Faust sobre Berlín
Dintre la tríade en què Josep Pla classificava les seues relacions personals
diguem-ne no íntimes, que eren les d’amics, coneguts i saludats, Eugeni
Xammar ocupa un lloc ben destacat
entre els primers, amb una relació de
més de quaranta anys, tot i el distanciament entre ambdós per una qüestió
tan bisellada entre ells com l’actitud
envers la Segona República Espanyola.
Tanmateix, tots dos col·laboraren el
1924 en la preparació d’un atemptat
contra Alfons XIII i àdhuc s’oferiren a
Macià per a actuar d’agents al Marroc
per a entrar en contacte amb el líder
dels rebels rifenys perquè aquest fera
coincidir la invasió de l’«Avi» per Prats
de Molló amb una revifada de la guerra anticolonial, a l’efecte de desestabilitzar la dictadura de Primo de Rivera,
amb la qual cosa, doncs, afegiria una
nova categoria a la trinitat planiana:
«còmplice». Més encara, el senyor Pla,
que, en paraules d’Agustí Pons, «solia
ser cruel amb els amics i condescendent amb els poderosos», havia profetitzat que Xammar moriria inèdit: avui
comprovem, un cop més, l’errada gloriosa de l’oracle empordanès.
L’editorial El Acantilado ha tret a la
llum dues obres d’Eugeni Xammar que
recullen una magnífica selecció de les
cròniques periodístiques realitzades
entre l’any 1922 i el 1936 a Berlín,
una època crucial no sols per a
Alemanya sinó per a Europa i bona
part del món, escapçada per al periodista català —nascut el 1888 a
Barcelona— amb la revolta militar de
1936, quan se cenyí a exercir d’agregat periodístic a l’ambaixada espanyola a París, com també a les de l’Haia
i Estocolm. Xammar, periodista, poliglota notable, traductor «extraordinari
i infal·lible», fou un mite a la seua
època i dins la mateixa generació de
periodistes de la qual formava part
amb Pla, Gaziel, Chaves Nogales o
Camba, entre d’altres. Junt al primer,
són les seues pàgines les millors del
periodisme en català de bona part del
s. XX. La seua activitat professional li
permeté viure de primera mà esdeveniments com la fi de la Primera Guerra
Mundial, el triomf de la revolució soviè-

tica, les turbulències alemanyes de
Weimar i l’ascens imparable del nazisme, per a romandre a la França de
postguerra després i acabar treballant
des del 1950 a l’ONU com a traductor. Aquestes cròniques han estat dividides pels editors en dos volums: El
huevo de la serpiente, que recull les
publicades des del 1922 fins al 1924
a La Veu de Catalunya i a La Publicitat,
en traducció al castellà d’Ana Prieto
Nadal (aquestes cròniques ja foren
impreses en català el 1998 per
Quaderns Crema com a L’ou de la
serp). El segon volum, titulat al seu torn
Crónicas sobre Berlín, recull les publicades al diari Ahora, de Madrid, des
del 1930 fins a l’esclat de la Guerra
Civil Espanyola. En un estil nítid, destil·lant un domini pulquèrrim del llenguatge, ofereix un panorama de primera mà dels esdeveniments que
omplien una secció bastant habitual en
els periòdics de l’època: la dedicada
al denominat «problema d’Alemanya».
Dia a dia, el corresponsal del periòdic
interpreta i desxifra amb la major
objectivitat possible per als seus lectors
els esdeveniments, sovint «vitriòlics»,
sovint inaudits, sovint més sorprenents
que els d’ahir però menys que els de
l’endemà. En el cas de Xammar, possiblement no creia que «allò», l’ascens
del nazisme, durara, que fóra un
monstre capaç d’elevar-se i créixer.
Com diu Charo González Prada en la
magnífica presentació, possiblement
Xammar es refugià en la superioritat
moral tot esperant que «allò» passara, desapareguera. No fou així i
hagué de veure el seu món bruscament sacsejat el 18 de juliol de 1936:
aquest dia desapareix el gran periodista internacional i comença un periple per diverses agències i entitats,
com a reporter o traductor per a acabar en l’exili interior a l’Ametlla del
Vallès, on morí el 1973.
El lector d’avui pot acostar-se d’una
manera sòlida i quasi tàctil al lent procés que deriva de l’Alemanya de l’endemà del Tractat de Versalles a les
urpes del nazisme, dia a dia, comptabilitzant els mil i un graons que ens són
proveïts serenament, amb una visió a

peu de carrer, que recull el batec de la
societat alemanya des d’uns ulls privilegiats com són els d’Eugeni Xammar.
Amb un estil irònic, sovint mordaç,
aquest escèptic contumaç no s’està de
qüestionar allò que el seu ofici li permet de veure i escoltar a cada moment.
Un element problemàtic —com constitueix el cas de molts altres protagonistes de l’època— és el retret fruit de la
projecció vers el passat dels condicionants actuals, retret de no haver sabut
intuir o prevenir què és el que succeiria
amb tot el que es congriava a
Alemanya; d’ací el gran problema del
periodista, obligat a profetitzar, a
interpretar en la immediatesa sense la
necessària visió retrospectiva que el
converteix en historiador. No és fàcil
respondre ni conjecturar què s’hauria
esdevingut. Deixem, doncs, la límpida
prosa de Xammar que ens proporcione
aquesta visita a l’avantsala de l’espant. També resulten d’una extraordinària importància les seues memòries —quasi dictades al seu amic Josep
Badia, titulades Seixanta anys d’anar
pel món (Quaderns Crema, 1991)—
per a conèixer l’època i els seus protagonistes amb la subtilitat que tan sols
ell era capaç de manifestar.
És de creure que Pla i Xammar
jeuen, que no pas dormen, al Parnàs
racional i lúcid de les biblioteques infinites, tot repetint-se, des del respectiu
posat sòlid, un xic auster i benintencionat, allò que Eugeni xiuxiuejà el
1925 de «si em prometeu que no ho
heu de fer córrer, us diré que sou l’únic català que sap escriure [...] els
demés són —o som— unes coques», i
contestat per l’homenot amb «en
Xammar m’ha ensenyat més que tots
els llibres plegats. És l’home més
intel·ligent que jo conec, el que té un
cop d’ull més segur i un coneixement
del món més vast. És, encara, la naturalesa d’home més humana que he
tractat, la persona menys primària, el
senyor que té la raó més desperta i
l’enteniment més clar. No passa dia
que no pensi en ell, en el que m’ha dit
i, sobretot, en el que m’ha insinuat».
Alexandre Navarro
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