
cara no ha evolucionat per
treure’n partit. Els resultats
són monstruosos: a la batalla
de Verdun hi moren gairebé
un milió de soldats; a la de
Gal·lípoli, tres-cents divuit mil
(per fer una comparació, a
Waterloo, que va ser tanma-
teix una batalla innecessària-
ment sagnant, hi van morir
quaranta-set mil homes).

Xifres com aquestes, per a
les quals no és admissible ni
tan sols el pal·liatiu de dir que
va ser l’última guerra de la
història en què la població ci-

vil no va ser directament ata-
cada, fan comprendre que el
sotrac en les consciències eu-
ropees havia de ser enorme. A
Alemanya, després de la guer-
ra, tots els conflictes continu-
aven incòlumes, però tenien
ara per escenari un país míser
i devastat.

És sobre aquesta guerra i so-
bre els primers anys de la post-
guerra (fins al 1923) que ens vol
cridar l’atenció Una joventut ale-
manya, d’Ernst Toller
(1893-1939), poeta i dramaturg,
però també activista polític
exiliat el 1933; alemany, però
també jueu, i nascut, a més, a
Samotschin, a les terres de
frontera en perpetu conflicte
entre Alemanya i Polònia.

Toller no s’atura, com s’a-
costuma a fer, en la descripció
de l’univers de la infantesa.
Ben al contrari, aquests anys
són descrits amb pinzellades
ràpides, tan sols el just per
deixar el lector davant un
personatge ben definit: el del
jove burgès, de família jueva
benestant, amb unes fortes
conviccions nacionalistes i
pangermàniques a qui l’inici
de la guerra sorprèn estudiant
a París i que s’afanya a tornar
a Alemanya per allistar-se com
a voluntari.

CAMÍ DE DAMASC
El front serà el camí de Da-
masc per a Toller. Acantonat
primer a Estrasburg i comba-
tent aviat a Verdun, totes les
seves conviccions s’ensorraran
com un castell de cartes. No
només com a conseqüència
directa dels horrors viscuts,
sinó també –i això és segura-
ment el més interessant– per
la presa de consciència de la
buidor del discurs pangerma-
nista: el coneixement a través
dels companys de diferències
irreconciliables (l’abisme que
separa, per exemple, bavare-
sos i prussians), o també la
percepció dels habitants d’a-
quella terra ocupada, però
que cal suposar alemanya, i
que es poden resumir en el
comentari d’una noia alsacia-
na: “Es queixa que el soldat
alsacià és objecte de controls i
denúncies, que vexen la po-
blació, i el que no aconse-
gueixen els francesos ho
aconsegueixen els prussians:
tallar-los el lligam que els
uneix a Alemanya”.

Serà, per tant, un Toller ra-
dicalment diferent qui torna-
rà a la rereguarda el 1916,

després de ser declarat inútil
de resultes d’una afecció car-
díaca. A partir d’aquest mo-
ment, s’integrarà en movi-
ments intel·lectuals de caràc-
ter pacifista, cosa que li supo-
sarà la presó i, fins i tot, el
manicomi (de resultes d’una
identificació antipatriò-
tic-boig que fa pensar inevita-
blement en el que li passarà
quaranta anys després a Ezra
Pound).

A la presó, el pensament de
Toller deriva del pacifisme cap
al comunisme, cosa que el
duu, immediatament després
de la guerra, a participar acti-
vament en el moviment revo-

lucionari de Baviera, que pro-
clamarà la República bavaresa
el 8 de novembre de 1918 (un
dia abans de l’abdicació del
kàiser i tres abans de l’armis-
tici). L’any següent, quan el
Consell Revolucionari de Mu-
nic proclama la República dels
Consells, Toller és nomenat
president del Consell central, i
fracassa en el seu intent de
crear un front socialista unifi-
cat. Detingut després del cop
del socialista Hoffmann con-
tra la República dels Consells,
serà condemnat a cinc anys de
presidi militar, els cinc anys
que clouen el llibre. L’horitzó
d’Alemanya s’enfosqueix cada

vegada més de pressa, i ja s’a-
costa aquell dia de 1933 en
què totes les universitats ale-
manyes llançaran pública-
ment a la foguera les obres
d’Ernst Toller.

Una joventut a Alemanya és,
més enllà del seu innegable va-
lor testimonial, un llibre d’una
rara força que ens parla sobre-
tot de la fe i les esperances de
persones que, abocades a viure
un temps de terribles incerte-
ses, van mirar de comprendre’l,
d’analitzar-lo i d’oferir, cadas-
cun amb les seves armes, vies
de futur i d’esperança als seus
conciutadans. Naturalment,
tots van ser derrotats.


