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El narrador i periodista hongarès Sándor Márai

N A R R A T I V A

Esperit aristocràtic
E V A C O M A S
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L’
esplendor aristo-
cràtica, civilitzada
i culta, que ano-
menem Europa va
començar a esber-

lar-se el 28 de juny del 1914.
Aquell dia d’estiu, un membre
de l’organització sèrbia Mà Ne-
gra assassinava a trets a Saraje-
vo l’arxiduc Francesc Ferran,
hereu del tron austrohongarès,
i engegava així la maquinària
bèl·lica que desembocaria un
mes més tard en l’inici de la
Gran Guerra. En aquells temps
un jove de 14 anys anomenat
Sándor Márai pertanyia a l’elit
social hongaresa. Vivia a l’edifi-
ci més gran i luxós de la ciutat
de Kassa, que a les primeres
plantes albergava el banc i el
cafè. La seva vida transcorria
entre les classes a l’internat, les
vacances en una segona resi-
dència i, sobretot, les lectures a
la gran bibloteca del seu pare.
El dia que va rebre la notícia de
l’atemptat contra el príncep de
l’Imperi va saber que no només
la seva infància plàcida havia
acabat; moria també una idea
d’Europa.

Per aquesta raó, Sándor Má-
rai va consagrar la seva prolífi-
ca carrera d’escriptor i perio-
dista a descriure la desintegra-
ció de l’esplendor centreeuro-
pea. Prova d’això són les novel-
les L’última trobada i L’herència
d’Eszter, editades al nostre país
els dos últims anys i a les quals
ara cal afegir-hi Divorci a Buda.
Amb elles es redescobreix
aquest autor hongarès d’entre-
guerres que, en una època de
canvis morals, reivindica el ve-
ritable esperit aristocràtic amb
uns persontages dotats de dig-
nitat estoica i noble que fan
front a la tragèdia i anteposen
la voluntat i el deure a les pas-
sions. Precisament, el protago-
nista de Divorci a Buda obeeix
plenament a aquest perfil con-
servador: Kristóf Kömives, un
jove jutge educat amb severitat
i disciplina espartana es dedica,
contra els seus principis, a dis-
soldre matrimonis.

ACCEPTAR EL DESTÍ
Interiorment s’hi oposa, no no-
més per les seves conviccions
religioses, sinó sobretot perquè,
com Nietzsche, creu que l’ho-
me està obligat a acceptar amb
fortalesa el destí que li ha vin-
gut donat. Així doncs, Kristóf
està absolutament disposat a
suportar la seva esposa tota la
vida, però un dia arriba a la
taula del despatx un cas de di-
vorci que el neguiteja. Es tracta
de la separació d’un antic
company d’escola, el famós
doctor Irme Greiner, i d’Anna
Fazekas, una dona de la qual va
enamorar-se fa molts anys. Una
visita amb una llarga confessió
la nit abans del judici obligarà
Kristóf a dictar un veredicte
sincer i personal sobre l’ensor-
rament del matrimoni.

Publicada per primer cop el
1936, la virtut de la novel·la és
convertir aquest trencament

matrimonial en un símbol de la
possible desaparició d’Europa,
com si amb la desfeta d’una ci-
vilització també morís una
manera de relacionar-se entre
les persones. Així, ensumant el
perill de la Segona Guerra
Mundial, Márai impregna la
història de tensió i anuncia que
el conflicte ja ha esclatat a l’à-
nima de les persones.

El recel amb què Márai es-
bossa l’escenari prebèl·lic de Di-
vorci a Buda no fa sinó anticipar
una nova tragèdia personal. Si
la Primera Guerra Mundial ha-
via donat un tret de gràcia a
l’Europa imperial de la seva in-
fantesa, la Segona Guerra
Mundial deixarà el continent
fracturat i el món de la seva
joventut –la Universitat de
Berlín, el periodisme al Frank-
furter Zeitung, les estades a Pa-
rís– quedarà dividit en dues
parts que viuran d’esquena l’u-
na a l’altra.

Després del conflicte, Sán-
dor Márai es veurà obligat a
marxar de la seva Hongria na-
tal, on les seves obres es pro-
hibiran fins després de la seva
mort. És una llàstima que, do-
nada l’estreta relació entre el
recorregut vital tràgic de Márai
i les seves novel·les, no s’hagi
editat encara al nostre país
l’obra autobiogràfica Les confes-
sions d’un burgès, que es consi-
dera el millor dels seus llibres.
La seva publicació ens apropa-
ria el context hongarès d’en-
treguerres, tan allunyat del
nostre, en el qual Márai va
gestar les seves obres. En efec-
te, el to tràgic i arravatat de la
vida i l’època històrica de Má-
rai es trasllueix a les seves no-
vel·les. Per exemple, Divorci a
Buda reprodueix les angoixes
que provoca l’entrada a un
món mecanitzat, ràpid i ner-
viós, en el qual l’individu és
incapaç de dominar cap situa-
ció: “No sóc capaç d’arreglar ni
un timbre elèctric. No hi en-
tenc gens, en la fabricació de
paper d’empaperar parets.
D’aquesta civilització, no en sé
gairebé res”. En aquest sentit,
tota l’obra planteja una cons-
tant desconfiança cap al pro-
grés que és entès com una
pèrdua de les capacitats indi-

viduals i com un camí de des-
humanització.

El relat es va descabdellant
d’una manera excel·lent. Si bé a
l’inici de la novel·la el ritme
narratiu és molt lent i el perill
de l’excés de sentimentalisme
hi sembla latent, a mesura que
la història avança, el lector es va
sentint captivat i, convençut
que té davant seu una obra li-
terària brillant, acaba total-
ment desarmat amb el cop d’e-
fecte que Márai té reservat per
al final. Aquest entusiasme as-
cendent té molt a veure amb la

profunditat psicològica que
descobrim en el protagonista,
un Kristóf Kömives que viu les
seves passions d’una manera
malaltissa i que recorda en més
d’una ocasió el jove Hans Cas-
torp de La muntanya màgica, de
Thomas Mann.

QUALITAT ESTILÍSTICA
Són afortunats aquells qui lle-
geixen l’hongarès, perquè po-
dran comprovar si és certa l’e-
levada qualitat estilística de
Sándor Márai que tan alaben
els manuals de lletres hongare-
ses i que és un resultat evident
d’haver-se iniciat en la literatu-
ra conreant la poesia. Els lectors
en català ens hem hagut de
conformar amb un text en el
qual la llengua sona d’una ma-
nera estrafeta i artificial, molt
lluny de la fluïdesa i l’estil de la
versió en castellà. Per exemple,
allà on la traductora al castellà
diu “si Europa desaparece”, al text
català hi trobem el sotrac lin-
güístic “si Europa és destruïda”.
És a dir, allà on la versió caste-
llana ofereix una escriptura
natural i cohesionada, la tra-
ducció a la llengua catalana
proporciona una lectura plena
d’entrebancs i laberints sintàc-
tics. Segurament, si la traducció
al català té una qualitat tan
pobre és perquè, a diferència de

la traducció al castellà, no s’ha
basat en l’original en hongarès,
sinó en una altra versió en ita-
lià. Ara es comprèn que hi hagi
autors com Milan Kundera que
són tan primmirats amb la tra-
ducció de les seves obres.

A propòsit de Milan Kundera,
una preocupació per l’individu
uneix aquest escriptor txec
amb Sándor Márai. A L’art de la
novel·la Kundera insisteix que la
novel·la és una creació europea
que s’interessa per l’enigma del
jo i, per això, aquest gènere ha
fet fortuna des de Miguel de
Cervantes fins a Thomas Mann,
és a dir, els segles de moderni-
tat en què s’ha confiat en l’in-
dividu. Profundament consci-
ent d’aquesta certesa, Sándor
Márai va expressar en els seus
llibres una clara defensa de la
llibertat individual, una lliber-
tat que el va portar a menys-
prear obertament el nazisme i
el comunisme. Márai preferia
la distinció individual de l’a-
ristòcrata a l’homogeneïtzació
de l’home-massa. Devia intuir,
com José Ortega y Gasset, que
la societat sempre serà aristo-
cràtica. Aquesta defensa indi-
vidual de l’esplendor europea,
civilitzada i culta, va acabar-se
el 28 de febrer del 1989, quan
Sándor Márai, exiliat des de
feia quatre dècades, es matava
a trets a San Diego. Pocs mesos
després, passats 40 anys de
divorci europeu, va caure el
Mur de Berlín, els països de
l’Est van recuperar les seves
llibertats i les autoritats hon-
gareses van tornar a permetre
la publicació de les obres de
Sándor Márai.

LEWIS TRONDHEIM

Un petit fragment de ‘Mis circunstancias’, de Lewis Trondheim

Introspeccions
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Lewis Trondheim, Mis
circunstancias. Astiberri

Ediciones. Bilbao, 2002.

M
is circunstancias és
una obra autobi-
ogràfica d’un jo-
ve, ara ja no tan
jove, però prolí-

fic, molt prolífic, historietista
francès: Lewis Trondheim, del
qual aquí ja s’ha publicat la
sèrie La mazmorra (Norma Edi-
torial), en què comparteix au-
toria amb Sfar, i Slaloms (Pla-

meta DeAgostini). El retard de
la seva publicació a casa nos-
tra disminueix el valor afegit
d’actualitat i de la proximitat
entre el lector i l’autor, entre
producte i procés creatiu, que
posseïa en la seva aparició al
mercat francès, primer com a
quaderns periòdics i després,
el 1995, com a àlbum sencer.
Amb aquesta perspectiva allu-
nyada el que resta és una obra
de caràcter costumista basada
en l’observació quotidiana,
àgil en el ritme i encertada en
les descripcions de personat-
ges i situacions. Una mena de
mirall múltiple que aporta
moltes mirades a diferents as-

pectes col·laterals de les rela-
cions de l’autor amb si ma-
teix, amb el seu treball histo-
rietístic i amb els companys
de professió.

El punt més feble és una
certa falta de profunditat dra-
màtica, ja que malgrat la con-
tínua introspecció que guia la
narració aquesta no aporta
gaires moments d’intensitat
emotiva. Mis circunstancias és
un testimoni fresc i encisador
tant de l’aprofitament imagi-
natiu del grafisme minimalis-
ta com de l’efectivitat dels di-
àlegs, àgils i descriptius, ele-
ments que caracteritzen l’estil
narratiu de Trondheim.


