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L’hongaresa Magda Szabó va publicar ‘La porta’ el 1987

N A R R A T I V A

Més sobre l’Hongria
de postguerra

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Magda Szabó, La porta.
Traducció d’Eloi Castelló i
Maria Ginès. La Magrana.

Barcelona, 2005.

E
scriure és també es-
collir una vida que et
permeti somiar totes
les truites possibles.
Molt sovint, l’única

manera és tenir resoltes les
petites contradiccions quoti-
dianes. Els escriptors, em
penso que encara més els no-
vel·listes, necessiten per a la
creació discórrer aliens a les
bambolines de l’escenari. Ben
cert que alguns es giren de
cara al públic, que d’altres es
contemplen el melic, però po-
ques vegades poden suportar
els problemes elèctrics, la
combinació espacial de les
bastides o la cura meticulosa
dels grans telers que donen
profunditat a l’obra.

L’HONGRIA DESL ANYS 60
Per situar-nos sobre el rere-
fons d’aquest comentari, hem
de viatjar fins a les darreries
dels anys 60 a Hongria, quan
una dona ja madura que havia
estat silenciada pels règims
estalinistes s’aboca amb espe-
rança a l’escriptura. Els nous
temps de canvi vénen marcats
per reformes més aviat mo-
destes i incertes, però fan tor-
nar l’ambició literària a Mag-
da Szabó; és aleshores quan
necessita amb desesperació
solucionar els problemes do-
mèstics. La resposta a aquests
desigs serà la trobada amb un
personatge estrany, que sem-
pre fa l’efecte de complicar
encara més les coses. Aquesta
minyona del tot atípica, amb
la qual haurà de lluitar per
mantenir en bon estat les se-

ves creences o, fins i tot, la
posició de poder a casa seva, és
Emerenc Szeredás.

Si d’alguna obra es pot dir
que es tracta d’una novel·la de
personatge, La porta, publicada
el 1987, seria l’exemple per
antonomàsia. La personalitat
capritxosa d’Emerenc la defi-
neix fins al moll de l’os, i
marca també els altres prota-
gonistes, el barri burgès on té
lloc bona part de l’acció, i la
manera de contemplar una
societat encara rígida, arbi-
trària, que només pot ser sal-
vada per aquelles persones
que conserven la condició
d’éssers humans, com ara els
pocs amics de la singular mi-
nyona. Emerenc serveix com
a referència moral dels per-
sonatges, però també per
conduir una narració que
s’articula al voltant de petits
episodis quotidians, episodis
que tindran un significat es-
pecial en l’esdevenir de la
història. Així, es pot esmentar
com a exemple la relació de
totes dues, escriptora i mi-
nyona, amb el gos de la pri-
mera, Viola, un animal que de
seguida es posa als peus d’E-
merenc, que acaba obeint
només els seus desigs i indi-
cacions. Szabó haurà de su-
portar fins i tot que el gos no
vulgui sortir a passejar si no
és amb visita inclosa a casa de
la minyona.

Aquests episodis aniran
construint de manera admira-
ble la novel·la, tant pel conei-
xement que arribem a tenir

dels personatges com de l’am-
bient ple de desconfiança, de
l’estil de vida al barri de Szabó,
de les curioses relacions que

tot règim dictatorial, al cap i a
la fi executat per persones, té a
peu de carrer amb les seves
víctimes. Emerenc, tot i la seva
formació conservadora, acaba
sent el personatge més deses-
tabilitzador de tot el sistema,
l’únic que escapa de veritat a
les consignes que suren en
l’ambient totalitari de l’època.
Ja a les acaballes, Szabó ens
desvela alguns dels misteris
que han planat per l’obra i
tanquen de manera admirable
una de les novel·les d’aparença
menys construïda que he llegit
últimament, és a dir, aquella
en què la construcció, els fils
que la converteixen en novel-
la, romanen més amagats.

UN TEXT MAGNÍFIC
La sensació final per al lector
és la de trobar-se davant d’un
text magnífic que, fins i tot
després de qüestionar-nos l’in-
terès que podem tenir per la
vida quotidiana a l’Hongria
dels anys 60, se’ns imposa per
l’enorme capacitat de Szabó
per fer-nos viure els conflictes
d’uns personatges que, amb
l’entorn del tot contrari, no-
més es tenen a ells mateixos
com a territori per gaudir de la
llibertat necessària per a la
creació o, senper a la vida.

Szabó ens demostra que mai
no és tard per accedir a la bona
literatura, que les seves novel-
les poden tenir una recepció
destacada a la primeria del se-
gle XXI. També diu molt de
l’estimable narrativa que es va
escriure a l’Hongria d’aquells
anys i que Sándor Márai no era
cap fet aïllat. Hem de celebrar,
doncs, la força d’algunes lite-
ratures per renèixer de les se-
ves cendres, més encara quan
la desaparició va respondre
sobretot a qüestions políti-
ques. La porta és una d’aquestes
novel·les que no ens penedi-
rem d’haver llegit.

A S S A I G

Cendres & diamantsJ O R D I L L A V I N A

Txema Martínez Inglés, Les
cendres. Articles 2000-2004.

Edició i pròleg de Miquel
Àngel Aguado. Pòrtic de
Jordi Pàmias. Editorial

Moll. Palma, 2005.

L
ouis MacNeice, el poe-
ta de Belfast, el gran
més desconegut del
Modernisme anglès,
veia alçar-se les grues

de la seva ciutat natal com im-
mensos crucifixos. Esplèndida
imatge que sintetitza, amb
molta potència, les enceses
cruïlles d’una ciutat com la se-
va. Una imatge que commou
perquè posa en un mateix pla
dos elements molt oposats que,
això no obstant, en una cultura
com la irlandesa del nord (o la
basca, per dir-ne una altra de
més propera), apareixen molt
sovint plegats, costat per costat
d’una manera natural, imma-
nent al geni del poble (perdó):
el martell i la Bíblia.

Txema Martínez no és de
Belfast, sinó de Lleida. Una ciu-
tat grisa, enamorada de la boira

(vegeu Lleida la grisa). En un dels
articles continguts aquí dedica
una reflexió a les grues –a les
que compta des del balcó de
casa seva: nou–. Martínez és
jove, trenta-pocs anys, fill del
seu temps: per comptes de
veure crucifixos en les grues, hi
endevina “la creueta de fusta
que amb els seus fils controla
les marionetes que som, sem-
pre pendents d’una casa i una
hipoteca que ens salvin la nos-
tra limitada existència”. A més,
ell mateix reconeix que, da-
munt el capçal del seu llit, no
hi ha cap santcrist, sinó una
foto de Louis Armstrong i Billie
Holliday.

COLUMNISME LITERARI
És una bona idea que un editor
posi en coneixement del públic
lector uns articles tan interes-
sants com aquests, que es pu-
bliquen en un diari que no té
abast nacional, el Segre. Martí-
nez Inglés n’ofereix una tria de
quatre anys llargs (del 2000 al
2004). Miquel Àngel Aguado
n’ha explicat molt bé la inten-
ció, n’ha descrit admirable-

ment la tipologia temàtica i es-
tilística. També es refereix –en
la seva introducció rigorosa i
acadèmica– a les concomitàn-
cies entre articles de l’autor i
nombrosos poemes seus. Al·lu-
deix a la “cadena intertextual”
–ergo: a la tradició– que sosté la
imatge del món de Martínez
Inglés. I reivindica, encara, l’ar-
ticulisme literari que practica
l’autor: aquell que, més enllà de
la contigència de l’actualitat, es
basa en qüestions més intem-
porals (per bé que les tempo-
rals, les ajustades a les primeres
pàgines d’un diari qualsevol,
també hi són, i s’exploten amb
conveniència).

Es tracta del columnisme
que registra tendències morals,
que es fot de ridiculeses globals,
que tremola d’indignació da-
vant els accessos de la barbàrie.
Que indaga, en definitiva, en
l’espècie humana –aquest nyap
tan bell, entre excels i execra-
ble–, i en polsa la fibra més
amagada. “Veiem que des d’un
bon començament hi ha un
fort compromís moral en les seves
paraules” (la cursiva és meva).

La selecció comença i acaba
amb sengles articles dedicats a
la cendra. ¿Us imagineu que
ens poguéssim fumar la vida
com un cigar? Llavors, per la
cendra en coneixeríem la tra-
jectòria (la de la vida pròpia,
vull dir).

AMB MIRADA DE POETA
Els articles de Txema Martínez
participen, esclar, de la quali-
tat de la seva mirada de poeta.
Un columnista polític, econò-
mic o social ja no es preocupa
d’entretenir-se amb les coses
en què s’entreté el poeta de
Lleida. No hi para atenció,
perquè està lliurat, en cos i
ànima, a l’àrdua tasca del nú-
mero relatiu i de la paraula
política fàtua. Com és ara: el
cromatisme d’un cel que va
passant del to de la menstrua-
ció (Ferrater) al del munt de
prunes damunt la taula (Anne
Michaels); i una casa deshabi-
tada que convoca la nostra ne-
cessitat infantil de por (mag-
nífic article que Martínez
munta com un petit relat, però
que al final, com tants altres,

furga en una plaga purulenta
de la societat que formem).

Del conjunt, jo diria que se’n
desprèn la imatge d’un escrip-
tor vitalista, que deplora la
tradició religiosa i cultural del
dolor; un partidari de la con-
taminació dels gèneres –allò
que ara se sol denominar, amb
un renec, interdisciplinarietat–;
poc amic dels nacionalismes
repatanis –com és, tan sovint,
a parer seu, el català: tan ado-
radors del melic propi (hi ha
un article calent sobre l’auto-
complaença de nosaltres els
catalans); observador perspicaç
del detall –el detall sempre
resulta revelador–; bon admi-
nistrador de la intel·ligència
irònica (llegeixin l’article sobre
la ressaca, el titulat La poca es-
perança). I, sempre de fons,
aquell compromís moral a què
es referia Aguado: reflexioni
sobre el tràfic de nens al Tercer
Món, sobre el fanatisme d’ar-
reu o sobre la poca premsa que
té l’emoció en el nostre món
–un món, segons Michel La-
croix, d’emocions-xoc, tan
mancat d’emocions serenes i
de sentiment–: “Per què l’ésser
humà té aquesta fatal necessi-
tat de transcendir-se? Per què
no sap mai ser feliç? Per què
flirteja amb la mort per fona-
mentar la vida?”.


