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El narrador albanès Ismail Kadaré ens parla del comunisme a la seva última novel·la

Revelacions èpiques
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S’
ha dit manta ve-
gades que la no-
vel·lística de Is-
mail Kadaré (Al-
bània, 1936) és

una elaboració contemporà-
nia de l’èpica. Una èpica,
doncs, moderna, autoconsci-
ent, sense ni un punt d’inno-
cència. En el quart de segle
que separa Novembre d’una ca-
pital (1975) de Spitiritus, aques-
ta autoconsciència s’ha accen-
tuat fins a l’extrem que el re-
lat bèl·lic de la primera s’ha
transformat, en la segona, en
una història d’espies i de fan-
tasmes comentada des d’una
perspectiva gairebé antropo-
lògica. En altres paraules: si
altres novel·les de l’escriptor
albanès havien estat narraci-
ons èpiques en estat pur, la
darrera que ens arriba traduï-
da al català és més aviat l’ex-
plicació crítica i literaturitza-
da de com una història real
adquireix una dimensió èpica.
Alhora que tràgica, perquè no
només sovintegen a la novel·la
les al·lusions a Èdip i a les
màscares de les tragèdies an-
tigues, sinó que el to mateix
participa d’una ironia a mig
camí entre Antígona i Poderosa
Afrodita, com si li interessés a
l’autor connectar la seva obra
amb formes narratives en què
la paraula tenia un poder que
s’ha perdut.

TRES PARTS
L’estructura de Spiritus es fa
palesa des del mateix subtítol:
Novel·la amb caos, revelació, vesti-
gis. En la primera part, un grup
d’investigadors estrangers
busquen una llegenda que de-
mostri que “la història del co-
munisme era universal, inde-
pendentment de la varietat de
països i de pobles que l’havien
patit”. Finalment la troben:
l’estrena de La Gavina, de Txè-
jov, va estar envoltada d’es-
tranys episodis, entre els quals
destaca la visita d’un esperit o,
com a mínim, de la seva veu
des del més enllà. Els investi-
gadors compren, en el mercat
negre, expedients de la Segu-
rimi, la policia secreta del rè-
gim albanès, i comencen a
aproximar-se a una veritat
possible. Però, com en les trà-

gedies gregues, aquesta mena
de cor (un narrador en primera
persona del plural) sent fasci-
nació i temor, a parts iguals,
per la resolució de l’enigma.

La Revelació esdevé, en clau
de novel·la breu tradicional,
l’aclariment de tot allò que
s’ha anunciat, parcialment i de
forma misteriosa, en el Caos
inicial. L’obra de teatre només
és l’epicentre d’una sèrie d’es-
deveniments que tenen a veu-

re, sobretot, amb uns micrò-
fons de tecnologia xinesa que
trasbalsen la vida del país. Es
tracta d’uns artefactes capaços
de gravar converses en els in-
drets on no pot arribar l’oïda
d’un espia. Aquestes gravaci-
ons il·luminaran l’obscur afer
de l’esperit i de la veu d’ultra-
tomba. També esdevindran
l’excusa perfecta per a disecci-
onar una dictadura del prole-
tariat.

Els mecanismes retòrics que,
amb aquest objectiu, empra
Kadaré són els mateixos que
estem acostumats a veure en
les novel·les hispanoamerica-
nes sobre dictadors. El retrat
d’un guia que s’està quedant
cec i, per això, s’obsessiona
amb l’oralitat; la presència del
doble, que s’encarrega de
substituir-lo en alguns actes
públics, i una paranoia gene-
ral, impulsada per les institu-

cions públiques i pels òrgans
de control de la població.
Aquests elements s’entrellacen
amb una obsessiva història
d’amor i amb desenes de tra-
mes secundàries, des de sessi-
ons d’espiritisme evidentment
clandestines fins a les execuci-
ons que causen els temuts mi-
cròfons. Aquests centren l’in-
terés de Kadaré, perquè són el
símbol dels estrets lligams que
s’estableixen entre llengua i
Estat. Per a ell el principal crim
del comunisme va ser l’intent
d’assassinat de la llengua al-
banesa. Tot d’al·legories vehi-
culen aquesta investigació,
enelles, la d’una veu capaç de
tornar del món dels morts,
perquè el llenguatge és més
poderós que els episodis polí-
tics o històrics protagonitzats
per éssers humans de vides ca-
duques.

ENTENDRE EL PRESENT
Vestigis tanca la novel·la amb
una certa confusió de punts
de vista que l’autor no acaba
de resoldre satisfactòriament.
Però això no desvirtua el con-
junt, ja que és l’únic moment
en tota l’obra en què tècnica i
contingut no es fusionen ma-
gistralment. Tots els camins
encetats anteriorment conclo-
uen en aquestes pàgines fi-
nals, en què la consciència
metaliterària es fa evident:
Spiritus és una novel·la sobre
una novel·la impossible, aque-
lla que algun dia hauria d’ex-
plicar tots els mecanismes que
coexisteixen en un sistema
comunista.

Com totes les grans obres,
aquesta ens ajuda a entendre
millor el present que habitem.
Com a mínim hi ha dues rea-
litats que podem tornar a en-
focar des de les eines herme-
nèutiques que ens ofereix el
text de Kadaré. D’una banda,
ara que tan de moda està visi-
tar les grans capitals de l’Eu-
ropa de l’Est o el suposat pa-
radís cubà, la complexitat
carnavalesca de la història re-
cent o actual d’aquests països.
De l’altra, en aquests temps
tristament globalitzats, la re-
sistència de les cultures peti-
tes enfront de les noves for-
mes d’imperi. Com a lectura
complementària: els passatges
dels seus Diaris, on Kafka re-
flexiona sobre la relació entre
la literatura yiddish i l’alema-
nya. Paral·lelisme pertinent
amb la situació albanesa o ca-
talana. Que n’aprenguin els
polítics de vida caduca.


