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GrimHihaviaunavegadaels

Alemanya celebra el bicentenari del primer volum de contes infantils dels germans Grimm



E
l bosc tenebrós delsGrimm
és la ciutat alemanya de
Kassel i, demanera subsidi-
ària, Berlín, Hanau, Mar-
burg i la restadel país. Junts
commemoren aquest 2013
l’AnyGrimm, enquè recor-
den dos dels seus literats
més coneguts i estimats,

considerats els pares de la literaturaper
a infants.Noobstant, promet ser unho-
menatge fet amb molta prudència. La
raó és que els germans Grimm sempre
hanestat polèmics permoltes i diverses
raons. Sónels autorsdeLaratetaque es-
combrava l’escaleta, La Ventafocs, La
CaputxetaVermella iRínxols d’Or, nar-
racions traduïdes a 170 idiomes i consi-
derades patrimoni cultural de la huma-
nitat. També són l’acadèmia en el seu
estat més pur, els autors del diccionari
canònic de la llengua alemanya: el
Deutsches Wörterbuch (més conegut
senzillament comelGrimm).Per aquest
motiu tenen carrers i places dedicades a
totes les poblacions d’Alemanya. Però
aquestparell d’advocats, filòlegs i poetes
mai no han resultat gaire políticament
correctes.

Jacob i Wilhelm Grimm van néixer
ambunanydediferènciaa la localitatde
Hanau,pocabansd’esclatar laRevolució
Francesa. Eren els grans d’una família
nombrosa i se’lsvamorirelparequanen-
caraerenpetits.VanestudiardretaMar-
burg,peròuncop llicenciatsvan tornara
Kassel amb la sevamare.ElJacoberael
fill reflexiu, eldisciplinat, el filòlegerudit
que va morir solter. El Wilhelm era
l’apassionat, elpoeta, l’asmàtic i elmalalt
del cor, marit i pare de família.Malgrat
lesdiferències, semprevanviure junts.

XAVIER THEROS

En plena efervescència romàntica,
l’any 1806van iniciar una gran tasca et-
nogràficaperpreservar lanarrativaoral
alemanya. Tanmateix, no van fer mai
treball de camp.Començant per la seva
mare, vanentrevistarparents, veïns i co-
negutsdemanant-losqueels expliques-
sin un conte dels que havien escoltat de
petits.Així vanrecollirmésde200histò-
ries tradicionals i envanpublicarunpri-
mervoluma finalsdel 1812quees titula-
vaContes per a la infància i la llar.Lla-
vors no es consideraven pas escriptors,
sinó folkloristes, i el llibreanavadirigit a
un lectoracadèmic.Novaser fins a la se-
gonaedicióquevanveure lapossibilitat
dedirigir-se aunpúblic infantil. Per fer-
ho, vanhaverdepolir les rondallesorigi-
nals, farcidesdecrims truculents i situa-
cions sexualment compromeses. I aviat
van treureunaltre volumtitulatLlegen-
despopularsalemanyes.Mentre recopi-
lavaaquesteshistòries,WilheimGrimm
va conèixerDorotheaWild, la noia que
vaexplicar-liHansel iGretel, i s’hi va ca-
sar. Una de les seves germanes va con-
treurematrimoni ambel fill dels narra-
dors deBlancaneu.Mentrestant, Jacob
Grimmescrivia dosmonumentals trac-
tatsdegramàtica imitologia: elDeutsche
Grammatik i elDeutscheMythologie.

Políticament incorrectes
Els Grimm eren nacionalistes liberals,
partidaris de la reunificació alemanya i
d’unParlamentdemocràtic.Vanpartici-
paren la traduccióde laDeclaracióUni-
versal dels Drets Humans. I per haver
criticat el governdeHannoveresvanha-
ver d’exiliar. L’any 1841 van acabar de
professors a launiversitatHumboldtde
Berlín. Llavors els seus contes ja es pu-
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blicavenambil·lustracionsdeldibuixant
Johann Philipp Grot, i havien eliminat
lesnotesapeudepàgina.Enaquestaciu-
tat van començar el seu últim projecte,
un gran diccionari de 32 volums que no
esvapoderacabar finsunseglemés tard.
Quananavenper la lletraD,eldesembre
del 1859, el Wilheim va morir. El seu
germàJacob ho va fer quan va arribar a
laF, el setembredel 1863.Noobstant, la
controvèrsia vacontinuar.

Els seus contes infantils han estat
l’obra literàriamésadaptada,censurada i
modificadadelahistòria.Tot i l’èxitde les
versions ensucrades i maquillades de
WaltDisney,hanestatmoltcriticatspels
arguments farcitsdeprejudicis i brutali-
tats.Lessevesheroïnessolenserpassives,
resignades, semprea l’aguaitdelpríncep
quevinguiadespertar-les i s’hi casi.

Fruit d’una època determinada, les
sevesnarracions compleixen les exigèn-
cies d’una guiamoral per al jovent prò-
pia del racionalismeo la Il·lustració, en
defensad’uns valors avui completament
desfasats.Noobstant, el seu èxit i la se-
va difusió massiva han generat debats
com el dels límits del que és política-
ment correcte.Fins i tot aAlemanya, on
aquests autors sónheroispopulars, hi ha
veus que alertend’aquestes limitacions
pedagògiques.Així s’hand’entendre les
declaracionsde l’actualministra alema-
nyadeFamília,KristinaSchröder, quan
fa pocs dies recordava el sexisme en els
contes dels germansGrimm.Tot i estar
relacionats amb la pretesament inofen-
siva literatura infantil, perdiferentsmo-
tius i desdediverses postures, la col·lec-
ció de faules orals que van recollir els
Grimmara fa 200anys segueix desper-
tant opinions apassionades.
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Germans filòlegs JacobGrimm
erael reflexiu;Wilhelm, l’apassionat.



Els germansGrimmnoerenautors, sinó
compiladors d’antigues llegendes de fa-
des. Per exemple,Labella dormentdes-
envolupaunargumentque ja apareix en
una saga islandesa –concretament a
l’anomenadaSagaVolsunga–, i és pos-
sible que el seu origen encara siguimés
antic. Parla de la valquíria Brunilda, a
qui el déuOdin castiga a dormir eterna-
ment en una cova. Però un príncep es-
candinau la troba, i amb un bes la des-
perta. El conte va circular comuna fau-
lapopular, finsqueva ser recollit al segle
XVII per l’escriptor francès Charles
Perrault, que el va titular La bella dor-
ment del bosc.

D’onsurten les rondalles?

L’antropòloga Dolores Juliano és una de les
especialistes adenunciarqueenmolts contes
delsGrimmlesdolentes són les dones.Potser
el casmés paradigmàtic ésBlancaneu, i això
queWilhelmGrimmvaanar suavitzant lami-
sogínia de la trama en les diferents versions
quevapublicar. Segons l’historiadorEckhard
Sander, la història podria estar relacionada
amb un personatge real, la comtessaMarga-
rethevonWaldek, aqui vanenverinaral segle
XVI.Altres autors la relacionen amb la com-
tessa imperial del segle XVIIIMaria Sophia
von Erthal, que vivia a Lohr, un castell on es
guardavaunmirall embruixat.

Granspensadors comAnttiAarne,Stith
Thompson,VladimirPropp,MirceaEli-
ade i Bruno Bettelheim han fet servir
aquests contes per estudiar el folklore i
lesnarrativespopularsdelspobleseuro-
peus.Enorigenerennarracionsmitolò-
giques pensades per explicar als adults.
L’argument de La ventafocs surt en un
antic conte faraònic idesprésel trobema
Grècia, Roma, Pèrsia, la Xina i el Viet-
nam. Tant Perrault com els germans
Grimm en van edulcorar el final per no
escandalitzar els lectors.A l’original, les
germanastres es tallaven el dit gros del
peu iel talóperpodercalçar-se la sabata,
i els colomsels arrencavenelsulls.
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Moltes de les narracions que s’explica-
venaEuropa retrataven la fam i ladure-
sa de la vida a l’EdatMitjana, comen el
cas deHansel i Gretel. Les societats de
l’època van quedar tan impactades per
l’infanticidi i la venda de nens que van
reflectir els traumesde la supervivència
en un munt d’històries de terror. Això
explica la censura delsGrimm, que van
convertir la mare dels nens en la ma-
drastra i en la bruixa per esborrar una
mica l’horror d’un relat de canibalisme
dins de la llar. També s’ha interpretat
com la narració d’un ritu de pas. Fins i
tot s’ha vist com una prefiguració de
l’Holocaust nazi.SeguramentLaCaputxetaVermella és

el contemés conegut delmón occiden-
tal, convertit enuna veritable icona cul-
tural perWaltDisney i la indústria del
cinema. Però el seu origen se situa a fi-
nals de l’EdatMitjana, comuna ronda-
lla que s’explicava entre la regió france-
sa del Loira i l’alemanya del Tirol per
ensenyar a la quitxalla a desconfiar dels
estranys. La història també va ser reco-
llida perCharles Perrault, però van ser
els germansGrimm els que van esbor-
rar la sexualitat explícita de l’argument.
En la versió original no hi havia llenya-
taire, i el llop es cruspia de debò la Ca-
putxeta i l’àvia.

La primeramenció conegudad’El flau-
tista d’Hamelínera enunvitrall ja desa-
paregut, que segonsdiversos testimonis
recollia una tragèdia real relacionada
amb la desaparició de nens. En aquest
cas es barregendueshistòries diferents:
d’una banda, hi hauria aquesta trama
medieval i, de l’altra, una rondalla del
segleXVIqueafegia laplagade rates a la
narració. Lahipòtesi dels folkloristes és
que enaquest conte es guarda lamemò-
ria d’una epidèmia, d’una gran emigra-
ció o d’un accident mortal que va tenir
comavíctimes la gent joved’aquella po-
blació alemanya.

EL PINTORPERICOPASTOR

Témolt clara la sevaelecció:Elsdosger-
mans,delsgermansGrimm:“Livanrega-
lar el llibre a lameva germana quan era
petita, en laversió traduïdadirectament
de l’alemany per en Francesc Pallarols,
que també va ser el primer a traduir di-
rectamentdelrusDostoievski.Aquellava
ser la lecturade lanostra infantesa.Aca-
sa l’hemllegit tres generacions i l’exem-
plarestà fetcaldodetant fer-loservir.Les
aventuresd’aquellsdosgermans fins i tot
vanserel títol de l’exposicióquevaig fer
l’any1993a laGaleriaTrama”.

Quinésel teucontepreferit?

L’ARQUITECTA ITZIARGONZÁLEZ

Recorda la lectura del conte de Hans
Christian Andersen El vestit nou de
l’emperador: “Potser és perquè vaig viu-
reun tempsaDinamarca.M’agradaper-
què és una narració en què tothom sap
que l’enganyen, però ningú s’atreveix a
denunciar-ho fins que un ésser inno-
cent, un nen, és capaç de posar en evi-
dència tot l’engany. Explica com la por
ens fa crèduls. I ensenya alhora que si la
mentidanecessita la complicitat de tots,
la veritat i el desig de saber tambéespo-
denencomanar”.

EL DRAMATURGXAVIERALBERTÍ

Tria la rondallapopularEnPatufet, que
també va ser una de les que van recollir
els germans Grimm: “Va ser el primer
contequevaigaprendreaexplicar ielpri-
merqueheexplicatalmeufill.Unavega-
da, la granAnnaLizaranemvaproposar
unexperimentcientífic.Va obrir la fines-
tra i emva fermirar lamultitudquepas-
sejavapel carrer. Si canteu la tonadadel
conte –el conegut «Patim, patam, pa-
tum»–,veureuqueté lamateixavelocitat
cardíacaque lagentquancamina”.

L’ESCRIPTORALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

S’inclinaper la faulamoraldeLosdos re-
yes y losdos laberintos, de l’argentíJorge
LuisBorges: “Ésel conteperfecte, funci-
onacomunexactemecanismedepreci-
sió, fa la sensacióqueaconsegueix acos-
tar la literatura a lamatemàtica.Borges
descriu en menys d’una pàgina tot un
món, i enaquestcurtespai faunareflexió
sobre les relacions entre la cultura i la
natura. I a sobreho fademaneraque re-
sulta impossible treureunasola frasedel
text sensemutilar lahistòria”.
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LA CAPUTXETAVERMELLA

EL FLAUTISTAD’HAMELÍN

HANSEL I GRETEL


