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Passió brechtiana
➤ Per a Jacques-Pierre Amette (Saint-Pierre-sur-Dives, Nor-
mandia, 1943) la vida i l’obra de Bertolt Brecht són un passió
de joventut. La seva última novel·la, L’amant de Brecht, gua-
nyadora del premi Goncourt 2003, és un homenatge atípic al
poeta i dramaturg alemany. En el Berlín en reconstrucció de
la postguerra, Brecht es deixa seduir per Maria Eich, una jove
actriu austríaca a les ordres del serveis d’espionatge de l’Ale-
manya de l’Est que volen assegurar-se que el vell mestre
continua sent fidel a la causa comunista. Novel·la ambigua i
d’estil sobri, L’amant de Brecht retrata una època feta de des-
confiança, d’espionatge i de traïcions. Jacques-Pierre Amette
és l’autor d’una trentena d’obres (poesia, novel·les, teatre i
contes) i crític literari al setmanari Le Point. L’amant de Brecht
és la seva primera novel·la publicada en català.
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consumidor de sexe. En un dels
seus poemes fins i tot diu: “Mai
prenc precaucions amb les do-
nes, són una mica com una
mercaderia”. Aquest és el
Brecht dolent. És un personatge
ambigu, per això a la novel·la
mai no acaba de quedar clar si
el considero com un personat-
ge positiu o negatiu. Quan lle-
geixo alguns textos seus, per
exemple Els fusells de la senyora
Carrà, el trobo avorrit, propa-
gandista i fins i tot covard po-
líticament. Al contrari, quan
llegeixo El senyor Puntila i el seu
criat Matti i els reculls de poe-
mes, el trobo magnífic, hi trobo
la grandesa moral de l’escrip-
tor. Brecht és un home dividit
en dos. I és per això que m’in-
teressa. Ja es pot imaginar que
quan vaig decidir convertir
Brecht en personatge de novel-
la no tenia la més mínima in-
tenció de fer un panegíric. El
que més m’interessaven eren
precisament les seves contra-
diccions.
P.C. ¿No és arriscat transformar en
personatge de novel·la algú tan co-
negut com Bertolt Brecht?
J.P.A. Sí, però per això vaig voler
incloure un personatge de fic-
ció, el de l’actriu Maria Eich, la
protagonista del llibre. Volia
incloure un personatge de fic-
ció en un món que coneixem
perfectament gràcies a les dues
mil cartes que va deixar Brecht.
A França, aquestes cartes no
estan traduïdes –de fet a Fran-
ça tothom passa de Brecht–.
Però gràcies a les cartes conei-
xem tots els detalls de l’època.
Per escriure la novel·la, doncs,
tenia material molt potent. Em
vaig posar com a norma no
entrar en contradicció amb la
informació que tenia sobre
Brecht tot i haver introduït un
personatge de ficció.
P.C. Que en queda, avui, de l’obra de
Brecht?
J.P.A. Vivim en una època en
què la dignitat dels escriptors
ha disminuït. Tothom es con-
sidera escriptor. A França, ca-
da rentrée es publiquen 660
novel·les en 15 dies. Tothom
escriu, tothom publica, jo sóc el
número 554: la literatura s’està
ofegant dins de la producció de
llibres. Per això és fonamental
que un home com Brecht lluiti
per la dignitat de l’escriptor. La
seva lluita contra Hitler conti-
nua sent un model del que
hauria de ser un intel·lectual. El
seu combat va ser gairebé d’i-
gual a igual: la intel·ligència
crítica contra el fanatisme, la
hipnosi –perquè hi havia algu-
na cosa d’hipnòtic en la relació
de Hitler amb les masses–
contra la intel·ligència lúcida.
És el mateix tipus de relació
que havien tingut Voltaire i

Diderot amb els petits dicta-
dors de la seva època. Són mo-
ments en què un escriptor
s’enfronta coratjosament con-
tra un dictador. Brecht sabia
molt bé què vol dir ser escrip-
tor, la dignitat, la grandesa de
l’escriptor. Al final va acabar
pagant cara la seva lluita.
Quants anys d’exili, quants
anys va haver de passar amb la
família i les maletes amunt i
avall? Al final de la seva vida,
Brecht es va adonar dels límits
del teatre com a eina política.
Quan tenia 25 o 30 anys Brecht
pensava que amb la paraula,
amb el teatre, es podia aconse-
guir tot. I al final va morir sa-
bent que es poden fer i canviar
molt poques coses, que els bu-
ròcrates acaben tenint més
importància que els artistes. La
fe, la creença que Brecht tenia
en la influència i la importàn-
cia de la paraula s’acaba amb la
desil·lusió total. Fins i tot ell,
que tenia una veu forta, po-
tent, una intel·ligència podero-
sa, va acabar topant amb l’o-
pacitat, la incomprensió, l’odi.
Va morir cansat, deprimit, no-
més cal llegir els seus últims
poemes. Avui Brecht continua
sent un revulsiu per a la gent. I
això el fa un home a contra-
corrent: diu que és marxista
però en realitat és un home
totalment sol. Tot això em

continua fascinant. Per a mi
Brecht és un model del que
hauria de ser un escriptor, és
un moralista, un filòsof com ja
no en queden.
P.C. Quin procediment va fer servir
per barrejar realitat i ficció?
J.P.A. Amb les cartes, el diari, les
obres teatrals, les biografies...
tenia massa informació. La pri-
mera dificultat va ser no ofe-
gar-me amb tota aquesta infor-
mació. Abans de començar a
escriure vaig fer un pla, però
tot i això vaig haver de comen-
çar la novel·la set vegades per
treure informació, encara hi
havia massa coses i volia que la

novel·la tingués un estil molt
sobri. De tota manera, el fil
principal de la novel·la no és la
vida de Brecht sinó la carrera
de l’actriu Maria Eich. A través
d’aquest personatge volia ex-
plicar com un noia jove, una
actriu que arriba al teatre amb
molta il·lusió, amb idees pre-
concebudes sobre què és un
gran home, un gran escriptor i
un gran dramaturg acaba per-
dent la il·lusió. Al final Maria
Eich prefereix tornar a una
certa forma d’innocència: dei-
xa el teatre i decideix ser mes-
tre d’escola per fugir del món
de la cultura, un món que pa-
teix de les seves contradiccions,
de la seva arrogància, de la seva
autosatisfacció. Al personatge li
passa una mica com a tots els
actors, com a tots els escriptors:
hi ha un moment en què no
està a l’altura de les circums-
tàncies. Brecht li diu: “Tu seràs
Antígona”, però ella sap que
l’han contractada pel seu en-
cant, pel seu físic i ara li de-
manen d’interpretar un perso-
natge que no entén, que és
massa complicat per a ella. És
un tema que també m’interes-
sava molt, la dificultat de ser
actor. M’he trobat moltes vega-
des amb actors que oficialment
diuen que estan molt contents
d’interpretar un paper però
que darrere el teló ploren per-
què en realitat no ho aconse-
gueixen. A la novel·la he volgut
mostrar la part més humana
del teatre. Cada vegada que al-
gú ha muntat una de les meves
obres teatrals sempre he que-
dat sorprès de la fragilitat dels
actors, del nivell d’exigència
que ells mateixos s’imposen. És
un ofici difícil, t’has d’encarar
amb un públic que moltes ve-
gades és indiferent, que tant se
li’n dóna. Volia ensenyar el re-
refons, l’autèntica vida del tea-
tre. En el fons m’agradaria ser
com Maria Eich, m’hauria
agradat treballar al Berliner
Ensemble, viure al Berlín de
l’època. Tots els detalls que co-

neixem gràcies al diari i a les
cartes de Brecht són al·luci-
nants. Brecht, per exemple, es-
crivia al ministre de Cultura
per queixar-se del controls:
“Quan vaig de casa meva fins al
teatre paren el meu cotxe sis
vegades i cada vegada em de-
manen els papers de la meva
màquina d’escriure perquè és
americana”. Era un món en
què es vigilaven els uns als al-
tres. Tothom era una mica un
agent dels serveis secrets, de la
Stasi. L’època era una barreja
d’espionatge i de guerra ideo-
lògica. Brecht estava en guerra
contra els dirigents del partit.
Els comunistes volien un teatre
polític més aviat realista, un
teatre oficial, d’estil soviètic. I
Brecht feia un teatre crític, pe-
rillós per al partit. És interes-
sant veure com totes les con-
tradiccions d’aquesta època
sorgeixen al Berliner Ensemble
dels anys 50. És una època molt
interessant, molt divertida, l’he
viscuda a fons durant tres anys.
P.C. L’espionatge és un altra dels te-
mes centrals de la novel·la.
J.P.A. Sí. Als anys 70 vaig anar
sovint a Berlín Est, quan encara
hi havia el Mur. Em van detenir
diverses vegades perquè porta-
va diners francesos, em reteni-
en durant quatre o cinc hores i
veia xiuxiuejar els policies. Era
un ambient de novel·la d’espi-
es, tota l’estona estava vigilat...
Em va marcar molt. A part
d’això m’agrada molt John Le
Carré perquè sempre intenta
descriure totes les cares d’un
personatge, sovint contradictò-
ries, i sempre respecta la com-
plexitat de l’ésser humà. Tam-
bé m’agraden molt els perso-
natges de Dostoievski perquè
sempre tenen alguna cosa que
se m’escapa, pulsions obscures,
criminals, histèriques, que em
fascinen.
P.C. Maria Eich és l’amant de Brecht
però al mateix temps l’espia. No és
una manera de trair-lo?
J.P.A. No, si Maria Eich espia
Brecht és perquè considera que
és una obligació patriòtica.
Maria, que és austríaca, ha vis-
cut amb un pare i un marit
nazi i pensa que cal espiar els
veïns per evitar el retorn del
nazisme. Molts alemanys i aus-
de la postguerra pensaven el
mateix. Però el problema és
que feien el mateix que els na-
zis, com en un mirall: de la
mateixa manera que els nazis
tenien un membre del partit
infiltrat a cada edifici, a l’Ale-
manya de l’Est hi havia el ma-
teix mecanisme per vigilar els
nazis: un Estat policial. A la
novel·la volia mostrar com a
partir d’un sentiment de civis-
me, moralment positiu, s’arri-
ba a una cosa totalment


