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Sándor Márai va néixer l’any 1900 a l’actual República Eslovaca

Fins a jugar-se l’ànima
N A R R A T I V A A N N A M . G I L

Sándor Márai, L’herència
d’Eszter. Traducció d’Antoni
García Santiago (català) i

Judir Xantus (castellà).
Empúries / Salamandra.

Barcelona, 2000.

E
l món és pur teatre. I
la vida un escenari
on cadascú, amb di-
ferents graus d’ima-
ginació i de convic-

ció, juga el seu paper i con-
templa la interpretació dels
altres. Descriure el comporta-
ment humà no és gaire com-
plicat. Els estudiosos de la
moral i els costums sempre hi
poden trobar elements d’anà-
lisi: una o altra forma de re-
presentació socialment adme-
sa o rebutjada; la llei imposa-
da per la tradició o el dret;
l’instint de supervivència; el
condicionament biològic, psi-
cològic, polític, econòmic o
cultural. Explorar i expressar
en gestos, en paraules i amb
claredat les accions dels ho-
mes ja resulta més difícil. Pocs
ho aconsegueixen: Shakespea-
re, Dostoievski, Proust, Iones-
co, Beckett, per posar uns
exemples coneguts. Però, n’hi
ha d’altres, diguem-ne, més
humils. És el cas de Sándor
Márai, que va concebre moltes
de les seves obres –amb actors
que es mouen durant
vint-i-quatre hores en escena-
ris estàtics– com una tragèdia
grega. Una tragèdia que posa
en evidència el conflicte i la
contradicció, en què el sofri-
ment implica coneixement,

en què tothom s’hi pot veure
retratat. I que planteja una
reflexió lúcida, conscient i de-
solada.

Márai va ser testimoni d’u-
na època tempestuosa. Nascut
el 1900, a Kosice (aleshores,
territori magiar, i ara de la
República Eslovaca), al si d’u-
na família burgesa, culta i
cosmopolita anorreada pels
comunistes, i suïcidat als 89

anys, a l’exili de San Diego,
Califòrnia, on va arribar fu-
gint dels nazis, Márai va fer
seva la visió adolorida, culpa-
ble, furiosa i tràgica de Ni-
etzsche. Al diari que va es-
criure durant tota la vida i que
es considera el millor de la
seva extensa producció (a vol-
tant de trenta novel·les), es-
criu: “Nietzsche tenia raó a
propòsit de la democràcia:

desaparegut l’heroi, els come-
diants entren a escena”. Per
això, a través de la ficció, Má-
rai recupera el paper de l’he-
roi. Un heroi que apareix en
situacions i formes diverses. A
la reconeguda L’última trobada
(amb 30.000 exemplars venuts
i proclamat millor llibre de
l’any pels llibreters catalans),
el vell Henrik, que, després de
quaranta anys rep la visita de

l’amic traïdor, adquireix una
exemplaritat simbòlica. Hen-
rik és l’heroi que oposa la seva
llibertat a un destí immutable
i, al final, s’adona que la vida
és una lluita entre sobrevi-
vents i la victòria és de qui
accepta un passat dolorós i de
qui té la voluntat d’incidir en
la realitat, de comprendre. I
Henrik comprèn que el veri-
table sentit de la seva vida ha
estat l’amor a la infidel Krisz-
tina, l’amor que mostra el ca-
ràcter transitori dels valor es-
tablerts i restaura el crèdit
dels valors eterns. A la matei-
xa conclusió, encara que per
camins diferents, arriba Esz-
ter, la protagonista se la sego-
na novel·la de Márai, escrita el
1939, tres anys abans de L’últi-
ma trobada, i publicada al nos-
tre país per Empúries i Emecé
(ara, Salamandra).

L’EXISTÈNCIA D’ESZTER
L’aparició inesperada de Lajos
trasbalsa la tranquil·la exis-
tència d’Eszter: soltera, de
quaranta anys, d’una bellesa
marcida i sense treball ni di-
ners. El vividor i mentider La-
jos intenta prendre-li l’única
cosa que li queda: la decrèpita
casa familiar on viu amb una
vella criada. I ella, malgrat que
no creu les promeses de Lajos
d’un futur millor, li dóna la
propietat on s’ha sentit segura
i protegida. Li dóna per l’amor
que un dia els va lligar i per-
què per a ella aquesta cessió és
una manera d’obligar-se a
tornar –despullada– a la ba-
talla de la vida. Després d’anys
de rutina i obediència a les
normes, Eszter perd la com-
postura. I surt, sense mapes ni
promeses de retorn, amb la
intenció d’arribar el més lluny
possible. Encara que s’equivo-
qui de camí i acabi, com
aconsellava Michaux, ju-
gant-se l’ànima.

L’adolescència de Bill Gates
N A R R A T I V A
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Nikolaus Piper, Fèlix i
l’aventura del diner. Traducció
d’Ester Capdevila. Empúries.
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V
et aquí que, fa uns
anys, va arribar a
una editorial del pa-
ís, però que publica
en castellà, l’origi-

nal d’un autor que, mitjan-
çant una trama de novel·la
policíaca, feia que el lector
–suposadament adolescent–
s’endinsés de manera amena
en els secrets de la genètica.
La trama detectivesca estava
prou bé i l’exposició científi-
ca era d’allò més entenedora,
però l’editor va rebutjar l’ori-
ginal perquè li semblava que
el plantejament era massa
estrany, i no podia encaixar
en els criteris de les col·lecci-
ons de la casa (allò que diuen).

Però vet aquí que poc des-
prés va sortir un senyor eu-
ropeu (sempre valorem més
el que és de fora, sobretot si el
fora pertany al quart superior
esquerre del planisferi) i es va
empescar una mena de ma-
nual de filosofia de COU sus-
tentat en una trama novel-

lística més que feble. Èxit de
vendes arreu del món. Gran
descobriment. I, cosa que és
pitjor: veda oberta perquè
editors i autors d’encàrrec
comencessin a explotar el fi-
ló.

A partir d’aquí, els llibres i
els temes s’han multiplicat:
filosofia, matemàtiques, reli-
gió... Sempre amb el mateix
esquema bàsic: assaig de di-
vulgació de nivell més o
menys vol gallinaci sustentat
en una trama argumental
com a mínim simple (quan no
directament estúpida). El lli-
bre és suposadament infantil
o juvenil, però, com que no
s’aguanta, s’ha de publicar en
una col·lecció d’adults (supo-
so que per allò que els adults
s’ho empassen tot). A sobre,
acostuma a tractar-se de lli-
bres llarguíssims (entenent
per llarguíssim aquell llibre
en què el continent està so-
bredimensionat respecte del
contingut).

Doncs bé: ara li ha arribat
el torn a l’economia.

La trama de Fèlix i l’aventura
del diner està resumida en un
moment: Fèlix, un noi de
dotze anys tip de veure que
els pares viuen amoïnats per
la pela (bé, pel marc), decideix
que es farà ric, decisió en la
qual té un pes decisiu la seva
creença que a les noies els
agraden els nois rics. A partir
d’aquí, apareixeran els inevi-
tables amics entusiastes i
l’encara més inevitable mentor
adult, en aquest cas un boti-
guer de nom Adam Schmidt,
que donarà el contrapunt de
teoria econòmica a tot plegat.
És a dir, com els improbables
negociets que organitzava en
Guillem Brown, però en set-
ciències i amb la diferència
que a en Guillem mai no se li
hauria acudit fundar una SL
amb el nom d’Els Follets Tre-
balladors. Al final del patra-
col, un vocabulari econòmic i
una col·lecció de cites i frases

cèlebres sobre els diners.
Com a introducció a l’eco-

nomia, és a dir, a conceptes
com màrqueting, mercat, in-
terès, hipoteca, emprèstit,
funcionament de la borsa, et-
cètera, segurament la cosa
funciona força bé, amb la
matisació que per fer arribar
el lector al nivell de coneixe-
ment que proporciona el lli-
bre un assagista eficaç no ne-
cessitaria més enllà d’una
trentena de pàgines. Novel-
lísticament, el nivell és el que
es pot esperar amb el gènere
(tot i que el llibre, amb la
meitat d’extensió, podria ar-
ribar a ser distret).

DESPREOCUPACIÓ MORAL
Ara bé, si admetem que el lli-
bre està destinat al públic
adolescent, el que més ens
hauria de cridar l’atenció és
la despreocupació moral de
l’autor: Piper predica el culte
més cec al mercantilisme i a
l’enriquiment, sense cap me-

na d’objecció moral fora de
les previsibles sentències en
el sentit que els diners no fan
la felicitat i que l’enriqui-
ment no és del tot preferible a
l’harmonia familiar. En Fèlix
s’aboca a la carrera de milio-
nari amb la fe del convers i,
tot i que de seguida troba un
Adam Schmidt disposat a
guiar les seves passes, no
sembla trobar mai un sant
Francesc o un Gautama dis-
posats a estirar-li les orelles.

Suposo que la manca de
capacitat crítica, el pensa-
ment únic i el capitalisme
salvatge són signes del
temps, i no tinc cap dubte
són els tres pilars en què se
sustenta gran part de l’edu-
cació de les generacions fu-
tures. Però també suposo que
hi ha pares que estarien més
orgullosos de veure un fill
tirant rocs a la seu de l’FMI
que no pas constituint essae-
les als dotze anys. I també
suposo, és clar, que hi ha
lectors que n’estan fins al
capdamunt de tanta moda
repetitiva.


