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Michael Wallner
narra un amor
impossible en
el règim nazi

c

‘ABRIL A PARÍS’ EXHIBEIX
LA DOBLE PERSONALITAT
DEL PROTAGONISTA

MERCEDES JANSA
MADRID

LLIBRES I NOVETAT

La falta de consciència
d’un soldat alemany so-

bre les conseqüències del règim
nazi al París ocupat del 1943 és la
base sobre la qual Michael Wall-
ner (Graz, Àustria, 1958) cons-
trueix el personatge central de la
seva novel.la Abril a París (Colum-
na en català i Destino en castellà).
La dicotomia entre obediència i
sentiment, l’esforç per integrar-se
en una societat en guerra i dis-
tanciar-se dels seus orígens, mar-
quen aquesta narració d’amors
impossibles i herois anònims que
ja s’ha traduït a 20 idiomes.

Wallner explica que el seu edi-
tor alemany sol parlar en oca-
sions de la indústria de l’holocaust
per posar de manifest que amb la
literatura sobre aquesta etapa si-
nistra de l’Europa de mitjans del
segle XX «es poden guanyar molts
diners». Però no va ser aquest
l’objectiu de l’escriptor i guionis-
ta, que viu a cavall entre Berlín i
la Selva Negra. Es va sumar a un
corrent continu que a Alemanya
porta a informar i investigar
contínuament sobre l’horror de
règim de Hitler.

A Abril a París, Michel Roth és
un soldat alemany encarregat de
traduir els interrogatoris dels pa-
risencs sospitosos que han estat
detinguts per les SS. Es comporta
obedientment i amb prou feines
sent llàstima per les víctimes. El
que realment li interessa és dis-
fressar-se de civil, sortir a passejar
per la ciutat, submergir-se en el
seu ambient i confondre’s amb la
gent. Així és com adopta la perso-
nalitat d’Antoine i coneix Chan-
tal, una noia que treballa per a la
resistència.

«És una espècie de camaleó
que pensa que pot estar als dos
costats al mateix temps i que no
el persegueix la culpa», explica
Wallner. No obstant, Antoine-
Roth «paga les conseqüències» en
la pròpia pell.

El «motor» de la novel.la és la
història d’un amor impossible,
de l’«obsessió» del soldat alemany
per la noia francesa i el seu con-
tacte amb la realitat que implan-
ten els seus compatriotes en una
ciutat hostil. «Tots tenim una
idea concreta del que va passar» a
la capital francesa durant la sego-
na guerra mundial, però Wallner
va disposar d’interessants testi-
monis, com els diaris de soldats
alemanys que van ser companys
del seu pare.

La família és una font d’inspi-
ració per a l’autor, que està aca-
bant una nova novel.la sobre la
postguerra a l’Alemanya derrota-
da, concretament sobre una dona
que treballa de secretària per a
les forces aliades.<

L’entitat acull, fins al 30 de març
vinent, l’exposició d’Àlex de Fluvià,
una mostra de 33 peces que combi-
nen l’art abstracte amb la pintura
japonesa i que es converteixen en
un diari visual de l’experiència
d’aquest l’artista. És la primera ve-
gada que l’entitat mostra obres
d’artistes espanyols sobre el conti-
nent asiàtic.

Casa Àsia presenta
‘Papers del Japó’

L’escriptor va avançar ahir que el
grup teatral portarà a escena una
òpera seva titulada Faustball en què
plasma la relació amb les dones que
l’han influït i mostra la seva idea
que «l’amor és incompatible amb la
llibertat». L’autor va dir que els ver-
sos que aniran al llibret ja estan es-
crits i han estat publicats a la revista
literària Ánfora Nova.

Comediants adaptaran
una òpera d’Arrabal

El guitarrista, acompanyat del seu
quartet, recala avui a la sala per des-
plegar el seu jazz amb regust a clàs-
sic en un concert del cicle de Mas i
Mas. Malone és un dels guitarristes
més admirats de les últimes dècades
i hi conflueixen l’esperit del blues
ancestral, amb referents com B. B.
King, fins a jazzistes com Wes Mont-
gomery o George Benson.

Russell Malone actua a
l’Auditori de Barcelona

El teatre d’òpera de la capital italia-
na va presentar l’obra de Strauss,
que va ser acollida amb divisió
d’opinions, i en què la protagonis-
ta, Francesca Patanè, va aparèixer
11 minuts despullada. Patanè,
aplaudida pel públic, va cantar en
alemany i es va convertir en la pri-
mera italiana que interpreta aques-
ta òpera en aquest idioma a Itàlia.

Una ‘Salomé’ despullada
crea polèmica a Roma
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La cita del Jeu de Paume abraça les diferents formes d’expressió gràfica

París dedica una exposició al
paper de la imatge en la història

FOTOGRAFIA I MOSTRA

c

ELIANNE ROS
PARÍS

L’ Événement (L’esdeveni-
ment) no és només una ex-

posició de fotografia. És molt més.
Explica com la imatge es converteix
en actor de la història. Com un fet
històric es transforma en esdeveni-
ment social a partir del tractament
gràfic que rep.

La mostra, que es pot veure al Jeu
de Paume de París fins a l’1 d’abril,
es desenvolupa a partir de cinc te-
mes que també serveixen per expli-
car l’evolució de la imatge davant el
repte que planteja cada nou fet: la
batalla (la guerra de Crimea), la cièn-
cia (la conquista de l’aire), l’atemp-
tat (l’11-S), la revolució social (les pri-
meres vacances pagades) i l’enfonsa-
ment dels símbols (la caiguda del
mur de Berlín).

Amb l’ajuda de cinc historiadors,
el comissari de l’exposició, Régis Du-
rand, ha triat aquests moments
històrics per posar en relleu el des-
envolupament tècnic i conceptual
de la imatge en cada època. La guer-
ra de Crimea (1853-1856) entre Rús-
sia i l’Imperi Otomà és el primer
conflicte bèl.lic cobert per la premsa
il.lustrada. En aquella època, la foto-
grafia està a les beceroles, les imat-
ges són molt estàtiques, de manera
que per representar l’acció els diaris
recorren al dibuix.

q LA GLOBALITZACIÓ
El naixement del globus aerostàtic i
dels primers prototips d’avions
exemplifiquen l’associació entre la
informació i l’espectacle a principis
del segle XX. Amb ocasió de l’atemp-
tat de l’11-S a les torres bessones de
Nova York, l’exposició invita a refle-
xionar sobre els efectes de la globa-
lització en la societat mediàtica ac-
tual. Per un costat la difusió de ma-
nera molt insistent de les mateixes
escenes i, per un altre, el control
exercit per les grans agències que
monopolitzen les imatges. També la
repetició de determinades icones,
com la fotografia de Thomas Frank-
lin dels tres bombers hissant la ban-
dera, que recorda els sis marines his-
sant l’ensenya a l’illa d’Iwo Jima
l’any 1945.

Les primeres vacances pagades
dels francesos, l’agost del 1939, cons-

titueixen una conquista social que
dóna peu a la utilització de les imat-
ges al servei de la propaganda políti-
ca. El procés de creació de la imatge-
ria d’una França somrient, tran-
quil.la, optimista queda plasmat en
multitud de revistes, diaris i en els
reportatges socials del jove Henri

Cartier-Bresson. Finalment, la caigu-
da del mur de Berlín l’any 1989
constitueix el primer esdeveniment
històric difós en directe per la televi-
sió. Es produeix una democratitza-
ció de les imatges que té el seu re-
vers en l’11-S.

Evitant expressament l’ordre cro-

nològic, l’exposició mostra com els
últims avenços conviuen amb les ex-
pressions primigènies. En paraules
de la mateixa directora del Jeu de
Paume, Marta Gili, «la manera com
un esdeveniment adopta diferents
formes en funció del mitjà en què es
tracti».<

DANIEL MORDZINSKI

33 A dalt, un grup de visitants contemplen
l’exposició fotogràfica del Jeu de Paume, ahir.
A l’esquerra, imatge d’una portada de la revista Vu
dedicada a les vacances dels francesos, el 1939. A la foto
superior, una instantània presa al front de la guerra de
Crimea, el 1855.


