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Anhelar el regnat de la novel·la alemanya
i estar flanquejat per les narratives francesa,
russa i anglesa no és que facilite precisament
les coses. Thomas Mann, tot i comptar amb
músics, poetes, filòsofs i un seguit de prosis-
tes que havien elevat la cultura alemanya a
fites inaccessibles, trobava a faltar la culmi-
nació de les grans novel·les. Un buit clamo-
rós que ell se sentia predestinat a omplir.
Alemanya no podia coixejar per aquest cos-
tat, estar mancada de les peces que confor-
men la carta de presentació de les grans
nacions. Sí, Schiller, Wagner i Goethe, però
després de la seua aportació novel·lística
Alemanya seria, sobretot, Thomas Mann.

Per aconseguir aquesta fita no eludí cap
sacrifici. Els traumes que ocasionà entre els
seus en són una bona mostra. Perquè a pe-
sar de la visió idíl·lica que de la família vol-
gué donar la seua dona, Katja Mann, la si-
tuació fou ben diferent. Tal i com es reflec-
teix en Desordre i dolor precoç, si calia fer
un retrat despectiu i cruel d’algun dels seus
fills, Thomas Mann no ho reprimiria si amb
això l’argument guanyava pes.

Klaus i Michael no superaren mai aques-
ta tirania literària, i tots dos acabarien per
suïcidar-se. L’historiador Golo Mann —el
tercer dels sis fills del matrimoni— conta a
Marcel Reich-Ranicki que sovint desitjà la
mort de son pare; en canvi retrau al crític que
en els seus articles la incondicionalitat per
Thomas Mann no siga completa. La venera-
ció és perceptible en cadascun dels fills,
malgrat les ferides. Fins i tot les humiliacions
que rebia Katja són contades per ella com
si foren naturals per servir al geni. En els
diaris de Thomas Mann, però, reben molta
més atenció les molèsties que li produïen els
gasos estomacals i que li engavanyaven la
dedicació a l’hora d’escriure.

Ambició i vanitat desmesurades que ell
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jutjava inevitables en algú que personifica-
va l’esperit alemany. A més d’apostar per un
estil que mirava de reüll als clàssics, decidí
que la seua obra havia d’absorbir-ho tot. La
desintegració d’un món aristocratitzant, els
conflictes i tensions de l’artista amb la socie-
tat i amb la vida, els camins excelsos i des-
tructius de l’art: vetes que recorren les seues
creacions. La lluita contra els postulats romàn-
tics i el fet d’assumir-los alhora, l’accés al
realisme, la necessitat del simbolisme per a
plantejar tota una sèrie de debats. Els objec-

tius s’hi amunteguen i en el resultat potser
aclaparen tantes exigències. L’humor i la iro-
nia —tan valorats per Mann i per als quals
sense dubte n’estava dotat— s’esllangueixen,
queden sepultats entre tants matisos a tindre
presents.

I és que Thomas Mann escriu molt bé, exa-
geradament bé. En pocs autors són tan no-
tòries les regnes que dominen cada parà-
graf, el ritme majestuós que alça el vol en
l’inici d’un capítol fins que fa eclosió en una
frase o en un qualificatiu acurat, exacte. Un
preciosisme que no oculta una tendència a
l’exhibició, amb la voluta de la frase massa
perfilada, massa arrodonida. No és estrany
que el mateix Thomas Mann posara per
damunt dels versos la prosa poètica. Si se’m
permet, crec que volia dir la seua prosa
poètica.

Aquesta potència quedà definida ben
aviat. Els Buddenbrook mostra la dissolució
d’una família de comerciants —tal i com
succeí amb els avantpassats de Mann— i
d’una forma d’entendre el món que desapa-
reixia amb el segle XIX. En aquesta primeren-
ca obra —publicada el 1901, quan només
tenia vint-i-cinc anys—, des de l’enyorança
burleta, es reflecteixen les convencions i
pautes que veié al seu Lübeck natal, cada
volta més anacròniques. Per a Erich Auer-
bach, com destaca Enric Sòria, constituïa la
primera novel·la realista alemanya, i un dels
seus llibres on la ironia està menys restringi-
da. Hi ha una prosa agosarada, un tracta-
ment de temes i de personatges desacom-
plexats, sense la rigidesa a fer l’artista que
s’observa posteriorment.

Uns anys després d’aquesta irrupció ron-
dava pel cap de Thomas Mann atrevir-se
amb una paròdia de les novel·les de forma-
ció romàntiques. Una rialla reverencial al seu
Goethe, si fa no fa. Així nasqueren cap al
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1910 les Confessions de Fèlix Krull, lladre i
farsant. Però la redacció s’estroncà perquè
era incompatible amb el to tràgic que s’apo-
derà de l’autor en La mort a Venècia. L’ins-
tint i la irracionalitat que es desfermen quan
el ressort de la passió fa saltar pels aires les
lleis que hem après de la civilització i de l’art.
Una història que es viu només en la ment de
Gustav Aschenbach —un pederasta mut, en
diu Josep Pla—, que instaura la imatge d’ar-
tista de Mann i per a mi també alguns dels
seus excessos. En aquesta pestilent Venècia
emergeix un ventall de facetes que abraça
des de les fondàries d’Schopenhauer fins al
decadentisme nietzscheà.

La relació amb Heinrich Mann —escriptor
desigual, ampul·lós— estigué marcada pels
desencontres. La predilecció per Zola i
Puccini del germà major; el pangermanisme
en retirada però inquietant de Thomas Mann
en Consideracions d’un apolític a la fi de la
Primera Guerra Mundial. Més que no les
idees, la rivalitat els impedeix entendre’s: la
felicitat, impossible en l’elitista i torturat clan
dels Mann. Per aquella època començà a
créixer l’aventura de Hans Castorp, un jove
ingenu que visita al seu cosí al sanatori per
a tuberculosos de Davos, del qual es conver-
tirà en un presoner voluntari. En les descrip-
cions del paisatge —pur i alhora infectat—
Thomas Mann assolirà una prosa canònica.

Si en La mort a Venècia hi ha una conne-
xió entre l’art i la mort, en el protagonista
de La muntanya màgica l’atracció és per la
malaltia. En una atmosfera on el temps es
difumina —un termòmetre sense ratlles—, el
protagonista descobreix l’amor, el dolor i el
coneixement a través de les disputes entre el
volterià Settembrini, creient del progrés i la
raó, i el jesuïta procomunista Naphta, defen-
sor de la fe i del terror: Georg Lukacs fou el

model d’aquest implacable personatge. Du-
rant la conversa —més aviat conferència, ja
que Mann no pogué obrir la boca— que tin-
gué lloc a Viena l’any 22 es despertà una
fascinació mútua. L’hongarès li dedicà un
estudi en què l’obra de Mann demostrava
que la burgesia havia exhaurit el seu paper
en la història —els marxistes primer fan l’es-
quema i teoritzen, després llegeixen. Thomas
Mann, per la seua banda, mai contestà el
llibre. Senzillament perquè el reconeixia com
un dels grans.

Després de la tetralogia Josep i els seus
germans —segons Katja, la preferida de l’es-
criptor— i del Doctor Faustus, reprendrà el
Fèlix Krull, amb un parèntesi de quaranta
anys. Hi conviuen un estil desimbolt, carica-
turesc, juntament amb l’ombra possessiva de
l’autor: la dificultat de dotar als personatges
de major llibertat i flexibilitat. El tema obses-
siu de les seues obres no és cap altre que
Thomas Mann.

En la primera part hi ha un humor més
explícit. És el viatge del protagonista —un
trapella amb grans pretensions— des de la
població on els seus pares s’arruïnen fins a
París, on farà de cambrer en un luxós hotel:
els records còmicament altius de la infante-
sa, l’entrada per la duana francesa ridiculit-
zant l’annexió d’Alsàcia-Lorena, la seducció
i els robatoris a madame Houpflé, que feia
l’amor en apassionats versos alexandrins.
Però en l’altre bloc del llibre, quan s’intercan-
via la identitat amb el marqués de Venosta,
és com si la paròdia perdera consistència;
l’autocomplaença del narrador no es dissi-
mula quan ha de desdoblar-se irònicament
en el personatge. Jordi Llovet afirma que el
joc és amb l’alemany encarcarat i noucen-
tista que fingeix. Res a dir, però l’efecte com
a novel·la se’n ressent.

«Els marietes, que no busquen les dones però
tampoc els homes, sinó alguna cosa merave-
llosa que es troba al mig. Aquesta cosa mera-
vellosa era jo.» És Fèlix Krull qui parla, hem
de suposar que de forma paròdica. Pel que fa
a l’homosexualitat de l’autor, sembla evident
l’afirmació de Golo Mann que en son pare no
passà mai de cintura cap avall.

Tal i com feia amb ell mateix, Thomas
Mann no camufla la gent propera que inspi-
ra les seues criatures. L’efusiu Mynheer
Peeperkorn, incapaç d’articular un pensa-
ment en La muntanya màgica, està basat en
Gerhart Hauptmann; més endavant, la imat-
ge d’aquest dramaturg ja vell alçant el braç
al teatre al costat de Göring li produí pena i
fàstic —no podem oblidar l’oposició de
Mann al nazisme. S’estimà Schnitzler,
Hofmannsthal i el Demian de Hesse. No
valorava gens Stefan Zweig, i Musil li era
poc simpàtic. Des del pedestal es conside-
rava molt superior a qualsevol d’ells. Per a
Nabokov era l’autor de La muntanya còmi-
ca, i el maligne Brecht el qualificà com
«aquell escriptor de contes breus».

Poc abans de morir participà en l’Any
Schiller. Dels vint fulls previstos se n’anà als
cent vint; el fre i la contenció li eren desco-
neguts. Aquesta energia fa que en Thomas
Mann es combinen escenes de pinzellada
enlluernadora i també carregoses lliçons de
música, egiptologia o anatomia. Sempre fou
fidel a la cadència autosatisfeta de la seua
prosa i al personatge diví que se’n projec-
ta. Reich-Ranicki es confessa devot d’aquest
tipus d’escriptura i de Tonio Kröger. No po-
dria discutir-li-ho. El problema és embadalir-
se amb un mateix, no controlar la vanitat.
Creure’s massa això de ser artista.
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