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Com s’ho ha fet per no plorar
a l’hora de pelar les cebes?
Es tracta de fer-ho amb molta
cura, res més.

Però l’agost passat, amb el ruixat
que li va caure, no se li va escapar
alguna llàgrima?
Tot plegat va ser maldat i
mala fe dels sectors més con-
servadors alemanys; premsa
inclosa. Els periodistes ho van
magnificar. Les SS! Tenien
una bomba i volien impactar
el públic. Han volgut passar
comptes pel meu passat; hi
havia raons polítiques al dar-
rere. No eren crítiques literà-
ries sinó atacs a la meva posi-
ció com a escriptor d’esquer-
res. Per això exigia que em
separessin d’altres eminents
nazis convertits en exem-
plars ciutadans o polítics,
com el cas de l’excanceller
Kurt Kiesinger, i Globke, el se-
cretari d’Estat d’Adenauer. El
primer va entrar al Partit Na-
cionalsocialista sent adult,
abans del 1933, i no obstant
això, la societat alemanya el
va acceptar com a canceller.
Em sembla inadmissible;
mentre que el segon havia es-
crit els comentaris a la llei ra-
cial. No només havien cone-
gut la República de Weimar,
sinó que també van contribu-
ir a la seva fi. No es poden
comparar amb la meva gene-
ració. Jo tenia sis anys quan
Hitler va pujar al poder.

I com s’ho va fer per no defallir?
Em vaig refugiar en l’escriptu-
ra. Em volien fer callar i m’hi

vaig negar. Vaig escriure Dum-
mer August [que es podria tra-
duir com a Estúpid mes
d’agost], un poemari sobre la
reacció desmesurada i hipò-
crita d’aquells dies. Em va
alleujar. Pero també em va aju-
dar molt la lectura de Vida i
opinions del cavaller Tristram
Shandy, una sàtira de l’època
de la Il·lustració de l’escriptor
Laurence Stern que Michael
Winterbottom va portar al ci-
nema el 2005. Els llibres, de
vegades, ajuden. Així com els
lectors. Mai no havia rebut
tantes cartes com en aquell
moment; tant de la meva ge-
neració com de lectors més
joves en què m’expressaven la
seva gratitud ja que la gent
més gran es va deixar anar a
l’hora d’explicar els horrors del
nazisme. És el més bonic que
li pot passar a un escriptor.

Com és que es va deixar entaba-
nar pel nazisme?
Em vaig deixar seduir. No és
una excusa, sinó una explica-
ció. L’organització juvenil
dels nazis va tenir un atrac-
tiu immens i un poder de se-
ducció impressionant. I ens
vam deixar seduir sense fer
preguntes. Encara em pre-
gunto com és que un vailet no
pas precisament beneit havia
cregut sempre amb una vic-
tòria final. Com és possible
que mai no hagués posat res
en dubte. Com és possible
que mai no hagués preguntat
on era el professor de llatí
que havia desaparegut, on
era el jove, testimoni de Jeho-

và, que també va desaparèi-
xer en no voler agafar el fu-
sell? On era el meu oncle afu-
sellat? Encara m’ho retrec.
Em culpo de callar i no pre-
guntar. És cert que no sabia
res dels crims de guerra que
després van sortir a la llum,
però l’afirmació de la meva ig-
norància no podia dissimular
la meva consciència d’haver
estat integrat en un sistema
que va planificar, va organit-
zar i va portar a terme l’ex-
termini de milions d’ésser hu-
mans. Encara que pogués
convèncer-me de no tenir
culpa activa, sempre hi ha un
pòsit, que fins avui no s’ha es-
borrat i que amb massa fre-
qüència s’anomena respon-
sabilitat compartida. Viuré
amb ella la resta de la meva
vida.

Per què mai no havia parlat de la
seva afiliació a les SS?
Sí que ho havia fet. Als anys
60, si em preguntaven, res-
ponia; però no s’ha d’oblidar
que en aquells anys es prefe-
ria no parlar-ne. Va ser un pe-
ríode molt breu de la meva
història –jo tenia 17 anys– i
se’m va encapsular al cervell.
Però també és veritat que no
vaig disparar ni un sol tret.
Sabia que un dia en parlaria,
però esperava el moment adi-
ent; una autobiografia. Rei-
vindico el dret de l’escriptor
de decidir en quin moment
escriu alguna cosa. Mai no
havia amagat la meva seduc-
ció per Hitler ni el meu pas
per les SS.

L’agost passat la polèmica va esquitxar Günter Grass en saber-se que
havia format part de les SS ● Això només és la punta de l’iceberg de
‘Tot pelant la ceba’ (Edicions 62 i Alfaguara), l’autobiografia del
Nobel alemany ● Per: Ramon Palomeras ● Foto: Francesc Melcion

Entrevista

GünterGrassPremiNobeldel1999

“És absurd que jo
sigui la consciènci
d’una nació”

Creu que ha perdut crèdit com a
referent tant polític com moral?
És absurd que jo sigui la cons-
ciència d’una nació. És cert
que sóc i he estat actiu políti-
cament parlant, però tot ple-
gat no ha estat res més que
una figura que s’ha inventat la
premsa. Si aquesta campanya
ha servit per enderrocar el
mite, millor.

No creu que s’hauria de córrer un
vel respecte al passat?
No, perquè encara que es vul-
gui oblidar, la història sempre
ens avança. Durant la post-
guerra es va acabar el debat,
però res ha de quedar amagat.
Però fins i tot en els vence-
dors, ja que no es poden obli-
dar del seu passat colonial.

Quin va ser l’èxit més gran en
l’Alemanya posterior a la Segona
Guerra Mundial?
Molts diuen que va ser el mi-
racle econòmic, però crec que,
a banda d’això, l’èxit més gran
va ser la integració de més de
15 milions de refugiats. Fins i
tot es van aprovar lleis amb
aquest objectiu. Si no s’hagués
fet d’aquesta manera haurien
sortit camps de refugiats com
bolets. Israel n’hauria d’apren-
dre. És una potència d’ocupa-
ció. Les imatges de Gaza fan
basarda.

Què l’ha sorprès a l’hora d’escriu-
re la seva autobiografia?
A mesura que un es fa gran
s’adona que els records d’in-
fantesa es fan més presents,
contràriament al que passa

amb els més recents. Però el
record és enganyós. Es té
tendència a embellir-lo. És
per això que sempre havia
mantingut un cert recel cap
al relat autobiogràfic. Sem-
blen informes objectius. El
que tenia molt clar és que
m’havia d’enfrontar sense pi-
etat amb mi mateix.

La seva mare és molt present a
‘Tot pelant la ceba’.
És la persona que més m’ha
marcat. Reconec que tinc el
complex d’Èdip. Però és que
em fa ser creatiu, en trec bene-
fici. Malgrat tot, li clavava un
munt de mentides. Que si seria
famós, ric, que me l’emporta-
ria a viatjar per tot el món...
Però tot plegat va quedar en no
res: va morir de càncer després
de la guerra. Em va saber molt
de greu perquè em van quedar
moltes preguntes sense res-
posta. Després de la guerra,
vaig estar dos anys sense
veure-la. Estava destrossada.
No es va veure amb cor d’expli-
car-me què li havia passat amb
els russos. Durant un viatge en
tren em va dir: “No preguntis
res. No arregla res”. Jo volia
saber què havia passat quan
van entrar els soviètics, però
no volia parlar-ne. Només des-
prés de la seva mort, vaig saber
per la meva germana que la
van violar repetidament. Els
demanava que la violessin a
ella i no a la nena, que només
tenia 14 anys.

Però la relació amb el seu pare ja
són figues d’un altre paner...

Mai no hi vaig tenir gaire bona
relació. Amb el país en ruïnes
jo insistia a ser escultor; i ell
ho considerava absurd. Mai
no va creure en mi. Però va ar-
ribar El timbal de llauna i
només treia pit. “Sempre vaig
tenir fe en tu”, deia. La veritat
és que mai no va llegir cap lli-
bre meu. Això sí, sempre por-
tava les crítiques dels meus lli-
bres a la butxaca... però
només les positives.

Malgrat la duresa de certs pas-
satges, a ‘Tot pelant la ceba’
també hi ha moments per riure...
Sí, el llibre destil·la molt
d’humor. A tall d’exemple, re-
cordo quan estava presoner
amb els nord-americans. Hi
havia molts tallers i cursets
per als presoners. Fins i tot
n’hi havia un d’orina. En re-
cordo sobretot un sobre
cuina. Era surrealista. Ens
moríem de gana i no se’ls va
acudir res més que progra-
mar-ne un sobre menjar! El
xef ens va suggerir de dibui-
xar com representaríem la
gana. El guanyador va ser un
dibuix d’un porc trossejat.

Per cert, encara té ànims per es-
criure?
Sí, i encara m’espanta el
paper en blanc. Tot el que he
après no em serveix de res.
Però també em queda molt
per pintar, esculpir i cuinar.
Són activitats complementà-
ries ideals per descansar el
cervell. En acabar un llibre,
em refugio en litografies, argi-
les, impressions i baixos re-
lleus. Em relaxa. Passat un
temps, els dibuixos es conver-
teixen en imatges i després en
manuscrits.

Així doncs, continuarà amb les
seves memòries?
No, no tinc cebes ni en tinc
ganes. De fet, he acabat el
relat el 1959 perquè és el mo-
ment en què surt El timbal de
llauna. A partir d’aquell mo-
ment la meva vida és pública,
tothom la coneix.
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En la seva obra, el Nobel del
1999 Günter Grass ha
disseccionat com pocs les
cicatrius del nazisme i els
horrors de la pitjor guerra de la
història, així com el pes de la
culpa d’un país que va escollir
mitjançant les urnes els seus
caps: al capdavall, uns assassins
que van cometre el genocidi
més espantós que s’ha conegut
mai. Ara ha decidit, a Tot pelant
la ceba, escriure sense vergonya
però embolcallat pels dubtes les
seves memòries fins al 1959. És
un relat que descriu el
sorgiment i l’obsessió per ser
artista que ja de ben petit
dedicava el temps a
col·leccionar cromos. Nascut el
1927 a Danzig, l’actual Gdansk
polonesa, Grass es va donar a
conèixer el 1959 amb El timbal
de llauna. Hi va esmerçar dos
anys duríssims en el seu exili de
París, però la història d’Oscar, el
nen que va decidir no créixer a
repics de timbal, el van
convertir en un referent
mundial. Anys de gos i El gat i la
rata conformarien més tard
l’anomenada Trilogia de Danzig.
Després vindrien, entre molts
altres, el Rodaballo, Es cuento
largo, El meu segle, Com els
crancs i Mals averanys. Però no
només frueix amb la narrativa.
Escriu poemes, dibuixa,
esculpeix i cuina; facetes que
potser tindrien explicació en
una anècdota d’uns dels capítols
de Tot pelant la ceba. Un Grass
molt jove va trobar una maleta
que contenia els béns dels seus
tres oncles. Dos van morir a la
guerra i el tercer de la grip
espanyola. Un d’ells pintava,
l’altre era poeta i el darrer
cuinava. “En els anys posteriors
sempre vaig mantenir el desig
subliminal de continuar
aquestes vides no viscudes”,
addueix Günter Grass.

Tres oncles
i un destí

ia
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