
Hi ha un moment en la vida de certs 
escriptors en què escriure sobre la 
creació, els creadors i el seu entorn 
és una motivació tan poderosa o 
superior a l’elaboració de les seves 
pròpies obres. El txec Milan Kunde-
ra (Brno, 1929) ha defensat, en assa-
jos superbs com L’art de la novel·la, Els 
testaments traïts i El teló, un concepte 
de la tradició literària europea en 
el centre del qual se situa la novel-
la com a gènere proteic, omnívor i 
inquisitiu. Capaç d’adoptar qualse-
vol forma, d’absorbir qualsevol dis-
curs i de furgar en els intersticis de 
la condició humana on no arriben 
la ciència o la filosofia, la novel·la és 
definida com una de les més grans 
conquistes de l’esperit modern.
 Una trobada, un llibre d’assajos, 
no prolonga les seves meditacions 
sobre la novel·la o no de manera 
exclusiva, és més aviat una miscel-
lània de textos i temes amb unes ar-
rels que estan entrellaçades en una 
idea de l’art que descarta qualsevol 
seguidisme i mansuetud, tota sub-
missió acrítica a unes maneres (l’or-
todòxia política) o a una moda (la 
del mercat i els seus apòstols). Kun-
dera aborda la materialitat corpo-
ral de la pintura de Francis Bacon 
o la música pretesament folklòri-
ca de Jaroslav Janáek o troba en la 
de Iannis Xenakis una reconcilia-
ció amb la finitud de tot. Kundera 
es riu de les llistes negres de cada èpo-
ca, aquell llibre, música o pel·lícula 
que ha de ser esmentat amb ironia 
o condescendència (com Anatole 
France fa molt) i torna a reivindicar 
la grandesa de Rabelais com a in-
ventor d’un camí per a la imagina-
ció literària que va ser defugit o la 
de Hermann Broch com a creador, a 
Els somnàmbuls, de l’arxinovel·la, «la 
que es concentra en el que només la 
novel·la pot dir». 
 L’assaig també tracta sobre una 
arxinovel·la que, al·ludint a la imat-
ge surrealista de la trobada d’un pa-
raigua i una màquina de cosir en 
una taula de dissecció, dóna títol al 
volum: La piel, de Curzio Malapar-
te. Un llibre brutal que s’agafa a la 
memòria de qui l’ha llegit com un 
garfi al cervell i del qual Kundera 
fa una lectura plena de contagio-
sa admiració i també trasbalsada 
per un fosc pessimisme respecte 
al destí de l’herència cultural eu-
ropea. Una cultura empesa a la se-
va ràpida degradació i oblit, i con-
vertida en una fossa comuna sobre 
la qual s’erigeix la fràgil arquitec-
tura d’una cultura feta de quinca-
lla. Causa pànic adonar-se que veus 
com la de Kundera cada dia són més 
escasses. H
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grafia tot amb una càmera antiga 
que té poders màgics: fa sortir a la 
llum els desitjos i revela alguns se-
crets familiars. Tot i la tensió entre 
els fills, el retrat sentimental i fa-
miliar que emergeix del llibre és 
entranyable, amb uns tocs d’hu-
mor molt coherents amb l’obra de 
Grass.

Ràbia interior 

La vitalitat d’aquestes memòri-
es troba un complement preciós 
en la ferocitat que irradien els po-
emes de Payaso de agosto. Insepa-
rables sovint dels seus dibuixos, 
aquests versos neixen com a re-
acció introspectiva a les crítiques 
que va despertar la confessió so-

33 L’artista 8 Günter Grass il·lustra amb els seus dibuixos les seves memòries (esquerra) però, sobretot, el seu 
llibre de poemes Payaso de agosto. La imatge de la dreta acompanya el poema reproduït sota aquestes línies.

Des que va publicar el seu primer 
i exitós llibre, El timbal de llauna 
(1959), l’obra narrativa del nobel 
alemany Günter Grass (Gdansk, 
1927) ha crescut inseparable dels 
ets i uts de la seva pròpia vida. 
Com un contrapunt a la seva enor-
me capacitat per fabular, aquest 
pes autobiogràfic es nota sobre-
tot en l’elecció obsessiva dels te-
mes, en la combinació dels seus 
escrits amb dibuixos i escultures  
–que acostumen a funcionar com 
a apèndixs de la narració– i fins i 
tot en el mateix procés físic d’es-
criure-les: la novel·la El rodaballo, 
per exemple, es va dir així gràci-
es a un sopar que va preparar per 
a la seva primera i la seva segona 
dona.
 Aquest detall, amb molts més, 
apareix a La caixa dels desitjos (Edi-
cions 62 / Alfaguara), el segon vo-
lum de memòries que publica, dos 
anys després de la polèmica Tot 
pelant la ceba, on explicava un se-
cret ocultat durant tota una vida: 
la seva pertinença a la SS de Hit-
ler. Aquell escàndol, que va escla-
tar l’agost de l’any 2006, va fer que 
Grass escrivís el llibre de poemes 
Payaso de agosto, que acaba de pu-
blicar Bartleby Editores. 
 La primera entrega dels seus re-
cords comprenia la seva infància i 
la seva joventut, i estava domina-
da per la passivitat. «Vaig guardar 
silenci», escrivia Grass, i recorda-
va que era un jove que es «deixa-
va seduir» pel nazisme; «creia el 
Führer» i retreia al seu pare «l’am-
bient tancat, petitburgès, ple d’im-
posicions familiars». 

Fills, matrimonis i llibres  

La caixa dels desitjos, que comença 
després de l’èxit d’El timbal de llau-
na, s’ha de veure com un llibre ac-
tiu, vital, valent i apassionat. Del 
pare coartador passem als fills, els 
matrimonis i els llibres. No sem-
bla exagerat imaginar que aques-
ta connexió entre vida i literatu-
ra va ser el que va ajudar Günter 
Grass a superar els errors de joven-
tut. La seva vida, ara ho compre-
nem, no va ser mai una vida orde-
nada. Fruit de les seves quatre rela-
cions de parella, Grass té vuit fills 
–tres d’ells, fillastres– i són ells pre-
cisament els que prenen la veu en 
aquestes memòries. L’estratègia 
narrativa és brillant i busca una 
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certa càrrega simbòlica: ara són els 
seus fills els que parlen del progeni-
tor, agafen el micròfon d’un en un 
i, mentre recorden la seva infància, 
reten comptes amb el seu pare. 
 Es tracta, evidentment, d’un arti-
fici literari, ja que és el mateix Grass 
qui escriu, però aquesta proximitat 
distanciada li permet l’autocrítica 
enfront de la seva àmplia família. 
Ell és el «pare que no va donar la ta-
lla», que no tenia mai temps per ju-
gar, el vell que «viu sol, encara ara 
viu purament a nivell del passat». A 
més dels fills, hi ha  Mariechen, una 
amiga de la família (a qui els nens di-
uen àvia) que actua com a element 
aglutinador. Basada en la fotògrafa 
Maria Rama, que durant anys va se-
guir l’escriptor, Mariechen ho foto-

33 Grass i les seves memòries, en l’última Fira de Frankfurt.
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La cambra fosca de Grass
L’autor d’‘El timbal de llauna’ publica ‘La caixa dels desitjos’, segona part de les seves 

memòries H Coincideix a les llibreries amb els ferotges poemes de ‘Payaso de agosto’

bre el seu passat nazi. Són poemes 
essencials i fatídics, tocats per una 
ràbia interior, on el poeta despulla 
la seva incertesa i sobretot la seva 
vergonya, que «s’arrossega a un fo-
rat/ que ja està ocupat». No estalvia 
patiment i l’únic consol sembla re-
sidir en l’essència dels plaers natu-
rals que dibuixa, en un conill escor-
xat o una sopa de remolatxa «amb 
records picats/ de sopes en un altre 
temps/ àpats a Polònia,/ quan tot es-
cassejava». Encara que darrere de la 
seva vergonya també hi emergeix 
una crítica als mètodes periodístics. 
Ho podem veure a la imatge grotes-
ca que destil·la el poema Payaso de 
agosto: «E incluso el gorro puntiagudo, 
hecho/ con el periódico de ayer, queda bi-
en, porque vale siempre». H
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¿Qué hacer? 

  ¿protegerse el rostro 

    con el periódico? ¿Con cuál? 

 

¿O rogar al lector que abra el libro 

   para que me encuentre, perdido en el tiempo 

    que no quiere acabar?  

 

Ahora ensayo pasos 

   por caminos en declive, 

     no sé en qué dirección. 

 

El perro me mira interrogante.  
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