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Un dels manaments del de-
càleg de l’escriptor honga-
rès Stephen Vizinczey diu
que la vida és curta i que

només podem utilitzar el nostre temps
escadusser amb obres mestres. De
l’allau de novetats que arriben a les lli-
breries i als soferts suplements litera-
ris els voldria recomanar Una lletra fe-
menina de color blau pàl·lid, de Franz
Werfel, una obra mestra. Amb una vida
querecull elsavatarsdel segleXX,Wer-
fel va néixer a Praga el 1890, va publi-
car els primers poemes a la revista Die
Fackel, dirigida per Karl Kraus, va ser
elogiat per Rilke –alguns dels poemes
van ser publicats dins l’antologia El cre-
puscle de la humanitat, de Kurt Pin-
thus, un dels millors llibres traduïts al
català dels últims deu anys i presentat
també perEdicionsde1984– ivaser in-
terlocutor i amicdeKafka iBrod.El 1917
vaconèixerAlmaMahler, ambquiesva
casar i es va establir a la inquieta Viena
del període d’entreguerres després de
lluitar a la Primer Guerra Mundial.

Tot ique alguns dels seus llibres van
ser traduïtsalsanyscinquanta i seixan-
ta, jo vaig descobrir Werfel gràcies al
recull de relats llargs El secreto de un
hombre, publicat per Argos Vergara el
1983. Una dècada després, Anagrama
presentava la mateixa obra que ara
tradueix 1984 en versió de Ramon
Monton. El periple va continuar pels
contes La muerte del pequeño bur-
gués (Igitur) i la magistral novel·la Re-
unión de bachilleres (Minúscula).

La vida de Werfel no va ser fàcil. Es-
criptor d’èxit, després de la publicació
de Los cuarenta días del Musa Dagh el

Lacol·leccióBreus,editadapel
Centre de Cultura Contempo-
rània, recull les conferències
que es fan als seus espais. No
sempre és possible assistir-hi
i, quan ho fas sovint, et pots
quedar amb interès d’apro-
fundir.Elscincúltimstítols–ja
han arribat als 34– recuperen
les paraules de Jordi Llovet
(L’amistat), Lisa Appignanesi
(Patologia i puresa), Lluís
Duch(L’ambigüitatdelapure-
sa),AxelHonneth(Reconeixe-
ment i menyspreu) i Norman
Manea (Monuments a la ver-

gonya). En un format de but-
xaca i en versió bilingüe cata-
là-anglès, la col·lecció és un
apèndixfonamentalalafeina
del CCCB per promoure el
debatideixarconstànciadels
pensadors –coneguts i no tan
coneguts, d’aquí i d’allà– que
hanpassatperl’antigaCasade
Caritat del carrer Monteale-
gre.Vaigseguintlaprograma-
ció de les conferències per
aquestspetitsvolumsin’hiha
un bon grapat que resulten
benrecomanables.Hecomen-
çat la lectura de l’última ton-

gadaambeltextdel’escriptor
romanès Norman Manea, que
va participar l’octubre passat
en el cicle 1989. Europa, vint
anysdesprésdelacaigudadel
Mur. Nascut el 1936 a Bukovi-
na,Maneavaserdeportatpels
nazisauncampdeconcentra-
ció amb la seva família. De
regal,vapatirladictaduraco-
munista fins que es va exiliar
el 1986, pocs anys abans de la
caigudad’aquellamòmiaano-
menadaCeausescu.Alaconfe-
rènciaesvamostrarcríticamb
aspectes,perexemple,comla

reunificació d’Alemanya: “Els
del’Estvandescobrirambtris-
tesaqueerenciutadansdese-
gonaenunpaíscapitalistaies
van indignar amb el cinisme
d’allò que ells veien com una
societat egoista i vulgar, amb
profundesidolorosescarènci-
es socials, en la qual tothom
vivia obsedit amb el confort i
la domesticitat. Els de l’Oest
van veure els seus antics ger-
manscomunacàrregaeconò-
mica”. És un fragment d’una
lectura del passat immediat
amb sentit comú.

Unacol·leccióbreuambmolt desuc

tals. Explica la història d’un alt funcio-
naride l’administracióaustríaca,decin-
quantaanys,d’origenhumil icasatamb
una exquisida dona de la burgesia lo-
cal.Elpersonatgeafronta la reaparició
d’una vella amant, “israelita”, amb qui
va tenir un afer, es va enamorar i va te-
nir un fill, a qui no va conèixer. Quan
l’examant lienviaunacartademanant-
liajutperaunnoi,el funcionariveuque
totel seumodusvivendiperilla i cauen
una crisi, punt de tensió de la narració.
La noia jueva escapa del clima de re-

pressió d’Alemanya rumb a Montevi-
deo is’aturaaVienapersol·licitarel su-
port del seu antic amic. La vida del bu-
ròcrata –repeteix que ha partit del no
res– trontolla i especula sobre la solu-
ció adequada per no perdre el seu es-
tatusnidecebre lasevadona, jove,bo-
nica i incondicional.Totsels fantasmes
s’escamparancomfocper la fràgilper-
sonalitatdelprotagonista,víctima–com
altres criatures de Werfel– de la hipo-
cresia i la doble moral. Mentre l’Holo-
caust s’acosta, la petita burgesia il·lus-
trada atén atònita els seus privilegis
sensecreure’selquecomençaapassar.

La novel·la breu explica una història
particular i pronostica la tragèdia que
faria esclatar el món. Werfel ho fa amb
una prosa fluïda, un realisme ple de
detalls i descripcions magistrals i unes
tècniques tan modernes que fan que
el llibre es llegeixi ara amb plena actu-
alitat, com si fos una de les històries
que ens explica la televisió en els pro-
grames de safareig. El diàleg s’alterna
amblanarració i la descripció, i el punt
de vista oscil·la entre la primera i la
tercer persona en un exercici d’omnis-
ciència travat i natural. Només pels
apunts sobre els funcionaris ja paga la
pena llegir-lo: “Com diu un escriptor
de comèdies vienès, el funcionarinoté
res, però això ho té segur” i “No era in-
cumbènciadels funcionarisallòde llui-
tara ladescoberta.Mésaviat s’adapta-
venhàbilmentals corrents del món i es
deixaven arrossegar amb cautela per
esquivar els esculls indesitjables i ar-
ribar als ports desitjats”.

Werfel: lecturaobligatòriapera tots
els que no desitgen obligacions.❋

1933,enquènarrava la tràgicamortde
milers d’armenis en mans dels turcs
durant la Gran Guerra, els nazis van
cremarels seus llibres.Quanvanenva-
irÀustriael 1938,WerfeleraaCapri.No
va tornar a la ciutat. Mentre el busca-
ven a París per deportar-lo va creuar
elsPirineusapeuabansd’arribaraLis-
boa, on embarcaria cap als Estats
Units,onmoririaaBeverlyHillsel 1945
mentre corregia unes galerades.

Una lletra femenina de color blau
pàl·lidésundels seus llibres fonamen-
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Franz Werfel, al centre, amb la seva dona, Alma Mahler, Don Ameche, Sam Wood i ClaudetteColbert

El romanès Norman Manea va fer
una conferència al CCCB a l’octubre
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