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dels seus compatriotes de la co-
lònia, que ni en parlen ni en
tenen ganes, amb la qual cosa
el contacte amb la població
local no deixa de ser mai ad-
ministratiu i distant. Per exem-
ple, la periodista protagonis-
ta de la primera part observa
astorada només arribar a Hong
Kong que ningú no hi parla an-
glès (i això no és el que li havi-
en venut). És com quan érem
petits i a l’escola ens incloïen
les Filipines dins els territoris
on es parlava espanyol. Tot ple-
gat ens ha recordat situacions
molt semblants molt a propet
de casa nostra. I parlant de casa
nostra, cal remarcar que en ple
Hong Kong hi ha un parell de
referències a la cervesa San Mi-
guel. Deu ser veritat allò que
“allà on va, triomfa”.

La tercera part, que lliga el
passat amb el present, està pro-
tagonitzada per un xinès jove,
adoptiu de Hong Kong, víctima
per via paterna de la Revolució
Cultural, que es passa tota l’es-
tona dalt d’un avió. Empresa-
ri d’èxit, confrontat amb la
imatge del protagonista ante-
rior, ja vell, li recorda que l’Àsia
és el continent del demà i que
“el futur és més important que
el passat” i, per tant, una mena
de convalidació de la vella mà-
xima que “la finalitat justifi-
ca els mitjans”. Hi ha una quar-
ta protagonista, que és una
monja catòlica que serveix per
donar el necessari contrapunt
al xoc cultural de debò, el que
hi ha entre anglicans i catòlics,
més que no pas entre occiden-
tals i orientals.

VIATGERS ANGLESOS
De cara a l’estiu, aprofitem

per recomanar-los històries
d’altres viatgers anglesos. Vi-
atgers dels que observen, dels
que s’impliquen en els territo-
ris on van. No cal citar autors
ja clàssics com Richard Burton,
que –amb el català Alí Bei– va
ser dels primers europeus que
van entrar a la Meca. També
caldria recordar l’obra res-
plendent d’un dels grans clàs-
sics de la literatura de tots els
temps, T.E. Lawrence, que ens
va mostrar com ningú el món
de la primera part del segle XX.
Entre altres podríem citar el
controvertit D.H. Lawrence i la
seva visió d’Austràlia. O Bruce
Chatwin, Patrick Leigh i W.H.
Hudson, per exemple. El pri-
mer va voltar per tot el món, el
segon va sortir de casa als di-
vuit anys, el 1933, amb la idea
d’arribar a peu a Constantino-
ble i el tercer va voltar a cavall
per tot l’Uruguai quan l’Uru-
guai ni tan sols no tenia nom i
es deia Banda Oriental.

Aquesta novel·la, amb el títol
d’El puerto de los aromas, va ser
publicada el 2004 per l’edito-
rial Anagrama amb traducció
de Javier Lacruz.

El novel·lista txec Milan Kundera

La caiguda
del teló
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Milan Kundera, El teló. Assaig
en set parts. Traducció de
Xavier Lloveras. Tusquets.

Barcelona, 2005.

M
ilan Kundera ha
anat desenvolu-
pant, paral·lela-
ment a la seva
obra narrativa

(tan aclamada per la crítica es-
pecialitzada i pel públic en ge-
neral), una reflexió sobre l’art
de la novel·la que té un interès
evident. En té, d’interès, per-
què Kundera, ens agradi més o
menys la seva literatura (El lli-
bre dels amors ridículs és el meu
preferit; més d’una novel·la
seva m’ha decebut profunda-
ment), ha esdevingut una
mena de referent mundial del
gènere. El que escrigui Kunde-
ra sobre la novel·la, doncs, me-
reix ser tingut en compte: es
tracta d’un narrador, en po-
dríem dir, que pertany, per dret
propi, a la literatura del món
(les seves vicissituds personals
com a exiliat no han fet sinó re-
forçar encara més aquesta per-
tinença). Però és que, a més,
dels seus assajos (L’art de la
novel·la, sobretot, i ara aquest El
teló) jo n’admiro la qualitat de
la mirada —neta de prejudicis,
molt personal— i la concepció
mateixa de l’assaig, lluny d’aca-
demicismes, de positures d’es-
pecialista, de tics de doctor. La
seva fórmula particular és
plena d’observacions agudes,
fruit de l’experiència. De l’ex-
periència de lector vocacional,
que s’interessa sobretot pels
grans noms de la novel·la eu-
ropea del XX (Kafka, Musil,
Broch), que indaga en la revo-
lució i en la renovació del gè-
nere novel·lesc en els orígens
(Cervantes, Rabelais), que ex-
plora les possibilitats d’un llen-
guatge que noms preeminents
del segle passat no, l’altre, més
alguns que van viure a cavall
entre el XIX i el XX (Flauvert,
Dostoievski, Joyce, Proust) sem-
blaven haver dut a un atzucac
gràcies a la seva obra ciclòpia,
d’una excel·lència inimitable.
Davant tot aquest material,

Kundera es descobreix –vull dir
que es treu aquella seva gorra
negra amb què sovint l’hem
vist a les fotografies– i comen-
ça a dir-hi la seva. La seva són
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tot un seguit de reflexions ori-
ginals, que en aquest nou as-
saig es compten per dotzenes.

Kundera no està per orgues
en qüestions terminològiques
(fins i tot, en un passatge de
l’obra posa en dubte que la
novel·la sigui un “gènere lite-
rari”. En tot cas, sí que, seguint
el txec, podem concloure que
la novel·la és un gènere artístic,
que disposa de lleis pròpies. I
sí que hi podem afegir que, per
Kundera, la novel·la és la porta
privilegiada que té la literatu-
ra per entrar en la realitat; si es
vol dir d’una altra manera, la
gran novel·la es comporta com
una ullera sofisticada per en-
focar “l’ànima de les coses”, en
l’expressió flaubertiana). De ve-
gades, fins i tot es mostra pro-
vocador (no seria Kundera si no
hi advertíssim la provocació):
“Des de fa molt de temps, la jo-
ventut és per a mi l’edat lírica
[...] El pas de la immaduresa a
la maduresa és la superació de
l’actitud lírica”. És a dir: el
poeta està incapacitat per pe-
netrar la realitat. Déu n’hi do!

Aquí, però, no hi ha disqui-
sicions conegudes sobre allò
que pot ser considerat novel·la,
i allò que no. Per l’autor,
novel·la és un concepte molt
proteic i ampli. Insistiré en
aquesta idea: el llibre és el qua-
dern d’un lector; d’un llegidor
de novel·les que ha inferit les
seves pròpies conclusions de
les moltes que n’ha llegit.

CERVANTES I RABELAIS
Per exemple, quant als orí-

gens, diu Kundera que Cervan-
tes i Rabelais es compten entre
els més grans, pel fet que ex-
ploten el gènere d’una manera
original i poderosa, que només
serà percebuda moltes dècades
a venir. Els grans novel·listes
són aquells que estripen un
teló pintat amb veritats pre-
concebudes. La idea del teló, o
de la frontera, està molt arre-
lada en la ment del txec.
L’autor de La ignorància ha
hagut de batallar, des de fa
molts anys, contra la pressió de
les fronteres (polítiques, ideo-
lògiques, estètiques). Del pare
de Gregor Samsa, per exemple,
en diu: “Després d’haver-la pas-
sat Kafka, la frontera de la in-
versemblança es va quedar
sense policia, oberta per sem-
pre més”. Kafka, esclar, com
Cervantes i Rabelais, s’ha de-
dicat també a fer a tires el teló

del convencionalisme en el
conreu del gènere.

Com en assajos anteriors de
l’autor, aquí hi ha un discurs
molt singular, en què es barre-
gen les qüestions estètiques
–les principals– amb altres de
caràcter ètic, ideològic i polí-
tic. Si una cosa no se li pot re-
treure a Kundera és la seva vo-
luntat de fer una literatura
més enllà dels límits nacionals
(particularment, els txecs o,
des de fa tres dècades, els fran-
cesos), una literatura que mira
al món. Té prou autoritat per
pixar-se a sobre del tòpic del
món eslau, en què tan sovint se
l’inscriu; en té prou, igual-
ment, per criticar una certa
idea d’Europa en relació amb
la literatura que produeix: “Eu-
ropa no ha aconseguit pensar
la seva literatura com una uni-
tat històrica i no pararé de re-
petir que aquest és el seu irre-
parable fracàs intel·lectual”.

Kundera, més escèptic que
Steiner o Magris, relativitza el
concepte de l’Europa central, a
què tants esforços consagra el
triestí que acabo d’esmentar.
Per altra banda, s’interroga
sobre l’opció d’escriptors d’un
país determinat que han adop-
tat literàriament la llengua
d’un altre. Tornem a Kafka: si
hagués escrit en txec, a hores
d’ara ¿qui el coneixeria?

Novel·la i història no són ins-
tàncies comparables. El mal
gust de la història de la huma-
nitat en repetir-se d’una ma-
nera tediosa –escriu el txec– no
pot ser secundada per la histò-
ria de cap art. “L’art no és pas
un orfeó que estalona la Histò-
ria en la seva marxa”. Kundera
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advoca, tornem-hi, per fer a mi-
ques els telons que anquilosen
el creixement del gènere. Les
seves novel·les –amb aquella ca-
racterística mixtura de cròni-
ca, assaig, semblança, disqui-
sició filosòfica– són, des
d’aquest punt de vista, novel·les
que prediquen amb l’exemple.

SENTÈNCIES I JUDICIS
Les seves idees són repunta-

des sempre per frases, judicis,
sentències d’autoritats. Desta-
ca autors com Hermann Broch
(l’única moral de la novel·la és
el coneixement), Gombrowicz,
Musil (de L’home sense qualitats:
“L’omnipresència del pensa-
ment no ha pas llevat a la
novel·la el seu caràcter de
novel·la, ans al contrari, ha ei-
xamplat l’àmbit del que només
la novel·la pot descobrir i dir”).

Històricament, la novel·la va
avançar en desfer-se de l’impe-
ratiu de l’story (Shandy). Segons
Kundera, un element de les
grans novel·les de totes les èpo-
ques és el còmic. Els capítols
són breus, gairebé com apunts,
com un aplec de notes. En el
gran banquet del llibre, s’hi as-
seuen els més grans. Kundera
hi oficia de mestre de cerimò-
nies, es mulla i té en compte,
sobretot, els seus criteris de
gust. N’ha escrit moltes, de
novel·les, i s’ha hagut d’en-
frontar a la majoria dels pro-
blemes que detecta aquí. La re-
lació entre l’obra i el públic
mereix, també, consideració en
aquestes pàgines, com també
el rumb del que en podríem
dir la novel·la europea del nos-
tre segle. Lúcid, sens dubte. Gat
vell en aquestes qüestions.
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