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Jordi, vam crear junts la Institució del no-res, la vam
projectar... Que per molts anys!
Oriol Pi de Cabanyes, director de la ILC de 1987 a 1996 

M’infon un gran respecte com a creador i per la seva
trajectòria humana, política i intel·lectual.
Magdalena Oliver, directora de 1996 a 1998

Ha incorporat a la poesia contemporània l’esclat de la
llengua de Salvat-Papasseit.
Francesc Parcerisas, director de 1998 a 2004

Imaginació única, rigor admirable, voluntat de servei...
IMPRESCINDIBLE.
Feliu Formosa, degà de la ILC de 1999 a 2001

El vaig conèixer abans d’haver-lo llegit, és un gran
home. Un cop llegit vaig pensar que també és un 
gran escriptor.
M. Antònia Oliver, degana de 2001 a 2004

Dins de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, va 
ajudar a construir el somni d’un futur Teatre Nacional
de Catalunya.
Josep M. Benet i Jornet, degà des de 2004 
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Bosses de viatge
damunt l’escenari

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Jacques-Pierre Amette,
L’amant de Brecht. Traducció

de Pau Joan Hernández.
Columna. Barcelona, 2004.

A
mette, crític literari,
és un coneixedor de
les arts escèniques
–ha escrit peces tea-
trals, a més de narra-

tiva i poesia–. Per això, ubicar
la present narració al voltant de
la persona de Brecht era una
aposta guanyadora sobre ter-
reny conegut. Aquestes alquí-
mies amb cert rigor històric,
estil periodístic i personatge
políticament progre i correcte
agraden aquí i allà. Així que: el
Goncourt a la butxaca i tra-
duccions fora de França.

Amette ens fa retrocedir al
1948 i ens enfunda en gavardi-
nes grises. Brecht torna a la
RDA amb la seva dona, Helene
Weigel, després de quinze anys
d’exili. Quinze anys de lluita
contra el nazisme des de, això
sí, els daikiris de Malibú i les
eternes sospites de rojillo entre-
maliat. I sí, el geni és rebut amb
els braços oberts a Berlín però
el cert és que ningú se’n refia.
Brecht té un encàrrec titànic.
Dirigir el Deutsches Theater i
desmuntar la parada d’anteri-
ors comediants. No li serà fàcil.
Els nois de la creu gammada
seran uns assassins, d’acord,
però reconeixem-ho: muntant
actes públics eren insuperables.
Brecht, doncs, ha de construir
un Nou Teatre de l’Alemanya
De Després d’Allò. Un teatre
militant, proletari, socialista,
aparador del nou règim proso-
viètic. I els buròcrates de rigor li
col·loquen una actriu austríaca
amb passat vergonyant i faldi-
lla curta. Maria Erich es con-
verteix en la seva amant, en
l’espia de la novel·la i en l’he-
roïna romàntica del seu autor.
L’Erich mai estimarà Brecht
però sí que acabarà enamorada
del seu botxí, l’oficial de la Stasi
que la fica al llit del bo de Ber-
tolt. I el funcionari –alehop!–
també l’estima. Però el deure
obliga, el vouyerisme mola i des-
prés de tot, això és Europa de
l’Est i aquí tot és rutina.

És aquest i no un altre l’ar-

gument de la novel·la. La freda
passió –epistolar?– d’aquells
dos éssers separats pel mur del
deure i la desconfiança. L’últi-
ma oportunitat que els dóna la
vida i que queda arxivada en
una carpeta. Brecht és l’eix so-
bre el qual gira tota la resta. I la
distància amb la qual Amette
ens el fa veure intel·ligent. Al-
menys ho sembla en una pri-
mera instància, tot i que des-
prés més aviat sembla por o
potser mandra d’anar més en-
llà. Converteix Brecht en un
personatge en l’interior del
qual mai no podem penetrar.
Un Falstaff que no és ni gaire
cult, ni brillant, ni fascinant,
ni... D’acord, no se li escapa ni
el vidriol ni la mirra, però, ¿tan
sols era això Brecht? ¿Un bon
vivant que es tirava les actrius,
llegia diaris capitalistes i sabia
triar el lloc on fer una bona
migdiada? La resta dels perso-
natges, tot i que són delimitats
amb destresa, no travessen el
llindar de la ficció. Com bosses
de viatge que algú ha abando-
nat a l’escenari.

La narració, doncs, esdevé,
gairebé un dejà vu sobre pel·lis
de la Guerra Freda. Escrita amb
una prosa efectiva, però poc
més. No ajuden gaire aquests
capítols de només un full i mig
que no et deixen creure que
estas tractant amb literatura. I
el cert és que acabes la novel·la
i no saps més de l’estada de
Brecht a Berlín. Tampoc conei-
xes la seva manera de treballar
el teatre –Amette desaprofita
una bona excusa de fer exhibi-
ció documentalista– ni línies
polítiques o ideològiques de les
diverses faccions comunistes
postnazis. Només et queda una
sensació grisa i trista. Una cosa
així com una petita depressió
germànica i un parell de per-
sonatges que, potser, es van
enamorar però que a ells ma-
teixos els va fer mandra anar
més anllà. T’han endossat, en
definitiva, un llibre escrit a base
de veure pel·lícules d’espies bu-
ròcrates. De gent avorrida, que
no saps si la guerra els va tren-
car la vida o els va animar.

Amette és un autor respectat
i va guanyar el Goncourt l’any
que el premi feia 100 anys, o
sigui, que si Carmen Posadas
fos francesa, la farien presiden-
ta de la República.

E N T R E V I S T A

Jacques-Pierre Amette
Novel·lista francès. Premi Goncourt
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negativa i s’acaba espiant a
tothom. Es per això que, per
Maria Eich, el personatge de
Hans Throw, el funcionari de
la Stasi, és gairebé un heroi: és
l’home que impedeix el retorn
del nazisme. A més a més és
guapo, intel·ligent i ha sofert,

com ella, el nazisme. Tots dos
volen construir un país nou,
que sigui moralment viable,
un país que estigui en har-
monia amb la democràcia.
Vaig voler fer un paral·lelisme
amb Brecht, quan a les últi-
mes pàgines del Diari de treball
diu: “Continuem fent teatre

però els periodistes ja no vé-
nen, els obrers tampoc i la
Unió d’Escriptors ens acusa de
ser formalistes”. Sempre passa
el mateix: els que més t’hau-
rien d’ajudar són els que et
traeixen. Volia mostrar com
en el món intel·lectual sempre
hi ha odi, egoisme, ràbia. A
França va passar el mateix
després de la guerra, amb tot
el debat sobre la depuració
dels escriptors acusats de col-
laborar amb l’enemic, com
ara Céline i Brasillach. Sartre,
per exemple, que no havia
format part de la Resistència
–fins i tot va deixar que es re-
presentessin obres seves du-
rant l’ocupació–, va ser un
dels primers acusadors.
P.C. Quina impressió li va fer gua-
nyar el premi Goncourt?

J.P.A. Vaig quedar molt sorprès
perquè no havia volgut que el
meu llibre sortís a la rentrée.
Altres anys havia format part
de les llistes del Goncourt pe-
rò al final acabava tenint la
sensació de ser un cavall de
cursa. Quan em van dir que
havia guanyat no m’ho vaig
creure. “És impossible gua-
nyar el Goncourt parlant de
Brecht”, vaig pensar, “és un
autor que no interessa nin-
gú”. Fins i tot el meu editor
estava sorprès. Més tard, però,
quan vaig parlar amb els
membres del jurat vaig des-
cobrir que hi havia dos ger-
manistes: Jorge Semprun i
Michel Tournier. Suposo que
són ells els que van convèncer
els altres perquè em donessin
el premi. Quan escrius un lli-

bre sobre Brecht saps que en
vendràs, com a màxim, 2.000
exemplars, però gràcies al
Goncourt n’he venut 200.000.
L’únic problema dels premis
és que l’autor és un peó, està
manipulat per totes bandes,
el llibre circula sense que
l’autor en sàpiga res. Encara
avui no sé exactament qui va
votar per mi, és un misteri. El
que és clar és que sense el
Goncourt continuaria venent
2.000 exemplars de cada lli-
bre. No fa gaire, un japonès
em va enviar un correu elec-
trònic per dir-me que li havia
agradat molt el meu llibre: és
l’efecte Goncourt. Ara m’edi-
ten als Estats-Units i tinc dos
llibres traduïts al xinès, s’ho
imagina? Per a mi el Goncourt
ha estat un miracle.


