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LA VIDA DE THOMAS MANN 
 
 
UN ESBÓS AUTOBIOGRÀFIC 

            
 

L’any 1930, ja amb 55 anys i havent guanyat el Nobel de Literatura, 

Thomas Mann va escriure aquest esbós autobiogràfic en el qual repassa la 

seva vida fins aleshores, escriu:  

“Vaig néixer a Lübeck, el 6 de juny de 1875, segon fill de Johann Heinrich 

Mann, comerciant i senador de la ciutat estat, i de la seva dona Julia da Silva 

Bruhns. El meu pare era nét i besnét de ciutadans de Lübeck, però la meva 

mare va veure la primera llum del sol a Rio de Janeiro perquè era filla d’un 

alemany propietari d’una plantació i d’una brasilera criolla portuguesa. La 

van portar a Alemanya quan tenia set anys. 

Vaig ser designat per encarregar-me de l’empresa de gra del meu pare, la 

qual va celebrar el centenari durant la meva infantesa, i vaig prendre 

l’itinerari científic al Katharineum, l’institut de Lübeck. Els estudis em 

fastiguejaven i mai me’n vaig sortir del tot d’acomplir les seves exigències 

perquè tenia una resistència innata i paralitzadora a qualsevol demanda 

exterior que més endavant vaig aprendre a corregir no sense una gran 

dificultat. Tota l’educació que posseeixo la vaig adquirir de manera lliure i 



autodidacta. La instrucció oficial no va reeixir a inculcar-me res tret dels 

coneixements més rudimentaris. 

Quan en tenia 15, el meu pare es va morir, era un home relativament 

jove. L’empresa es va liquidar. Una mica després la meva mare va deixar la 

ciutat amb la canalla més petita per tal d’instal·lar-se al sud d’Alemanya, a 

Munic. 

Acabats els estudis sense pena ni glòria, vaig seguir-la i, amb el temps, 

vaig esdevenir empleat a les oficines d’una companyia asseguradora de 

Munic el director de la qual havia estat amic del meu pare. Més tard, per tal 

de preparar-me per fer carrera en el periodisme, vaig prendre classes 

d’història, d’economia, d’història de l’art i de literatura a la universitat i a la 

politècnica. Entremig, vaig estar-me un any a Itàlia amb el meu germà 

Hienrich, quatre anys més gran que no jo. Durant aquest temps es va 

publicar el meu primer recull de contes, El petit senyor Friedemann (1898). 

 Va ser a Roma que vaig començar a escriure Els Buddenbrooks, la novel·la 

que va aparèixer el 1901. Des d’aleshores ha tingut el favor del públic 

alemany i avui en dia n’hi ha més d’un milió de còpies en circulació. 

La van seguir les narracions curtes aplegades en el volum Tristany 

(1903), de les quals Tonio Kroger, una novel·la breu sobre les tensions nord-

sud en un artista, és generalment considerada la més característica, i després 

Fiorenza (1906), una peça dialogada ambientada al Renaixement que es va 

portar als escenaris en alguna ocasió. 

El 1905 em vaig casar amb la filla de l’Alfred Pringsheim, que era 

catedràtic de matemàtiques a la Universitat de Munic. Per part de mare la 

meva dona és néta d’Ernst i Hedwig Dohm, el conegut periodista berlinès i la 

seva esposa, que va tenir un paper destacat en els moviments per 

l’emancipació de les dones alemanyes. Del nostre matrimoni n’han vingut sis 



fills: tres noies, la més gran de les quals s’ha dedicat al teatre, i tres nois, el 

més gran dels quals s’ha consagrat també a la literatura. 

El primer fruit literari d’aquest meu nou estat va ser la novel·la Altesa 

reial (1909), una història cortesana que proporciona els marcs per a una 

confrontació psicològica entre vida pública i la privada, i per qüestions 

morals tals com la reconciliació entre una consciència aristocràtica i 

melancòlica amb les demandes de la comunitat. La va seguir un altre projecte 

novel·lístic, les Confessions de Fèlix Krull, lladre i farsant (1922), que es 

basava en la idea de fer una paròdia, d’agafar els elements de la tradició més 

venerable, en l’estil de Goethe, de les confessions autoafirmatives, 

autobiogràfiques i aristocràtiques i de transportar-ho a l’esfera humorística i 

criminal. La novel·la ha quedat inacabada, però entre els qui n’han llegit els 

fragments publicats, n’hi ha que els consideren els millors i els més feliços. 

 Potser és la cosa més personal que he escrit en la mesura que representa la 

meva actitud d’amor i d’odi envers la tradició que ha dominat tota la meva 

escriptura. 

El 1913 es va publicar la novel·la curta La mort a Venècia. Junt amb 

Tonio Kröger està considerada el meu major assoliment en aquest gènere. 

Mentre n’estava escrivint la part final vaig concebre la idea de la 

Bildungsroman, La muntanya màgica (1924), però vaig haver de parar de 

treballar-hi just al començament de la guerra. 

Tot i que la guerra no va demanar-me cap implicació física immediata, 

mentre va durar va deixar aturada tota la meva activitat artística perquè em 

va forçar a una reavaluació agònica de les meves assumpcions fonamentals, a 

una autoindagació humana i intel·lectual que va trobar la seva condensació 

en el llibre Consideracions d’un apolític, publicat el 1918. Hi tractava el 

problema, que tan personalment m’afecta, de ser alemany, el problema 

polític, des d’una perspectiva conservadora que va resultar polèmica i que 



m’ha exigit algunes revisions al llarg de la vida. Una mostra de l’evolució de 

les meves idees sociomorals es pot trobar en els volums d’assaigs Rede und 

Antwort (1922), Bemühungen (1925) i Die Forderung des Tages (1930). 

Les lectures públiques a l’estranger van començar immediatament 

després que es van reobrir les fronteres amb els països neutrals o bé hostils. 

Em van portar primer a Holanda, a Suïssa i a Dinamarca. La primavera de 

1923 vaig fer un viatge a Espanya. L’any següent vaig ser el convidat d’honor 

del PEN Club, feia poc inaugurat a Londres; dos anys després vaig acceptar 

una invitació de la branca francesa de la Carnegie Foundation; vaig visitar 

Varsòvia el 1927.  

Mentrestant, la tardor de 1924, després diversos i prolongats retards es 

van publicar els dos volums de La muntanya màgica. L’interès del públic, 

que revelen les cent edicions que se'n van fer en uns pocs anys, són una prova 

que vaig triar el moment més favorable per treure a la llum aquesta 

composició d’idees de concepció desmesurada. Els problemes de la novel·la 

no apel·laven, en essència, les masses però podien ser d’interès entre els 

cultivats, i els pesars de l’època van incrementar la receptivitat del públic fins 

al punt d’afavorir el meu producte, que tenia tota intenció de jugar 

alegrement amb les convencions de la novel·la. 

Poc després de completar les Consideracions d’un apolític, vaig afegir a 

la meva obra narrativa un idil·li, una prosa, la història d’animals amo i gos 

(1919). La muntanya màgica va ser seguida per una novel·la burgesa inscrita 

en període de revolució i inflació, Desordre i dolor precoç (1926); Mario i el 

màgic, escrita el 1929, és fins al moment el meu últim intent d’una 

composició d’aquesta mida. Va ser escrita mentre treballava en una novel·la 

nova, la qual tant pel que fa als assumptes com per les intencions està molt 

allunyada de la meva obra primerenca: deixa de banda l’esfera individual 

burgesa i s’endinsa cap al passat i els mites. Una història bíblica que està a 



mig escriure, que portarà per títol Josep i els seus germans i de la qual 

alguna de les seccions s’ha donat a conèixer en lectures públiques i 

avançaments en diaris. Un viatge de documentació per la novel·la em va dur 

a Egipte i Palestina els mesos de febrer, març i abril de 1930. 

Des del primer moment, l’autor d’aquest esbós biogràfic ha estat 

encoratjat en els seus esforços tant per l’amable interès dels seus semblants 

com pels honors oficials. En són exemples que la Universitat de Bonn em 

conferís un doctorat honorífic el 1919, i que, per satisfer el delit dels 

alemanys pels títols, el senat de Lübek, la meva ciutat natal, m’atorgués el 

títol de professor en ocasió d’una commemoració de la ciutat. Sóc un dels 

primers membres, nomenat per l’Estat mateix, de la nova secció literària de 

l’Acadèmia Prussiana de les Arts; el meu cinquantè aniversari va suscitar 

mostres d’afecte públiques que només puc recordar amb emoció, i al cim de 

totes aquestes distincions hi ha el  Premi Nobel de Literatura que em va 

atorgar l’Acadèmia Sueca l’any passat. Però puc dir que no ha atenuat mai la 

clara apreciació de la relativitat dels reconeixements i ni per un moment ha 

esmussat la fulla de la meva capacitat autocrítica. La vàlua i la significança de 

la meva obra en la posteritat és una cosa que ja es decidirà en el futur, per a 

mi no són més que els efectes personals d’una vida viscuda conscientment, o 

sigui, conseqüentment.” 

 



DESPRÉS DEL NOBEL 

   
 

La dels trenta, va ser una dècada turbulenta per a Alemanya i també per 

a Thomas Mann. A finals de gener del 33, Adolf Hitler va ser nomenat 

canceller i el 10 de febrer del mateix any Thomas Mann va pronunciar una 

conferència a Munic sobre Richard Wagner, que serà l’últim acte públic que 

faci al seu país: l’endemà marxa a Zuric i, aconsellat per la família que pateix 

per la seva seguretat, s’hi instal·la i ja no tornarà a Alemanya fins a l’any 

1949. Tant Mann com la seva filla Erika s’havien significat contra el 

nacionalsocialisme ja abans que els nazis guanyessin les eleccions. L’exili no 

va recaure només en la seva persona, també els seus editors (Fischer)  van 

haver d’instal·lar-se primer a Viena, després a Amsterdam i finalment a 

Estocolm. L’Alemanya de Hitler li va retirar la nacionalitat, la Universitat de 

Bonn li va retirar el doctorat honoris causa. És en una carta de resposta al 

degà de la Facultat de la Filosofia d’aquesta universitat que li ha comunicat la 

retirada del títol que Thomas Mann es lamenta: 

“Durant aquests quatre anys d’un exili, el qual seria molt eufemístic de 

qualificar de voluntari atès que, si m’hagués quedat a Alemanya o hi hagués 

retornat, segurament no seguiria amb vida, la meva situació, l’extraviament 

curiós de la meva trajectòria vital,  no han deixat de fer-me reflexionar. No 

hauria imaginat ni en somnis, això no m’ho van cantar al bressol, que 

passaria els meus anys d’edat avançada com un emigrant, expropiat i proscrit 



al meu país, ocupat en una protesta política profundament necessària. Des 

dels inicis de la meva vida espiritual m’he trobat en feliç conjunció amb els 

pressupostos anímics de la meva nació, segur i acollit per les seves tradicions 

espirituals. He nascut molt més per ser representant que no pas màrtir, més 

per aportar una mica de noble alegria que no pas per alimentar l’odi. Alguna 

cosa terriblement errònia ha hagut de passar perquè la meva vida es 

configuri d’una manera tan equivocada, tan poc natural. Vaig intentar 

d’aturar-lo, aquest error terrible, amb les meves forces escasses, i amb 

l’intent em vaig forjar aquest destí que ara he d’aprendre a conciliar amb la 

meva naturalesa.” El mateix any 1936 en què escriu aquesta carta obté la 

ciutadania txeca i el 38 marxa als Estats Units on s’estarà 16 anys. Mann 

col·labora amb diverses universitats americanes i segueix escrivint i 

publicant, són d’aquests anys d’exili les novel·les Josep i els seus germans, 

Carlota a Weimar o El doctor Faustus, tampoc s’atura la seva producció 

assagística, molt centrada en la guerra mundial, les conseqüències del 

totalitarisme i en la posició del seu país. L’any 52 torna a viure a Europa, a 

Zuric, i el 1955 es mor a l’edat de 80 anys. 
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LA FAMÍLIA MANN 

   
 

Thomas Mann és la figura central del que deu haver estat un dels 

llinatges més importants i influents de la cultura europea.  El seu germà gran 

primer i després tres dels seus fills van dedicar la seva vida a les lletres. 

Hienrich va ser un novel·lista prolífic que va conèixer l’èxit anys abans que el 

seu germà durant la República de Wiemar, sobretot amb la novel·la El 

professor Unrat, llibre en què es va basar la pel·lícula L’àngel blau en la qual 

Josef von Sternberg va dirigir Marlene Dietrich. Com el seu germà Thomas, 

es va significar políticament contra el nacionalsocialisme, va ser perseguit pel 

govern de Hitler i forçat a l’exili. Erika, la filla gran, va ser escriptora i dona 

de teatre, còmplice inseparable del seu germà Klaus, muller, per 

conveniència, del poeta anglès, homosexual com ella, W.H. Auden i 

marmessora de l’obra tant del seu pare com del seu germà. Golo es va dedicar 

a la historiografia però va fer també incursions en la narrativa autobiogràfica 

i en la traducció literària: va traduir a l’alemany part de les novel·les de 

l’escriptor basc Pio Baroja.  Klaus va ser també un novel·lista molt productiu 

a pesar de morir amb només 43 anys. Amb 20 anys va escriure Novel·la de 

nens en resposta al llibre Desordre i dolor precoç del seu pare, que pel que 

sembla l’havia molestat una mica. Els conflictes nombrosos i les rivalitats en 

diversos sentit són tan freqüents en la vida de la família Mann com la passió 



literària. Les tendències homosexuals reprimides de Thomas i en canvi 

reivindicades pel seu fill Klaus, les relacions confuses entre Carla i el seu 

germà Hienrich, que en la generació següent es repliquen entre Klaus i Erika, 

el suïcidi que com la pulsió per escriure afecta molts membres de la família 

(dues germanes  i dos dels fills de Thomas, un d’ells Klaus Mann, van 

cometre suïcidi, també la seva cunyada i dona de Hiendrich), converteixen 

aquesta família en una llaminadura per als estudiosos de disciplines diverses. 

A la relació entre els germans Klaus i Erika van dedicar-hi un documental 

Andrea Weiss i Wieland Speck, i la TV alemanya va produir Els Mann, una 

sèrie dedicada a la família amb un to més pudorós. La família Mann de 

Marianne Krüll s’acosta a les complexitats de família des de la perspectiva de 

la psicologia sistèmica. L’any 1985 els Mann van incorporar encara un altre 

escriptor a la nissaga, Frido Mann, nét del premi Nobel, va publicar la seva 

primera novel·la  Professor Parsifal. 

 
 

 

SOBRE LA FAMÍLIA 
Thomas Mann y los suyos, Marcel REICH-RANICKI; traducció d’Anna Rossell. Barcelona: 
Tusquets, 1989. 
 

La familia Mann, Marianne KRÜLL; traducció d’Adán Kovacsis. Barcelona: EDHASA, 1990. 
 

Los Mann: la novela de un siglo; direcció: Heinrich BRELOER. Madrid: Avalon, DL 2007. 

 



THOMAS MANN I CATALUNYA 

   
 

LES TRADUCCIONS 

A pesar que Thomas Mann era una figura literària internacional, cap 

llibre seu no es va traduir al català fins a l’any de la seva mort. El 1955 

l’editorial mallorquina Moll va publicar Tonio Kröger amb traducció de 

Guillem Vidal. El 1966, a la col·lecció “A Tot Vent” de Proa s’hi publica La 

mort a Venècia, seguida de Mario i el màgic. Són les primeres de les 

traduccions de Mann al català que s’encarreguen a Joan Fontcuberta, que en 

serà el traductor més constant: El doctor Faustus (1992), Els Buddenbrooks 

(1994), Amo i gos (2003) i L’enganyada (2008). Carme Gala escomet, també 

a començament dels anys noranta,  la traducció de l’obra magna de Mann, La 

muntanya màgica (1992), i el 2003 Jordi Llovet tradueix Confessions de 

Fèlix Krull. Pel que fa a la narrativa breu, Feliu Formosa tradueix per a 

l’editorial El Mall la novel·la curta Tristany (1987), Judit Vilar, totes les 

narracions breus que Mann va publicar fins al 1911, Tonio Kröeger i altres 

narracions, i el mateix any, 1989, apareix a Edhasa Els caps bescanviats en 

versió de Margarida Sugranyes. L’última traducció fins al moment és la 

novel·la curta La llei, publicada per Accent l’any 2012 i traduïda per Josep 

Murgades. Per acabar amb els traductors catalans de Thomas Mann, una 

curiositat: la versió en castellà d’El doctor Faustus va ser cosa del periodista 



Eugeni Xammar, que va aprofitar l’amistat amb el propietari de l’Editorial 

Sudamericana, López Llausàs, per proposar-li de traduir les 780 pàgines de 

l’obra que Thomas Mann llavors acabava de publicar. La traducció va sortir 

el 1951, va ser molt ben valorada i és l’única que circula en castellà.  

 

LA SARDANA 

Thomas Mann va viatjar a Espanya la primavera de 1923 i va passar per 

Barcelona. Llavors estava escrivint La muntanya màgica. En un passatge de 

la novel·la, Hans Castorp pregunta a Clawdia com li ha anat un viatge que ha 

fet a per la península, la dona respon: 

“Passadorament. S’hi viatja malament. La gent són mig moros. Castella 

és molt àrida i dura. El Kremlin és més bonic que el castell o el monestir 

d’allà al peu de muntanya.. 

-El Escorial. 

-Sí, el castell de Felip. Un castell inhumà. M’ha agradat molt més la 

dansa popular de Catalunya, la sardana, a toc de cornamusa. Jo també vaig 

afegir-me al ball. S’agafen tots de les mans i ballen en rodona. Tota la plaça 

és plena. C’est charmant. És humà. M’he comprat una gorreta blava com la 

que duen tots els homes i els nois del poble, és gairebé un fes, la boina. Me la 

poso per a la cura de repòs i en molts moments. Monsieur jutjarà si m’està 

bé.” 

Es fa difícil saber fins on n’és, d’autobiogràfic, aquest fragment. L’única 

referència que Thomas Mann fa als seus textos del viatge a Espanya, és 

aquesta: “Vaig fer el viatge en vaixell, perquè encara m’estava prohibit passar 



per França, des de Gènova a Barcelona, Sevilla i Granada; llavors travessant 

de tornada tota la península vaig arribar a Santander pel nord. Em vaig 

embarcar al golf de Biscaia fins a Plymouth i d’allà vaig passar a Hamburg. 

No oblidaré mai el dia de l’Ascenció a Sevilla, amb la missa celebrada a la 

catedral, l’extraordinari concert d’orgue i la cursa de bous de la tarda. Però 

en general, la regió meridional d’Andalusia em va impressionar menys que la 

part més clàssicament espanyola: Castella, Toledo, Aranjuez, el claustre 

fortalesa de Felip II i aquell viatge a Segovia, passant per l’Escorial a través 

de la serra de Guadarrama nevada” 

 

PAU CASALS 

Si bé no podem saber si l’apreciació de Thomas Mann sobre el charme 

de la sardana coincideix amb la del seu personatge, sí que tenim, en canvi, 

contrastada la seva opinió sobre un altre aspecte musical. Quan Josep Maria 

Corredor va preparar el seu llibre de converses amb Pau Casals va demanar a 

diverses personalitats mundials l’opinió sobre el violinista vendrellenc.  La de 

Thomas Mann en termes enormement elogiosos fa d’introducció del llibre. 

Contesta Mann a Corredor: 

“La meva opinió sobre Pau Casals? No tinc una opinió, sinó una 

veneració profunda i una joiosa admiració davant un home en el qual la 

magnificència de l’art es conjumina amb el refús estricte de contemporitzar 

amb el mal, amb allò que és moralment miserable i que ultratja la justícia, de 

tal manera que aclareix i ennobleix la nostra comprensió de l’artista, el 

sostreu per sempre a la nostra ironia, i en la nostra època de desmoralització, 

és un exemple d’altiva integritat que res no pot corrompre. 



No hi ha aquí cap rastre d’escapada, de neutralitat esteticista davant els 

problemes humans, de la propensió a prostituir-se que caracteritza tan sovint 

l’amable i petit cercle dels artistes, els quals diuen: ’Jo toco per a qui em 

paga’. Un talent fantàstic, que el món es disputa, que té assegurat arreu un 

èxit delirant, al qual hom ofereix una fortuna per a la seva actuació… imposa 

unes condicions que no tenen res a veure amb els diners i amb l’èxit. Aquest 

esperit creador no va a cap país on la llibertat i el dret no són respectats. 

Tampoc no va a aquells països que, tot i anomenar-se ells mateixos “lliures”, 

pacten per oportunisme amb la injustícia. Refusa el seu geni a un món que, a 

despit d’estar profundament en deute, desitjaria poder gaudir del seu talent 

musical. Ja no accepta invitacions, no abandona aquell poblet, proper a la 

frontera francoespanyola, que ha escollit com a refugi: Prada. Molt pocs 

coneixien aquest nom abans que ell l’unís al seu. Actualment tothom el 

coneix. S’ha convertit en símbol de l’artista que es manté incorruptible, en 

símbol de la incommovible unió de l’art i de la moral. 

Unió victoriosa, car les muntanyes de l’eremita són la fita de devots 

pelegrinatges procedents de tot el món. Sí, el món va vers aquell que se n’ha 

retirat, i els Festivals de Prada són obra tant de la força d’atracció d’un gran 

caràcter com de l’entusiasme musical, que en aquest cas no pot deixar de 

transformar-se en una protesta contra l’hegemonia del mal. 

Quin triomf! Quina estimulant satisfacció! La fràgil humanitat sempre ha 

necessitat homes que salvessin el seu honor. Aquest artista n’és un, un 

reivindicador del gènere humà. Reconec amb alegria que la seva existència 

constitueix per a mi, com per a milers d’altres persones, un gran consol.” 



 



L’OBRA DE THOMAS MANN 

“Vostès em pregunten”, contesta Thomas Mann a una enquesta “per la 

manera com sorgeixen les meves obres. En concebre-les m’enganyo, 

sobretot, respecte a la seva extensió. Els Buddenbrooks estava pensada com 

una novel·la de dues-centes cinquanta pàgines; La mort a Venècia, com una 

novel·leta per la revista Simplicissimus; La muntanya màgica, que ha 

resultat tenir dos volums prou gruixuts, com una petita sàtira 

complementària. El creixement de les composicions és conseqüència d’un 

procés doble, una fase d’aprofundiment i una de cristal·lització i d’inclusió 

des de fora. La causa més fonda potser és el desig de donar-me del tot en 

cada ocasió. Considero la meva obra fragmentaria i insuficient. Aquests 

versos de Platen sempre m’han arribat al cor:  

Mai no pot l’home, per molt que faci 

per molt que arrisqui, mostrar-se del tot, 

i allò que realitza, al final, no s’assembla 

a les flors disperses en una gran corona? 

 

Aquesta lluita per la totalitat probablement no és sinó por de la mort”.  

 

 

SOBRE L’OBRA DE T. MANN 
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NOVEL·LA 
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