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La nord-americana Elizabeth Kostova s’ha estrenat amb el thriller històric L’historiador. REUTERS
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E
l comte Vlad
Dràcula, dit
l’Empalador,
va morir ofici-
alment el
1476. Cinc se-

gles després un historiador
d’Oxford i la seva filla inici-
en una recerca que durarà
tres dècades, impulsats per
les estranyes confessions
del professor Rossi, misteri-
osament desaparegut.

La història que relata Eli-
zabeth Kostova és la de la
percaça del mite, tant des
del punt de vista literari
com històric. El lector ha de
tenir en compte que abans
d’un personatge històric el
comte Dràcula va ser un
personatge de ficció fruit de
la imaginació creativa de
Bram Stoker (Dublín, 1847-
1912). No cal oblidar tam-
poc que en l’imaginari occi-

Crítica

dental el vampir va manlle-
var el rostre a Nosferatu, la
versió que Murnau va dur al
cinema el 1922.

Que L’historiador s’estigui
convertint en un èxit de ven-
des no hauria d’estranyar
ningú, atès que la novel·la
conté tots els elements d’un
thriller històric, amb consi-
derables dosis de misteri,
sense descartar les referèn-
cies històriques contempo-
rànies, des de la Primera
Guerra Mundial fins a la cai-
guda del Mur de Berlín.

Una bona part de la tra-
ma de la novel·la de Kostova
gira entorn de la necessitat
de trobar la tomba de Drà-
cula, un lloc a mig camí en-
tre la civilització cristiana i
el món islàmic. Pare i filla re-
corren mig Europa, d’Istan-
bul a Budapest, el mar Roig i
un monestir als Pirineus ca-
talans. És un monestir que
s’aixeca prop de Vernet els
Banys, que l’autora no gosa
identificar com a Sant Martí
del Canigó ni com a Sant Mi-
quel de Cuixà; com a bona
escriptora nord-americana,
l’autora prefereix quedar-se
amb un ambigu Saint-Mat-
thieu-des-Pyrennes-Orien-
tales.

L’historiador és una no-
vel·la que es llegeix sense di-
ficultat, malgrat les seves
prop de 700 pàgines. El ritme
del llibre recorda El codi Da
Vinci, amb personatges i es-
cenes secundàries de cartró-
pedra. És clar, es tracta d’un
best seller i no és una obra
gaire apropiada per a matisa-
cions subtils. Des del punt de
vista literari, no és res més
que el que es proposa: una
obra d’entreteniment, feta
amb recursos suficients per
mantenir l’atenció del lector.
Encara que les comparacions
siguin odioses, molts lectors
preferiran rellegir el Dràcula
de Stoker, atès que en la
novel·la clàssica hi ha ínte-
grament el mite del vampir,
la naturalesa del mal i la per-
sistència de la vida després
de la mort.

I tot plegat gràcies a un es-
trany llibre que una noia ado-

Reinventar
la història

lescent troba a la biblioteca
del seu pare. Acompanyen el
volum unes enigmàtiques
cartes, encapçalades per un
“Benvolgut i malaurat suc-
cessor...”. Aquí s’obre un la-
berint de secrets lligats al ma-
ligne personatge que s’amaga
en les profunditats de la his-
tòria. Una dona jove pren el
relleu a una colla de genera-
cions d’historiadors que han
dedicat el seu saber i el seu
temps a descobrir què hi ha
de veritat en la figura de Vlad
l’Empalador, el sobirà que va
donar vida a la llegenda del
comte Dràcula. Història i fic-
ció es donen la mà en aques-
ta novel·la que intenta reve-
lar els pactes que s’han man-
tingut secrets durant segles.

Elizabeth Kostova (Connecti-
cut, 1964) ha esmerçat deu
anys de recerca per escriure
L’historiador, un relat de
misteri i suspens que ha su-
posat el seu debut literari. Es-
tudiant de Yale i de la Uni-
versitat de Michigan, Kosto-
va va guanyar el premi
Hopwood amb el projecte de
la seva novel·la. L’obra està
en curs de publicació en vint-
i-dos països i Sony Pictures
n’ha adquirit els drets per fer-
ne una pel·lícula.

El retorn de Dràcula

Imatge d’Underground, amb guió de Kovacevic. ARXIU
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El poble que oblida la
seva història està con-
demnat a repetir-la.

Aquesta frase, atribuïda a
George Santayana, s’ha citat
tant que gairebé ha deixat de
tenir sentit. D’altra banda,
és falsa: el poble que oblida la
seva història es troba en mi-
llors condicions que cap altre
per inventar-se’n una de
nova i creure-se-la. No se sap
si Sèrbia ha oblidat la seva
història, però és ben cert que
l’ha repetida diverses vega-
des des de les dues guerres
balcàniques del 1912 i el
1913, i amb especial obsti-
nació durant la darrera dè-
cada del segle XX (n’hi ha
que anomenen el conflicte
resultant del desmembra-
ment de Iugoslàvia la terce-
ra guerra balcànica). Proba-
blement molts serbis estari-
en disposats a oblidar la seva
història al proper replec de la
història universal i a comen-
çar des de zero. A passar pà-
gina, com es diu ara. Però hi
ha una altra possibilitat: que
algú recuperi aquest passat
col·lectiu i ens l’expliqui con-
venientment recompost.

Sobre aquestes idees re-
flexiona el serbi Dusan Ko-
vacevic (Mrdenovac, 1948)
a El professional. El seu pro-
tagonista i narrador, Teja, és
una reproducció a escala in-
dividual del país que hauria
pogut ser i que no va ser: un
aspirant a escriptor que ha
malgastat dos terços de la
seva vida arreglant el món
en tavernes, humits com-
partiments de tren i assem-
blees poc concorregudes, ha
publicat dos fulletons insig-
nificants (poesies i relats) i,
als 45 anys, té tot un futur

prometedor al darrere. En
caure el règim comunista el
fan redactor en cap d’una
editorial de l’Estat, la qual
cosa equival a ser nomenat
capità d’un vaixell que s’en-
fonsa sense remei. La truita
s’ha girat, però per a Teja és
massa tard: abans no escri-
via perquè havia de dedicar
tots els seus esforços a lluitar
contra el sistema; ara no
només li falta temps, sinó
també idees. Una altra ver-
sió pleonàstica de la gastada
frase de Santayana: els ho-
mes que malgasten la seva
vida estan condemnats al
fracàs.

Però aleshores apareix l’ex-
policia Luka per fer realitat
el somni que Teja mai no s’ha
atrevit a tenir: que algú re-
cuperi el seu passat, el sane-
gi, el corregeixi i l’ordeni, el
poleixi i l’hi torni convertit
en biografia, en el fruit de
tota una vida. El temps mal-
versat transmutat en temps
aprofitat. Com és possible
aquest prodigi? Perquè Lu-
ka, obeint ordres dels seus
superiors però també per
afecció, ha seguit durant
vint anys les passes de l’acti-
vista contrarevolucionari,
l’ha espiat a consciència, ha
pres nota de tots els seus dis-
cursos pronunciats al vent,
i, després de ser acomiadat
com tants altres funcionaris
del règim, ha elaborat amb
les proves quatre volums
gruixuts, les obres comple-
tes que el sospitós mai no va
escriure. Gràcies a Luka, els
fragments del balcanitzat
Teja es reordenen i formen
una figura superba. Gràcies
a l’escriba Luka, el malagua-
nyat Teja podrà esdevenir el
literat Teodor Kraj. L’autor
d’El professional deixa clar
que Luka ha estat al servei
dels poderosos però és irre-
missiblement un perdedor;
lectura sarcàstica d’una al-
tra cita potinejada: la histò-
ria, l’escriuen els guanya-
dors. Que bonic reinventar
així, d’un cop de ploma i mi-
raculosament, el passat
d’un, la història de tots.

Històriaificció
es donen lamà
en laprimera
obrade Kostova


