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L’autor austríac Stefan Zweig

Trobarem els inferns
N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

Stefan Zweig, Els ulls del
germà etern. Traducció de

Joan Fontcuberta. Quaderns

Crema. Barcelona, 2002.

S
í, he aconseguit
d’esborrar un altre
paràgraf sencer”.
Aquestes paraules
de l’autor austríac

exemplifiquen a bastament el
sentit de la perfecció narrati-
va que sempre va perseguir.
Enemic de l’ampul·lositat en
l’estil, reconeixia ell mateix el
seu èxit en la capacitat de
depurar l’obra de qualsevol
prolixitat fins a convertir en
llei d’escriptura la renúncia
constant. Sota aquests auspi-
cis ens arriba una llegenda
breu, ambientada en el món
oriental i de significat uni-
versal. Una altra de les vo-
luntats de l’escriptor: la re-
cerca d’una literatura vàlida
arreu, tal com ell mateix volia
en la seva vida privada lligada
als fets històrics, una litera-
tura europea, supranacional.
Amb un entusiasme idèntic
va buscar les seves arrels co-
munes amb els autors de l’è-
poca, des de Rilke fins a Joyce.

De tots ells n’ha
deixat testimoni-
atge en el seu lli-
bre Un món d’ahir.
Memòries d’un euro-
peu.

LA LLEGENDA
Potser per aquesta
necessitat de ser
europeu, de no es-
cindir-se intel·lec-
tualment a causa
de les guerres, va
cercar també for-
mes narratives de
gran tradició. És el
cas de la llegenda
que ara publica
Quaderns Crema, i
que va aparèixer l’any 1922.
Seguint el rastre de les seves
memòries, potser és aquesta
una d’aquelles peces que tan
malament va cobrar a causa
de la inflació del moment. I
potser també és la condició
històrica la que provoca
aquesta resposta narrativa de
l’autor. L’ambient de l’època
portava a rompre amb tot
l’anterior, des d’un punt de
vista cultural i moral. La im-
posició de noves formes d’en-
carar-se a la realitat eren el

testimoni del descontenta-
ment general: teosofies, tren-
cament de normes, filosofies
orientals, l’interès pel ioga i
d’altres passions. Zweig per-
cep les possibilitats comuni-
catives d’un gènere com el de
la llegenda en uns moments
en què era prou important
valorar la capacitat d’acció o
la inhibició dels intel·lectuals.
I escollir una ambientació
oriental no estava exempt
d’incorporar una certa tradi-
ció del tòpic conegudíssim del

savi exiliat a la re-
cerca d’una rein-
terpretació dels
valors mundans i
d’un retorn a des-
temps al món que
ja no el respectava.
Sota formes sem-
blants experimen-
taren altres autors.
El seu amic Joseph
Roth, a través d’u-
na llegenda maria-
na, La llegenda del
sant bevedor, i d’una
paràbola, Job. Fins i
tot Thomas Mann
va exposar els pro-
blemes de la crea-
ció poètica en clau
hindú en la lle-
genda Las cabezas
cortadas.

Virata, un noble valerós i
equànime de la cort d’un rei
rajput, porta a terme la seva
particular ascesi. A la recerca
de la virtut es planteja en
quatre ocasions el camí que
ha de seguir. El dilema entre
l’acció i la inacció emmarca
totes les seves decisions fins a
constatar la confluència de
contraris. El gènere de la lle-
genda permet de tocar un te-
ma que, emmarcat en el seu
temps, hauria estat de difícil
exercici. La societat no accep-

ta tampoc la inhibició, només
entén el dolor i l’arquetipus
en el qual s’emmiralla, sigui
de la naturalesa que sigui.
D’aquesta manera, l’individu
que tria el camí de la perfec-
ció personal és rebutjat per la
tribu, i el poder que l’havia
protegit en renega.

ASCENS I CAIGUDA
L’ascens i la caiguda del per-
sonatge situat en un entorn
exòtic no abusa de la concre-
ció d’elements estranys. Qua-
tre pinzellades, un canvi de
vestit, són suficients per situ-
ar l’acció. El domini del gè-
nere s’observa en l’ús dels
elements propis de l’econo-
mia narrativa: nombre de ve-
gades que fa peticions al rei,
nombre de moments de cul-
pa, tipus de personatges que
s’interfereixen en les noves
opcions de vida, per exemple.
En els diàlegs no es dóna peu
a la improvisació, cada pa-
raula hi és justament mesu-
rada. El text, ben acompanyat
de la traducció, flueix àgil
com les millors narracions
orientals. Fontcoberta hi
aporta el bon coneixement de
l’autor i el treball de traduc-
cions anteriors. Cosit amb
puntades plenes de subtilesa,
el relat té un valor intempo-
ral: ara bé, entès en el seu
context, cal apreciar fina-
ment quina idea de saviesa o
de pensador s’hi va perfilant.
Les imatges finals són d’una
gran plasticitat i el seu signi-
ficat pertany a qualsevol cul-
tura. Un llibre que es pot lle-
gir al tren, però sempre amb
l’atenció de qui analitza una
matèria microscòpica.
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Remei Margarit el 1963

Sense els altres
no existiríem

N A R R A T I V A

T E R E S A P O U S

Remei Margarit, Acerca de la mujer.
Plaza & Janés. Barcelona, 2002.

C
on lo que soy ¿adónde quiero ir?
A esa necesidad yo la llamo
‘re-colocarse’». Aquesta frase de
la introducció del llibre
Acerca de la mujer de la psicò-

loga i escriptora Remei Margarit
anuncia una part important del con-
tingut i objectiu: una anàlisi i divul-
gació del passat i del present de la
dona de cinquanta o seixanta anys i
de les possibilitats d’encarar de la
millor manera el futur. Remei Marga-
rit (Sitges, 1935), fundadora, amb Mi-
quel Porter i Josep M. Espinàs, d’Els
Setze Jutges, va guanyar el premi
Ciutat de Badalona-Solstici d’Estiu
1992 amb la novel·la Estimat John. És
l’autora del llibre de poemes De la so-
ledat i el desig (1988) i de les novel·les El
viatge (1999) i Aquells temps, aquells
amors (2001). Cal destacar la tasca
d’articulista al Diari de Barcelona, a El
País i, des de l’any 1994, a La Vanguar-
dia. I també el treball desenvolupat als
centres de planificació familiar i a
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona a més a més de la partici-
pació en seminaris sobre l’avorta-
ment, la prostitució de la dona, etc.

El llibre, publicat en edició de but-
xaca, consta de dotze capítols i tracta
de la socialització de la dona, del des-
envolupament de la infància, adoles-
cència i anys de maduresa sota el
franquisme, cosa que va implicar ac-
ceptar una forta repressió o exercir
una contínua resistència en tots els

camps, suportant l’amenaça constant
de les tortures, empresonaments i as-
sassinats sistemàtics que el règim fei-
xista portava a terme. També descriu
l’alegria de veure com el règim polític
dictatorial s’acaba i el respecte i la
tolerància es van imposant. Aborda el
tema de la idiosincràsia de les dones
que han nascut i viscut en un ambient
rural o urbà i de les diferents evolu-
cions personals i formes de viure o
d’entendre el món que això comporta.
I es refereix als vincles familiars, a la
relació entre l’afecte i la distància, a
les dificultats de les dones per for-
mar-se acadèmicament i per exercir
professions valorades socialment, a
l’amistat i a l’amor, a la importància
de sentir gratitud per la vida i a tenir
cura de l’ànima.

DIFERENTS OPCIONS DE VIURE
Dins aquests grans temes es van tei-
xint aspectes essencials de la vida
quotidiana de les dones i de les dife-
rents etapes o projectes vitals. L’auto-
ra exposa les peculiaritats de les dife-
rents opcions de viure: la de la dona
que forma una família pròpia, la de la
dona que, sense estar sola, viu sola, la
de la que viu amb la seva família d’o-
rigen. També fa referència al caràcter

de les persones, a l’equipatge vital, als
valors que ens fan sentir units als al-
tres, als drets i als deures, als límits i
a les diferències d’energia entre les
persones, a la fragilitat que té “la seva
pròpia força”. Ens explica que, davant
el fet de viure, hi ha, bàsicament, dues
actituds vitals: la gratitud i l’enveja. I
enuncia diversos motius per sentir
gratitud: la vida, el coneixement, els
afectes, la pau i els altres. En aquests
altres hi inclou els animals, els vege-
tals i els minerals.

Margarit, que creu que la pau no és
solament la no-guerra, sinó una acti-
tud activa cap a la redistribució de la
riquesa, afirma que no pot haver-hi
pau enlloc si una part del món pateix.
A les darreres pàgines del llibre escriu
que “sense els altres no existiríem” i
que “la vida afectiva és la vida”.
Aquestes paraules m’han recordat els
mots finals d’Espejo de sombras, l’emo-
tiva i gens retòrica autobiografia de
Felicidad Blanch: “L’amor ha estat, és
i serà el més important de la meva
vida, l’únic que ens fa acostar-nos a la
mort sense temor”.

La prosa de Remei Margarit, que
escriu sense pèls a la llengua i amb el
propòsit de defensar la dignitat, no és
agressiva, artificiosa o distant. A Acer-

ca de la mujer invoca els pensaments de
María Zambrano, Heràclit, Spinoza i
Aristòtil i aconsegueix crear una at-
mosfera càlida i sintetitzar sense re-
baixar nivell. Aquest llibre, massa
breu, fomenta la tolerància i pot aju-
dar a obrir o eixamplar els horitzons.
A més, desvela el desig de llegir per-
què l’autora coneix el tema i sap es-
criure de forma suggeridora, amb
profunditat i senzillesa; això fa que el
llibre connecti amb els lectors i no pas
només amb les dèries del mateix es-
criptor.


