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El crític literari alemany Marcel Reich-Ranicki

La literatura alemanya
com a pàtria

N A R R A T I V A

A L F R E D M O N D R I A

Reich-Ranicki
reconeix que
només
existeix un
animal més
presumptuós
que l’escriptor:
el crític

Marcel Reich-Ranicki, Mi
vida. Traducció de José Luis

Gil Aristu. Galaxia

Gutenberg / Círculo de

lectores. Barcelona, 2000.

A
lemanya és Adolf
Hitler i Thomas
Mann”, sentencia-
va l’escriptor i hu-
morista jueu Kurt

Tucholsky amb el somriure
esqueixat, davant els cims
més màgics de la creativitat
artística i l’horror més in-
sondable provocats per
aquest contradictori país.
Entre dos pols irreconcilia-
bles nascuts d’una mateixa
cultura, se situa la narració
autobiogràfica d’un dels crí-
tics de les lletres alemanyes
més influents de la segona
part del segle XX, Marcel Re-
ich-Ranicki. Un esborrona-
dor i atraient document de
vida, a més d’un esmolat
manual de crítica. Una invi-
tació a acarar-se als plaers i
desafiaments de la literatura
i a la vanitat en constant ex-
pansió dels escriptors. El re-
lat Mi vida està amarat de
principi a fi de l’esperit cris-
tal·lí de Heine: quan els jueus
foren expulsats del Temple,
no s’endugueren ni joies ni
tresors; únicament els
acompanyà la Bíblia com a
única “pàtria portàtil”. És la
relació infinita d’aquest po-
ble amb la bellesa i la se-
ducció de les paraules.

La necessària i desitjada
pàtria de la literatura ale-
manya. Aquesta és l’autènti-
ca passió i el tresor inextin-
gible de Reich-Ranicki. Nas-
cut el 1920 a Polònia al si
d’una família jueva, conegué
ben prompte a Berlín el món
trufat de les més variades
expressions artístiques de la
fràgil República de Weimar
–un dels períodes més fruc-
tífers i breument intensos de
la història d’Europa–. El te-
atre i la voracitat de les pri-
meres lectures li descobriren
la vocació de la crítica lite-
rària. Una vocació que hau-
ria d’ajornar-se després de
l’ascens al poder dels nacio-
nalsocialistes i la consegüent
persecució i expulsió de mi-
lers de jueus a Polònia. Re-
clòs Reich-Ranicki al gueto
de Varsòvia, assistim a una
història de sofriment inde-
turable, on l’amor, la litera-
tura i la música eren els
únics i escassos antídots per
fer més suportable la inevi-
tabilitat de la mort. La mare,
com també la major part
dels seus familiars, fidels in-
condicionalment a la llen-

gua i la cultura alemanyes,
foren exterminats al camp
de Treblinka.

Deslliurats in extremis de la
implacable solució final, l’au-
tor i la dona –amb qui es
casà al gueto per amor, i per
salvar la vida–, decidiren
després de la guerra esta-
blir-se a Polònia. Fins aquest
moment tenen lloc les dues
primeres parts del llibre,
amb unes pàgines sobre el
gueto inoblidables, d’una
força vital i narrativa cor-
prenedores. De fet, tant ells
com els pocs jueus que tin-
gueren la inesperada sort de
salvar-se, mai pogueren elu-
dir el sentit de culpabilitat
per haver sobreviscut a la
tragèdia de l’Holocaust.

Des de Varsòvia, Marcel
Reich-Ranicki viu l’aventura
del comunisme com a con-
trapès de l’infern que deixa
enrere. Una fascinació que es
dilueix progressivament en-
mig dels problemes provo-
cats per la censura en l’inci-
pient ofici de crític literari.
Crític en polonès, però so-
bretot de llibres en llengua
alemanya. Serà aquesta
enyorança de la pàtria lite-
rària –i l’angoixa causada
per la sòrdida dictadura– el
que obligarà el matrimoni a
fugir del bloc soviètic i esta-
blir-se a la República Federal
Alemanya, de la mà de
Heinrich Böll.

En aquest interval, Re-
ich-Ranicki ja ha pogut co-

nèixer directament dels es-
criptors l’inesgotable culte al
jo que porten en l’ADN. És
l’audiència concedida amb
ínfules de divinitat per Ber-
tolt Brecht, que sols coneixia
un únic tema de conversa: la
promoció de la seua obra i
del seu teatre. El talent d’Eli-
as Canetti només serà supe-
rat per la seua egolatria. La
genialitat exhibicionista de
Thomas Mann deixarà cica-
trius ben visibles en tot el seu
clan. Malgrat tot, la vanitat,
reconeix l’autor, és impres-
cindible per a la creació d’u-
na obra. Ara bé, alguns ho
mostren d’una forma més
simpàtica i humanitzada,
com Theodor W. Adorno.

I és que la majoria d’es-
criptors, en sol·licitar l’opi-
nió sobre la seua obra, el que
realment estan demanant és
admiració i lloances sense

reserves. Per això ens diu
Ranicki que “el que pensa un
autor d’un crític depèn sem-
pre del que aquest haja escrit
sobre ell, sobretot del seu
últim llibre”.

Aquest consell, junt amb
altres xafarderies i juís lite-
raris recorren els dos últims
capítols del relat, com a col-
laborador del prestigiós Die
Zeit i la posterior direcció de
la secció cultural del Frank-
furter Allgemeine, i que el
convertiren en un autèntic
tòtem de la literatura ale-
manya. Un crític que no de-
fugirà les inevitables topades
amb els grans autors: “En
analitzar la literatura cal ar-
riscar alguna cosa”. La con-
sagració de Günter Grass
amb El timbal de llauna no li
desperta gens d’entusiasme.
La narrativa de Thomas Ber-
nhard respira tensions ex-
tremes. Els comentaris sobre
Heinrich Böll demostren que
crítica literària i amistat són,
en la majoria d’ocasions, in-
compatibles. Peter Handke
li’n tornà alguna, de garro-
tada, i l’escriptora Christa
Reing desitjà per escrit la se-
ua mort. És la placidesa del
beatífic terreny de la litera-
tura. Sobre Jünger, Reich-Ra-
nicki es mostra extremada-
ment orgullós de no haver
escrit mai una sola línia.

L’obsessió per fer arribar
la crítica literària al gran
públic el féu col·laborar en
programes de ràdio i televi-
sió. De fet, adverteix que els
suplements de llibres no
s’han d’escriure pensant en
altres crítics i en els literats.
Cal dotar la crítica de rigor,
però sense perdre la claredat
i la diversió com a objectius.
I s’atorga un mèrit: haver
aconseguit llevar a alguns
professors universitaris “l’o-
lor repulsiu del guix dels se-
minaris”. Lloable tasca.

Mi vida és un document
autobiogràfic, potser sense
la profunditat i el to profes-
soral de les memòries d’un
altre referent jueu de la lite-
ratura, George Steiner. Però
amb un batec més intens,
com la tensió que provoca la
trobada amb Albert Speer,
l’arquitecte de Hitler, o la
radiografia descarnada del
món dels escriptors. És evi-
dent, però, que sense vanitat
no existiria la literatura. I
sense amor a la literatura no
existiria la crítica. De totes
maneres, Reich-Ranicki
–“treballar amb mi no és
gens fàcil”– reconeix que
només existeix un animal
més presumptuós que l’es-
criptor: el crític. De vegades
el matís consisteix a no per-
dre excessivament el sentit
del ridícul.

P O E S I A

El temps a
les muntanyes

A N D R E U G O M I L A

August Bover / Salvador Alibau
(aiguades), L’hivern sota el Cadí.

Arola Editors. Tarragona, 2001.

D
es que Carles Riba va fi-
xar, el 1936, la forma ca-
talana de la tanka japo-
nesa –cinc versos, se-
guint l’esquema 4 (+1) 6

(+1) 4 (+1) 6 (+1) 6 (+1)–, molts són els
poetes del país que s’han sentit atrets
per una estrofa que demana la mà-
xima concreció lingüística i expres-
siva: Josep Maria Junoy (l’introduc-
tor, segons Joaquim Molas), Joan
Salvat-Papasseit (aquests dos abans
que Riba), Josep Palau i Fabre, Salva-
dor Espriu, Maria Mercè Marçal, Mi-
quel Desclot... Tanmateix, Palau, a
les notes als Poemes de l’alquimista, ja
advertia els seus coetanis dels pro-
blemes que suposava la tanka adap-
tada al català, ja que el japonès es
caracteritza per ser monosil·làbica i
contenir mots coixí: “Aquests dos
factors –s’explica Palau– permeten,
segurament, que en trenta-una síl·la-
bes pugui haver-hi en japonès una
concentració musical tal i, possible-
ment, conceptual, molt superiors a
les que un nombre idèntic de síl·la-
bes poden permetre entre nosaltres”.

No obstant això, s’ha seguit con-
reant la tanka en català, sobretot
treballs conjunts entre un poeta i
un pintor. Joan Alegret, al pròleg de
L’hivern sota el Cadí, d’August Bover i
Salvador Aribau, fa un extens repàs
de totes les col·laboracions il·lustres
que s’han dut a terme amb aquests
paràmetres: tanka més dibuix. En-
tre elles, esmenta la del mateix Riba
i Jaume Pla a Vint tankas (1945), i la
de Miquel Martí i Pol i Ernest Alès a
El silenci. Quinze variacions (1992). Del
present volum cal destacar, per da-
munt de tot, la sinergia que es pro-
dueix entre Bover i Alibau. La ma-
joria de les vegades, el poema que
precedeix l’aiguada avança al lector
el seu contingut, li dirigeix la vista
i el fa anar més enllà, trencant el
marc del dibuix, encara que, des-
graciadament, no sempre. De tota
manera, massa cops es queda en la
pintura mateixa, en allò que hi ha a
dins de la pàgina.

Bover (Barcelona, 1949) ja va de-
mostrar al seu primer poemari, En
pèlag d’amor (Documenta Balear,
2000), la seva destresa a l’hora de
cenyir-se a un paisatge i netejar els
poemes. Llavors, la tanka apareix
com la forma ajustada per al seu
vers, senzill i evocador, que és el que
demana l’estrofa japonesa. Les 40
que conté L’hivern sota el Cadí, dividi-
des en tres parts, fan gala de pul-
critud i amor per la natura, sense
oblidar-se mai de la petjada im-
prescindible de l’home, present a la
tercera part (La vall). Però és el
temps, realment, qui fa de connec-
tor perfecte entre totes les tankas i
els dibuixos d’Alibau, sense obli-
dar-se de la influència indefugible
de Verdaguer i el primer poema d’Els
grans poemes de l’emperador Iang-Po-T-
zu, de Palau, que, també tanka, re-
sumeix el volum de Bover, com per
art de màgia, un fet ben present a
les muntanyes del Pirineu i a L’hivern
sota el Cadí.


