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a poderosa melancolia i l’estil absor-
bent de Stefan Zweig (Viena, 1881-
Petrópolis, 1942), escriptor d’origen

jueu molt popular a l’època, mestre de gè-
neres i pacifista convençut, que ben aviat
intuiria el desastre cap a on es dirigia la ve-
lla Europa, flueixen en una de les seves no-
vel·les més celebrades, La impaciència del
cor, que aborda les conseqüències de la
pietat mal entesa a través d’un retrat de
l’ànima humana d’impecable lucidesa psi-
cològica.

Narrador fascinant, de prosa sòbria i
elegant, Zweig descriu les contradiccions i
la por que tenallen un tinent austríac da-
vant del patiment propi i aliè. Ell és un con-
vidat habitual a la mansió del magnat hon-
garès Kekesfalva, de passat fosc, amb una
filla que té paràlisi crònica i està enamora-
da de l’oficial. La llàstima que el militar
sent per la noia i la fugida cap al front per
no contradir una dona que està segura
que és corresposta en els batecs del cor
esdevenen un tractat afinat sobre les debi-
litats i la falsa compassió.

Testament d’un món perdut
A La impaciència del cor, ens trobem amb
el rerefons de la Gran Guerra que tant va
influir Zweig i la seva manera d’entendre el
món. El posterior període d’entreguerres,
que captaria amb encert en les memòries
El món d’ahir, estaria dominat per l’escalf
del terror nazi, que va obligar l’autor vie-
nès a anar-se’n cap al Brasil el 1934. Allà
descobriria que una cosa és ser cosmopo-
lita i una altra, apàtrida. La realitat li va
passar per sobre i acabaria suïcidant-se
una dècada més tard. El seu món havia
desaparegut i mai més tornaria. Per això,
entre d’altres motius, ens atrapen les se-
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ves obres. Perquè són una mena de testa-
ment sobre una forma de vida que la bar-
bàrie totalitària faria miques deixant un ca-
mí ple de sang, destrucció i nostàlgia.

De manera brillant, Zweig diu adéu als
somnis i ideals de la civilització europea
amb una visió aclaridora de quins són els
valors universals. Malgrat l’esfondrament
d’un món convuls, Zweig defensa que la
raó encara té el poder de discernir entre
bo i dolent, entre què importa i què no. A

La impaciència del cor, escrita el 1939, du-
rant l’exili brasiler, aquest contrapunt ra-
cional l’aporta l’assenyat metge que tracta
la malalta.

Encara que Zweig potser es va treure la
vida perquè li era insuportable viure en un
món que havia aniquilat la fe en aquestes
virtuts, la seva obra encara ens recorda
què podríem haver arribat a ser i no som.

Al nostre país, Quaderns Crema ha re-
cuperat els últims anys aquest gran autor,

que alguns crítics defensen sobretot en
les distàncies curtes, amb peces com No-
vel·la d’escacs, Vint-i-quatre hores en la vi-
da d’una dona i Carta d’una desconeguda
(les dues últimes, amb versions cinemato-
gràfiques) o els retrats de personatges
històrics com el de Fouché, tot un animal
polític a la recerca del poder. Amb tot, se-
ria una fotesa no entendre La impaciència
del cor com una obra sàvia, intel·ligent i
seductora. ❋

Novel·la Marta Monedero

La falsa compassió
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ui més qui menys ja esperava
el segon llibre de David Mon-
teagudo, un autor que es va

convertir en la revelació més porten-
tosa de la temporada passada amb
la novel·la Fi. Doncs bé, ja el tenim
aquí: és una nouvelle rotunda, rodo-
na, una narració amb l’estructura i la
intenció d’un mite. Hi ha un suspens
molt ben administrat, com en l’ante-
rior, i un desenllaç que, ben segur,
no deixarà insatisfets els lectors per-
manentment mancats de respostes
que van arrufar el nas amb el desen-
llaç de Fi (és ben significatiu que
l’única reserva que molts lectors
feien a l’opera prima de Monteagudo
es referís al final, justament: l’ele-
ment que donava títol a l’obra i, per
tant, una opció ferma en la seva

Q concepció. Però hi ha molts lectors
que, en una novel·la, només valoren
les coses que hi passen). En aquesta
d’ara, hi ha alguna cosa de Verne, de
Melville i de Wells, i un comença-
ment que fa pensar en La transfor-
mació, de Kafka. Monteagudo apos-
ta sense complexos per la ficció. No
hi ha, en els seus llibres, ni una om-
bra de postmodernitat: sembla, en
aquest sentit, que llegim un autor
que ha viscut en una època anterior,
sigui dit com un elogi. Un viatge a
l’interior de la terra, unes grutes que
s’assemblen al ventre d’una balena...
Una part del viatge pot recordar
aquella meravella literària de La por-
ta del mur, de Wells. En algun mo-
ment una certa llum enigmàtica ens
pot fer pensar en novel·les de Bodor.

Marcos Montes es publica quan
encara batega l’actualitat dels mi-
ners xilens. El protagonista també és
un miner que, juntament amb una
trentena de companys seus, ha que-
dat atrapat en una gruta, dos quilò-
metres endins de la superfície de la
Terra. La foscor és absoluta i els en-
sorraments fan preveure el pitjor. Els
diàlegs entre ells ens recorden els
que, setmanes enrere, els diaris re-
produïen dels miners de Xile –Mon-
tes és l’únic que es manté sempre
mut–. Hi ha un líder i un altre treba-
llador que el secunda. Hi ha els crí-
tics... David Monteagudo torna a
proposar-nos una situació agònica,
més encara que la que descrivia, en
una angoixosa progressió, a la se-
vaobra anterior.

Però els miners del llibre tenen
més sort que els de l’altra banda de
l’Atlàntic. Hi ha una esperança en
forma de túnel i de muntacàrregues.
Per a Marcos Montes, hi ha llum al fi-
nal del túnel. No es pot avançar res
més de l’argument sense que se’n
ressenti el plaer de la lectura. En
l’opressió i l’ofec de la presó de roca,
el protagonista recorda una noia
anomenada Marina, el primer amor
de joventut. No pensa en la seva do-
na ni en el fill que està a punt de néi-
xer. Tot d’indicis, més o menys sub-
tils, ens preparen per a la sorpresa
final. Hi ha risc, en aquesta nouvelle,
certament. Un risc relacionat amb
els assumptes paranormals. Però
Monteagudo el burla amb molta sa-
viesa. Tan breu com memorable. ❋

Novel·la Jordi Llavina

El mite del miner mut


