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Contes de joventut
J O A N A G U T

Hermann Hesse, Nous contes d’amor.
Traducció de Carles Andreu i Màrius

Gomis. La Magrana.

Barcelona, 2001.

D
urant molts anys Her-
mann Hesse i Thomas
Mann van constituir el
punt de referència de la
literatura alemanya. Tots

dos escriptors es van donar a conèi-
xer en el primer terç del segle XX i la
seva fama es va perllongar fins a
l’inici dels anys seixanta, quan van
deixar de ser autors de lectura obli-
gada. Thomas Mann havia obtingut
el premi Nobel el 1929 i Hesse l’ob-
tindria el 1946.

Hermann Hesse va néixer a Wurt-
temberg, Alemanya, el 1877 en el si
d’una família pietista contra la qual
es revoltaria aviat. Resident a Basilea,
es va nacionalitzar suís el 1921. Va
començar a escriure de molt jove. La
seva primera obra és Hermann Laus-
cher, de poesia i prosa, publicada a
Basilea el 1901. Com a novel·lista es va
donar a conèixer amb Peter Camenzind
(1904), que va tenir una notable aco-
llida, encara que els seus llibres més
importants no apareixerien fins a uns
quants anys després: Siddharta (1922),
El llop estepari (1927), Narziss i Golmund
(1930) i El joc de les perles de vidre (1943).

VIATGE A L’ÍNDIA
El 1911 Hesse va viatjar a l’Índia a
causa del seu interès per la filosofia
oriental, que impregnarà una bona
part de la seva obra. Siddharta, el relat
de la vida de Gautama el Buda,
constitueix el llibre més significatiu
d’aquest corrent. Als anys seixanta
Siddharta va esdevenir el llibre de
capçalera del moviment contracul-
tural que s’oposava a la guerra del
Vietnam i que proclamava l’eslògan

hippy Fes l’amor i no facis la guerra.
Hermann Hesse va morir a Ticino,
Suïssa, el 1962.

Nous contes d’amor aplega quinze
narracions curtes, escrites majorità-
riament entre el 1903 i el 1908. Són,
com el seu títol indica, contes que
giren entorn de l’amor, especialment
de l’amor juvenil, amarats de ro-
manticisme. Des de la descripció del
naixement de l’amor fins als amors
impossibles, sovint un simple mirat-
ge de joves idealistes, narrats amb
una gran malenconia i una exquisida
sensibilitat. Els punts culminants del
llibre els trobarem en les narracions
L’alumne de llatí, Hans Amstein, Juliol, La
serradora de marbre, L’aprenentatge d’en
Hans Dierlamm i, sobretot, el magnífic
conte La conversió de Casanova, una pe-
ça d’una fina ironia que narra el pas
de Giacomo Casanova per Zuric, dis-
posat a recloure’s en la vida monàsti-

ca però que hi renuncia a causa de la
bellesa d’una dama.

El valor literari del llibre, com pas-
sa sovint en els reculls de textos de
procedència diversa i èpoques dife-
rents, és bastant desigual. Al costat de
contes perfectament estructurats i
ben escrits n’hi ha alguns altres que
fan pensar en simples provatures, es-
bossos primerencs d’un escriptor en
pràctiques. En el seu conjunt destaca
l’ambient bucòlic que emmarca les
històries, la majoria desenvolupades
en petites ciutats envoltades de bos-
cos, amb un riu tranquil, sota ambi-
ents burgesos i jardins curulls de
flors. Tantes flors que fan que algunes
narracions esdevinguin una mica en-
sucrades. L’amor que Hesse descriu és
bàsicament un sentiment romàntic
–el constant glatir dels cors juvenils–
allunyat de la cruesa contundent del
sexe. En aquest sentit cal no oblidar
que els contes de Hesse van aparèixer
originalment en publicacions periò-
diques que llegia la pudibunda i, en
certa manera, hipòcrita societat bur-
gesa alemanya i suïssa de comença-
ment del segle passat.

OBRES MÉS DESTACABLES
Per als lectors que desconeixen l’obra
de Hermann Hesse, potser el llibre que
comentem no és la millor manera d’a-
proximar-se a l’autor, d’una gran qua-
litat, amb obres com El joc de les perles de
vidre, que representa el punt zenital de
la seva producció, i de la qual el pro-
fessor Erik Hornung, de Suttgart, afir-
mava el 1956 a Universitas: “Al final d’un
caminar difícil a través del caos, del
dubte i de noves afirmacions, resta de-
finitivament recollit en El joc de les perles
de vidre allò que és permanent, la vali-
desa en última instància, l’essència
darrera destil·lada de moltes rutes i
àmbits del pensament. Aquest llibre té
el valor anàleg al d’un testament”.

A S S A I G

Els joves
i la Unió Europea
M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Joaquim Prats (director) i Cristòfol-A.
Trepat (coordinador), Els joves davant el
repte europeu. Presentació d’Alejandro

Plasencia. Fundació La Caixa.

Barcelona. 2001.

L
es directives que ens vénen de
Brussel·les i que condicionen la
nostra vida en –segons els ex-
perts– un 65 per cent, l’arribada de
l’euro, la targeta sanitària comuna

europea de futura implantació i la conven-
ció que ha de redactar la Carta de Drets
Fonamentals, probable embrió d’una Cons-
titució europea, tot això, està accelerant a
cor què vols el procés d’integració europea
i de desintegració estatal i nacional. ¿Què en
saben i pensen de tot plegat aquests euro-
peus d’avui, i sobretot de demà, que són els
nostres joves? I encara més: ¿quina infor-
mació reben, a l’escola? Amb la intenció
d’esbrinar l’estat de la qüestió, la Fundació
La Caixa va encarregar un estudi al profes-
sor Joaquim Prats, que ha estat coordinat
pel també professor Cristòfol-A. Trepat, tots
dos del departament de didàctica de les ci-
ències socials de la Universitat de Barcelona.
L’estudi, que té com a subjecte els estudi-
ants de quart d’ESO i els seus llibres de text,
és d’abast espanyol amb especial atenció a
Catalunya i Madrid.

¿Quines conclusions? Podem prendre
nota del següent: sentir-se europeu no su-
posa necessàriament que els joves recone-
guin en aquesta afiliació la seva identitat
principal; la consciència europea es limita a
l’àmbit estricte de la Unió Europea; el co-
neixement que els nostres joves tenen
d’Europa és tan escàs que fins i tot no saben
els Estats que la formen. D’altra banda, la
percepció que els nostres joves tenen de la
UE és la d’una entitat que gira fonamental-
ment al voltant de l’economia. I, com era
previsible, la forma de percepció de la UE
depèn del nivell econòmic i cultural dels
pares: a més capital cultural i econòmic
correspon una visió més acurada, completa,
sofisticada i matisada. Una dada significati-
va: pràcticament tots els enquestats creuen
que la pertinença d’Espanya a la UE és po-
sitiva i no voldrien que el procés s’aturés,
perquè pensen que els pot beneficiar. Una
altra dada: davant la UE els nois estan més
expectants i les noies es mostren més ma-
tisades. Una darrera dada: la política res-
trictiva a la immigració és aprovada. Pel que
fa al contingut dels llibres de text, tots ells
incorporen unitats específiques sobre la UE.
Però, compte amb el detall!, no és estrany
que alguns llibres incorrin en confusions,
incoherències, errors i distorsions.

LLIBRES DE TEXT AMB ERRORS
Les opinions dels joves sobre la UE són les
que són i només canviaran –si és que algu-
nes d’elles han de canviar– en el decurs del
procés d’integració europea. El que sí ha de
canviar és la qualitat dels llibres de text per
aconseguir un millor coneixement del que
és Europa. En aquest sentit, caldria seguir
les recomanacions dels redactors de l’infor-
me: incrementar i aprofundir els progra-
mes, millorar el material didàctic, reforçar
els continguts, actualització dels docents i
foment de la mobilitat i l’intercanvi entre
els estudiants i professors europeus. En de-
finitiva, aquest estudi ens mostra la per-
cepció real que els joves tenen de la UE i
assenyala què ha de canviar a l’escola per-
què els alumnes sàpiguen on viuen. Un
treball imprescindible per saber on som en
matèria d’Unió Europea.

Envellir com el bon vi
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A I D A S E G U R A

Hermann Hesse, Elogi de la vellesa.
Traducció de Montserrat Ollé.
Empúries. Barcelona, 2001.

L
legir Hermann Hesse sempre
és una experiència agrada-
ble, i més si trobes un cafè
amb catifa i llar de foc i re-
produccions de pintors fla-

mencs a les parets. La seva reposada
saviesa és com un bàlsam per al lec-
tor, que acostuma a trobar en les pa-
raules d’aquest premi Nobel de lite-
ratura un encertat equilibri entre di-
versió i reflexió. Elogi de la vellesa és un
petit volum format per textos que
Hesse va escriure en diferents mo-
ments de la seva vida. Hi trobem po-
esies, retrats, descripcions i fins i tot
aforismes. Per aquestes formes varia-
des recorda El caminante (editorial
Plaza y Janés), un llibret editat el 1987

que a més estava il·lustrat amb les
seves delicades aquarel·les.

Tenim tendència a pensar que els
vells miren cap al passat perquè al
futur hi veuen poca cosa més que la
mort. Hesse va viure més de vuitanta
anys (del 1877 al 1962), i des d’a-
questa perspectiva privilegiada ens
dóna una visió de la vellesa molt més
complexa i sobretot més positiva. Per
l’escriptor d’origen alemany, l’edat
ensenya l’home a esperar, a callar i a
escoltar, a ser més madur, reflexiu i
savi. La vellesa regala uns dons a qui
l’assoleix: el tresor en imatges que
portem dins la memòria, la vida
contemplativa, la paciència, la sere-
nitat i la indulgència. Per als vells
bàsicament no hi ha cap vivència
nova, però en reviure coses, per
exemple la visió del mar o escoltar
una antiga cançó, es tornen a trobar
amb el seu jo més jove. La mort és a
prop, és veritat, però Hesse hi confia
com una amiga que l’alliberarà de les
xacres que provoca el pas dels anys.

El final també serà l’oportunitat de
reunir-se amb els que se n’han anat
però encara romanen vius dins nos-
tre fins que morim.

ELS PETITS PLAERS DE LA VIDA
Hesse proposa recrear-se en els petits
plaers: pa, formatge i vi en una ta-
verna obaga del bosc, observar una
última tempesta d’estiu i el tendre
estremir-se dels colors, trobar-se amb
un vell amic de la infantesa, escoltar
el cant del cucut que anuncia l’arri-
bada de la primavera... valorar les mil
belleses de la vida. Aquesta és la ma-
nera de defensar-se de la fredor que
penetra des de l’univers, de la fredor
que penetra a la sang de les persones
velles. A Elogi de la vellesa també hi ha
intel·ligents aforismes: “Justament la
gent que de jove ens sembla impossi-
ble imaginar-nos-la de vella és d’on
surten els millors vells”. O aquest al-
tre: “Tota la gent de talent i que es
diferencia dels altres, tan aviat és ve-
lla com jove”.

Trobeu un escenari agradable i lle-
giu aquest petit llibre de l’últim re-
presentant del romanticisme ale-
many, un poeta i novel·lista que segur
que era un avi encantador. A més, la
traducció de Montserrat Ollé li fa
justícia.


