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El poeta, narrador i dramaturg Sándor Márai (1900 - 1989)

SP

En aquesta casa hi va viure l’autor hongarès

Novel·les exemplars
N A R R A T I V A

P A U D I T O T U B A U

Les novel·les
de Márai ens
fan sensació
de veracitat

El llegat de
Márai és una
visió decadent
de les coses

Sándor Márai, La dona justa.
Traducció d’Eloi Castelló i
Anna Soler. Edicions 62 i

Emecé. Barcelona, 2005.

L’
èxit inesperat i
unànime de les
obres de Sándor
Márai no només té
a veure amb la set

de qualitat que tots preservem
per als millors i més memo-
rables moments de cada dia,
un punt i a part a les rutines
sense substància, els necessa-
ris ocis fàcils i els entreteni-
ments sense il·lusions, sinó
que situa al centre de l’actua-
litat tota una època de la nar-
rativa occidental en què la
decadència de la cultura del
valor es cantava amb les velles
armes, els trets i els atributs
de la poesia.

La pèrdua de l’antiga funció
de guardiana de la memòria
de la poesia la va preveure el
gran Goethe, al Faust, en ado-
nar-se del soroll sord de les
coses que suposava l’adveni-
ment del capitalisme, però al-
guns novel·listes de la primera
meitat del segle XX, l’època en
què l’extermini es va fer més
manifest, van voler retre-hi un
homenatge més o menys
conscient apel·lant al lirisme,
la frase justa, la sentència
memorable, mentre alhora
tendien a esborrar o a destruir
des de dins el model de nar-
rativa d’entreteniment que
s’havia començat a imposar
des de la premsa com a forma
literària predominant: la no-
vel·la decimonònica.

Qui hagi llegit alguna de les
novel·les de Márai traduïdes al
català o al castellà recordarà
d’una manera o altra passat-
ges plens d’idees, candents,
corprenedors, passatges en
què els pensaments i les emo-
cions són tan indestriables i
tan indissolubles que ens
obliguen a reconèixer-hi una

mena de sentit o de sensació
de veracitat que sempre se’ns
estafa en altres latituds. És la
mateixa sensació de necessitat
i d’exactitud de la poesia, per
bé que ordida amb les diverses
armes de la prosa. Llampec
entre dos silencis, el poema;
patac entre períodes plans o
preparatoris, el rampell poètic
i aforístic de la prosa. El fons,
no obstant, conté un mateix
ferment en tots dos casos, una
mena de besllum o d’enlluer-
nament de la veritat –allò que
sempre perseguim, i sabem
que existeix, per bé que no
sabem del tot què és i no en
podem posseir cap tret amb
certesa.

La diferència entre les obres
narratives de Márai i algunes
d’autors com ara Hermann
Broch i Marcel Proust rau en el
fet que l’hongarès no va voler
evitar el model estàndard de
novel·la moderna ni es va re-
bel·lar contra la seva forma
majoritària, si bé va adoptar
certes particularitats que l’a-
llunyaven del model més usu-
al. L’explicació no només té a
veure amb factors familiars i
biogràfics lligats a la perti-
nença indeclinable a la bur-
gesia pròspera, intel·ligent i
tolerant en què es va formar
just abans de la fallida del
món que ella mateixa havia
construït, endut i desgavellat
per un seguit de forces incon-
trolables que van arrasar de
dalt a baix el continent euro-
peu de l’època –no costa de-

duir-ho de la seva fabulosa
prosa memorialística, Confesio-
nes de un burgués, un llibre que
Eva Comas i Lluís Bonada es
lamentaven amb justícia de

no poder trobar en català–,
sinó que està vinculada a cer-
tes diferències de talent que
s’entreveuen en alguns dels
seus sarcasmes refinats.

La gràcia és que aquella
aposta personal ha servit pos-
teriorment per recuperar-ne
les obres fins a aconseguir un
ampli ressò a través del bo-
ca-orella, admirat i merescut,
mentre les obres d’alguns
grans mestres romanen es-
tancades o convertides en
consums de minories atrinxe-
rades. El llegat fins ara diferit
de Márai que s’ha pogut recu-
perar, la part més insubstituï-
ble de patacs i espetecs dels
seus llibres, té a veure amb
una visió decadent i desespe-
rançada de les coses, entre es-
tancada i solitària, que pro-
clama i captura una part in-
defugible de les fragilitats de
la vida: la terrible tendència al
monòleg de cadascú, amb tot
el que això comporta respecte
als altres.

No és estrany, en aquest
sentit, que entre els seus mo-
tius hi apareguin els recels i

retrets entre classes socials des
d’una anàlisi dels prejudicis
mutus que implica certa inde-
pendència moral vinculada a
la seva faceta d’artista –no fa
partidisme de cap mena–, o
que les passions més desbor-
dants, ràbies, ressentiments,
enveges i revenges, i les tensi-
ons més inclements entre co-
neguts o germans, odis, abu-
sos, brutalitats i traïcions, for-

min part de la panòplia de te-
mes que tracta amb assiduïtat.
És la foto fixa de l’ànima cre-
puscular que correspon a un
món crepuscular, el seu, que
s’extingia sense terme ni remei
mentre projectava arreu una
mena d’halo de fatalitat, no
gaire lluny dels instints que
van empènyer Oswald Spen-
gler a escriure La decadència
d’Occident. Esbós d’una morfologia
de la història universal, però sen-
se derives filoalemanyes.

“Perquè les persones som
així: vivim enmig de la matei-
xa realitat de manera infini-
tament diferent els uns dels
altres”, observa la primera
dona del triangle amorós en
què es basa La dona justa. “La
majoria de persones no sap
estimar ni deixar-se estimar,
perquè és covarda o vanitosa,
perquè tem el fracàs”, diu
l’home del trio central, a la
segona part, en ple anorrea-
ment personal. “Sembla que
les paraules hagin deixat de
tenir sentit, que hi sigui de
més, com els monuments. En
realitat, les paraules humanes
s’han convertit en una mena
de bramul, en un espetec que
es deriva de la xerrameca”,
recorda la segona dona cap al
final del tercer i últim monò-
leg. I esclar, com que la deca-
dència d’ara no és altra cosa
que la decadència dels abusos
d’Occident sobre la resta del
món, incipient però real, no és
estrany que unes narracions al
voltant de la caiguda del vell
Imperi Austro-hongarès pu-
guin semblar-nos una metàfo-
ra no només del món d’ahir,
sinó del món d’avui.


