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Stephen Vizinczey va néixer el 1933

L’eros pedagògic
N A R R A T I V A

A I D A S E G U R A

Stephen Vizinczey, Elogi de les dones
madures. Traducció d’Esther Roig.

Edicions 62. Barcelona, 2002.

L’
amor entre persones d’e-
dats molt diferents és un
tema recurrent en la litera-
tura. Pensem en les dones
de l’escriptora francesa Co-

lette, preocupades per les sedes, el cutis
i la xocolata amb llesques untades de
mantega i dedicades a exercir d’a-
mants-tutores de jovenets per ense-
nyar-los a fer l’amor sense negligència
ni monotonia. Colette escriu, sobre la
protagonista de Chéri: “Va rebuscar en la
seva memòria el record dels amics i dels
amants de la seva joventut preservada
d’ancians. I es va trobar pura, orgullosa,
consagrada des de feia trenta anys a jo-
ves radiants o a fràgils adolescents”. O
pensem en el pobre Humbert Humbert,
perdudament enamorat de la impossi-
ble i capriciosa Lolita.

Stephen Vizinczey, escriptor d’origen
hongarès que ara viu a Londres, ens
descriu a Elogi de les dones madures les
peripècies eròtiques i les reflexions vi-
tals d’András Vadja, un jove dedicat en
cos i ànima a seduir i estimar les dones
més grans que ell. Després d’advertir
que l’obra està dirigida als homes joves
i dedicada a les dones madures, afegeix
que la seva proposta és la relació entre
els uns i les altres. I per què? Doncs bà-
sicament pel fet que les dones grans
coneixen millor el món, però també
perquè l’hongarès András és un expo-
nent de la vella Europa que valorava la
continuïtat i la tradició i que cercava
enriquir-se amb la saviesa i la sensibili-
tat del passat, en contraposició amb la
cultura moderna, que idealitza la jo-
ventut per damunt de tot.

András reflexiona: “Una de les meves
principals irritacions de l’època era la
buidor de les cares de les meves ami-

guetes. Tan bon punt es posaven nervi-
oses, les cares se’ls posaven tenses,
màscares uniformes: no hi havia cap lí-
nia que em digués cap on en podia gi-
rar, que em donés cap pista del que
pensaven. Però la cara de la Maya [la
seva primera amant], amb les fines ar-
rugues dels seus quaranta anys, expres-
sava totes les ombres dels seus pensa-
ments i les seves emocions”. Les noies de
la seva edat el torturen amb una idio-
tesa difícil de superar, les dones li ofe-
reixen comprensió i una modalitat d’e-
ros pedagògic o amor tutorial que
augmenta la seva seguretat i autoesti-
ma. Sisplau, res de Dafnis i Cloe. Res
d’aquell amor de la pitjor mena, com va
dir Balzac: el que et treu la gana.

Amb un estil àgil i desenfadat i una
estructura d’episodis curts que s’inicien
amb cites il·lustratives (com la de Balzac
esmentada abans), Stephen Vizinczey
ens presenta l’aprenentatge sexual i
emocional d’un jove que va d’amant en

amant i que fuig de la “prosa monòtona
del matrimoni, aquella sèrie predible de
preocupacions econòmiques i roba bru-
ta”. Ell busca “la breu, variada i alegre
poesia d’una aventura”. András, però,
no es conforma amb una relació carnal
amb l’altre, sinó que pretén enriquir-se
amb un coneixement autèntic entre dos
éssers, a part de l’intercanvi agradable
de fluids corporals.

András es relaciona amb alegres di-
vorciades, amb casades els marits de les
quals han fet una feina a consciència
per destruir la confiança en si mateixes,
amb mares que sobreviuen com poden,
amb frígides torturants, amb verges que
tenen por de les conseqüències, amb
americanes en plena revolució sexual...
Dones molt diferents però que, en defi-
nitiva, li ensenyaran que en la vida val
més buscar el plaer que el dolor. Perquè
el plaer, com va dir Einstein, es conver-
teix en energia. I llegir aquest clàssic de
la novel·la eròtica, que Edicions 62 ha
reeditat amb motiu de la revifalla que
va tenir l’any passat a França, és tot un
plaer per a la ment i la pell.

ELS DEU MANAMENTS
Stephen Vizinczey és també autor de
l’interessant assaig Verdad y mentiras en
la literatura, en què exposava els deu
manaments que, segons ell, havia de

complir tothom que es volgués
convertir en escriptor. Els enun-
ciats són aquests: 1. No beuràs ni
fumaràs ni et drogaràs; 2. No
tindràs costums cars: 3. Somia-
ràs i escriuràs i somiaràs i tor-
naràs a escriure; 4. No seràs va-
nitós; 5. No seràs modest; 6.
Pensaràs sense parar amb els es-
criptors veritablement impor-
tants; 7. No deixaràs passar ni un
sol dia sense rellegir alguna gran
obra; 8. No adoraràs Londres-No-
va York-París; 9. Escriuràs pel teu
propi plaer; 10. Seràs difícil de
complaure.

Davant de la dificultat d’obeir
tots aquests manaments per ar-
ribar a ser un escriptor autèntic,
sempre ens podem esperar a es-
devenir dones madures i dei-
xar-nos seduir per jovenets radi-
ants i necessitats. Això sí: ama-
nint-ho amb llesques de pa amb
mantega sucades en tasses de
xocolata calenta, prou dictadura
de la imatge.

P O E S I A

Clàssics
a l’abast

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

Apol·loni de Rodes, Les argonàutiques.
Introducció, traducció i notes de

Francesc Josep Cuartero.
La Magrana. Barcelona, 2002.

Q
uan trencà l’auba vermella
/ un so d’amoroses flautes, /
com un somni o meravella,
/ arribava a nostra orella /
de la nau dels argonautes”.
Així evocava Joan Alcover la

mítica nau en el poema La Creu. La po-
esia neogrega és igualment plena de
referències al viatge dels herois que
naveguen cap a la Còlquida a la recerca
del Velló d’Or. Iorgos Seferis el reinter-
pretà en el llibre Mithistòrima donant al
viatge el caràcter de l’existència hu-
mana: “¿Però què busquen les nostres
ànimes viatjant / en el pont de navilis
clivellats / amuntegades enmig de do-
nes pàl·lides i infants que ploren / per-
què no poden distreure’s ni amb els
peixos voladors / ni amb les estrelles
que els pals de la nau mostren en llur
cim?”. La força dels clàssics és aquesta:
al text original, el lector de cada època
hi afegeix nous coneixements, condi-
ció temporal i sensibilitat, en una font
inesgotable de sentit.

TRADICIÓ DEL POEMA NARRATIU
Apol·loni era originari d’Alexandria i
fou contemporani de Cal·límac i Teò-
crit. Desanimat a causa de la poca
acollida de la primera versió de Les Ar-
gonàutiques, va deixar el càrrec preuat
de bibliotecari i es traslladà a Rodes, on
va refer el text. Seguint la tradició del
poema narratiu a la manera del seu
gran renovador, Antímac de Colofó,
Apol·loni de Rodes compon l’obra que
relata les vicissituds de Jàson i els ar-
gonautes per trobar el tresor que el rei
Pèlias de Jolcos els encomana. En rea-
litat, l’empresa era el reclam per no
veure mai més un heroi que, en les
prediccions rebudes, el rei havia de té-
mer com a enemic. La llegenda té força
variants i el poeta, com a bon erudit,
coneixia bé la tradició homèrica: quan
ell la va emprendre, la llegenda argo-
nàutica ja existia, Hesíode n’havia fet
menció, Píndar en va tractar episodis
esparsos en els seus poemes i Cal·límac
en va referir algunes històries més. Fi-
nalment, Apol·loni, coneixedor d’una
matèria de rica tradició literària i folk-
lòrica, refosa en diverses ocasions, va
compondre la seva obra.

La traducció que ara ens arriba és
una molt bona ocasió per rellegir un
clàssic tan suggerent com aquest. No
només el català proper amb què se’ns
serveix, sinó també el pròleg generós i
divulgatiu que la precedeix –amb ca-
pítols, per exemple, dedicats a la vi-
gència del text–, la fan recomanable.
L’apartat crític és molt ric en referèn-
cies i informacions i dóna pistes im-
pagables sobre el sentit ritual i antro-
pològic d’algunes de les imatges i ac-
cions més conegudes de Jàson. Per
altra part, el gènere adoptat per
Apol·loni ofereix interessants argu-
ments per a la teoria de la recepció
literària: obeir els senyals divins dóna
un ordre de lectura, un esquema de
construcció narrativa, i el seu relat és
una exigència a l’avançada del mera-
vellós camí que també recorreran els
seus lectors.

Aprenent idiomes per via vaginal
➤ Estant embarassada, la seva mare va consultar un endeví
anomenat Sirius. Aquest li va dir que tindria un fill que estaria
a punt d’ofegar-se dues vegades però que arribaria a ser un
escriptor de fama internacional. Després d’escriure el seu
primer poema als quatre anys i de sobreviure a les aigües del
llac Balaton i del riu Danubi, estava clar que l’última predicció
de l’endeví només era qüestió de temps.

Stephen Vizinczey va néixer a Hongria el 1933, segon fill
d’un director d’escola antifeixista que va ser assassinat per un
fanàtic nazi. Des de molt petit va començar a escriure poemes
i peces teatrals, sentint una autèntica veneració envers la seva
llengua materna, sotmesa per la dictadura soviètica. L’octubre
del 1956 va lluitar en l’aixecament contra els russos i, davant
de la derrota imminent, va emprendre el camí de l’exili, pri-
mer a Itàlia, al Canadà i als Estats Units i finalment a Londres,
on ara viu. Només sabia una dotzena de paraules en anglès i
va aprendre la llengua treballant de guionista, productor de
ràdio i editor de setmanaris. Però sobretot, tal com va escriure
en un article, va aprendre l’anglès al llit. “El llit és la millor
escola. Al llit vaig aprendre les paraules de les diferents parts
del cos i moltes altres coses més. En totes les relacions es
produeixen silencis quan els amants es queden sense coses
per dir. Les meves companyes mai van haver de patir la in-
comoditat d’aquests moments, sempre podien explicar-me
què significava una paraula nova”.

Com a resultat d’aquest mètode docent tan agradable i
efectiu, el 1965 va publicar en anglès i pel seu compte (dis-

tribuint els exemplars des de la seva cuina del Canadà) Elogi
de les dones madures, un clàssic de la literatura eròtica del qual
s’han fet més de cent edicions en diversos idiomes. Després va
escriure Un milionari innocent (que Edicions 62 reeditarà l’any
que ve), novel·la sobre la qual Graham Greene va exclamar un
entusiasta “Bravo!” i que la crítica va rebre amb elogis encara
més càlids que els que havia dedicat a la seva opera prima.
Stephen Vizinczey s’havia convertit, com va dir Anthony
Burgess, en un d’aquells escriptors dels quals els anglesos
podien aprendre a escriure l’anglès, lloança que també es va
aplicar a Vladimir Nabokov i a Joseph Conrad. Verdad y men-
tiras en la literatura i El hombre del toque mágico, obres que aquí
va publicar Seix Barral, només van confirmar l’extraordinària
metamorfosi lingüística de Vizinczey.

TALENT, INUTILITAT, ÈXIT, ART, FRACÀS...
Si l’escriptor italià Giorgio Manganelli va dir que s’havia

dedicat a la literatura a causa de la seva inutilitat a l’hora
d’emprendre les tasques quotidianes més senzilles, com
per exemple cordar-se les sabates, Vizinczey és un altre
d’aquests que creuen que el talent en qualsevol terreny
artístic no és un factor positiu sinó més aviat la incapacitat
per fer qualsevol altra cosa. O, com va dir John Cheever de
manera més apocalíptica, la literatura és la salvació dels
condemnats, dels desesperats i dels fracassats. Però si això
són fracassos, què deu ser l’èxit? Ai, l’eterna insatisfacció
dels artistes...


