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S
ylva von Witten-
berg, la protago-
nista del llibre,
neix amb el segle
XX, en una famí-

lia aristocràtica, filla de pare
alemany i mare txeca. La pri-
mera imatge de la novel·la
ens la presenta com una
dona de 70 anys que espera
un home en una estació de
tren. D’aquest home i
d’aquesta espera no en sa-
bremresmésfinsal final–un
desenllaç esplèndid–. Entre-
mig, coneixerem la història
de Sylva –personatge inspi-
rat en l’àvia de l’autora–, que
travessa la història europea
del segle XX, i, intercalada
amb aquesta, la història del
seu fill, exiliat als EUA.

La dona silenciosa és un
llibre molt més ambiciós que
els dos anteriors de l’autora,
La dona dels cent somriures
i Menta fresca amb llimona.
Zgustova en fa protagonista
una dona txeca que fa els ho-
nors al títol, i que pateix el
nazisme i el comunisme es-
talinista. En un cas i en
l’altre, rep la visita de dos co-
missaris (pràcticament,
només canvia el color dels
uniformes). Anys a venir, i
en un context polític diame-
tralment divers, el seu fill
Jan també rebrà, i en més
d’una ocasió, la visita de dos
comissaris infatigables del
capitalisme de producció
que miren de fitxar-lo per a
l’empresa Ford.

La barbàrie. Sylva ho va per-
dent tot: durant el nazisme,
la seva mare i el seu marit en
segones núpcies, jueu. Du-
rant l’estalinisme, presump-
tament el seu home, Andrei.
En una tràgica ganyota de la
història, als EUA el seu fill es
casarà amb la filla d’un em-
pleat del KGB. Sylva, que
havia nascut en un castell
sumptuós, que havia estat
casada amb un home pode-
rós i havia fet d’ambaixado-
ra cultural a París, viurà la
meitat de la seva existència
en un pis d’un suburbi de
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fica candidesa: sobre el sen-
tit últim de l’art i la cultura,
en concret). Tampoc no em
sembla prou creïble que un
fill petit estigui absent de
casa quatre dies, segrestat
per assalariats del règim co-
munista, i la mare no pari
boja. Adverteixo problemes
de ritme en la llarga narració
de les trobades entre Sylva i
Andrei. En canvi, resulta
molt contundent el contrast
ideològic entre aquests dos:
entre el que en podríem dir
una visió quimèrica de la
vida i una altra de molt més
pragmàtica. La lluita, al cap-
davall, entre la paraula ence-
sa i el silenci prudent.

Si les pàgines dedicades al
ninot del primer marit
tenen un encant particular
–és un home obsessiu i
gelós, que no consuma el
matrimoni i que, a la banye-
ra, ensabona compulsiva-
ment la pell de la seva jove
esposa–, moltes de les con-
sagrades a la relació amb
Andrei es perden, al meu en-
tendre, en una certa indefi-
nició. Massa punts suspen-
sius. Una ambició lírica que
sovint és eficaç, però que de
vegades arriba a embafar. El
contrapunt a la Praga (i al
Moscou) de la protagonista i
del seu Andrei que realitza
l’Amèrica del fill, cal reco-
nèixer que té una gran eficà-
cia narrativa. L’aparició d’un
personatge que havíem dei-
xat enrere feia moltes pàgi-
nes aporta un cert impacte
cap al final de la novel·la,
però es revelarà com una ex-
pectativa deliberadament
frustrada. No pas una altra
que concentra tot el factor
sorpresa de la història.

Una de les lliçons que aprenem
d’aquest llibre és que els
txecs que van viure el gruix
central del segle XX van
haver de deixar per inútil
tota esperança. Novel·la
d’idees, llibre important,
molt ben escrit en català (es
publica simultàniament en
tres llengües: la nostra, el
castellà i el txec), que dema-
na una lectura atenta i amo-
rosa, però que no acaba de
justificar una de les frases
que hi llegim al comença-
ment: “Res no és com ens ho
imaginem”.

Praga, en una mena d’exili
interior del qual ja no es
podrà desprendre mai més.
Quan s’estén el verí roig de la
dictadura, fa caure el von
aristocratitzant del seu cog-
nom. Mobles refinats, au-
gustes panòplies i cristall del
més fi, tot procedent del cas-
tell familiar, s’acumulen en el
seu nou habitacle més aviat
miseriós.

El pla de l’obra provoca admi-
ració. Com també en provoca
la solidesa aparent d’una
protagonista a qui la mà de
la història li escanya irre-
missiblement la gorja.
Aquest resulta, d’altra
banda, un dels temes recur-
rents de la narrativa de
Zgustova: la història (dissor-
tada) del segle XX ha anor-
reat la vida de moltes perso-
nes. Ha condicionat molts
destins. L’obra de Zgustova,
però, es nodreix d’una àm-
plia paleta d’interessos, que
connecta amb la gran litera-
tura russa i europea dels dos
segles passats. Un va llegint
aquest llibre i hi adverteix pi-
cades d’ullet a pàgines de
Dostoievski, a uns quants de-
talls narratius de Mann i de
Márai, a determinat poema
de Seifert i a una certa filo-
sofia de l’exili, tan cara a
Kundera. Arribem al final, i
som molt conscients del per-
fil de boc expiatori de les cir-
cumstàncies històriques de
Sylva. Sobre això la narrado-
ra no ha callat gens, i ens ha
explicat minuciosament els
episodis tràgics del seu país
durant el segle XX. El pas de
l’imperi austrohongarès a
Txecoslovàquia. El canvi
d’una dictadura feixista a
una de comunista... Per con-
tra, trobo a faltar una certa
emoció i profunditat en la
pintura de Sylva i d’algun
altre personatge. Andrei,
pare del seu fill, no me
l’acabo de creure. És un per-
sonatge mig bufanúvols mig
bon salvatge que, no sabem
ben bé si per les circumstàn-
cies que li ha tocat viure o pel
seu natural, té una tendèn-
cia esquizoide. Havia cregut
en la revolució bolxevic del
seu país, però n’acabarà sent
víctima (i firma la seva de-
funció en un diàleg amb un
comissari roig d’una magní-
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El 1923, la mort va impedir a
l’escriptor txec Jaroslav Hašek
acabar el quart volum de la seva
obra mestra, una novel·la
protagonitzada per l’enigmàtic i
absurd soldat Švejk. Autor
prolífic de relats humorístics,
sàtires i paròdies, Hašek va
destacar als cercles literaris de
Praga durant el període de la
Gran Guerra: el seu gust per la
provocació, el seu tarannà
llibertari i les seves famoses
borratxeres el van convertir en
un personatge insubstituïble.
Mobilitzat a l’exèrcit austro-
hongarès, el 1915 va caure

presoner al front rus, es va
adherir als independentistes
txecs i després va militar a
l’Exèrcit Roig i al partit bolxevic.
El desencís el va fer tornar l’any
1920 a la República Txeca que
acabava de néixer, on va
reprendre la seva vida bohèmia
abans de morir de pneumònia
als quaranta anys.
Amb el soldat Švejk, inicialment
un pobre home llicenciat per
idiota que s’entossudeix a servir
la seva pàtria, Hašek va exprimir
el seu esperit burleta i nihilista.
L’epopeia del neci que treu de
polleguera tothom amb la seva
obediència ridícula li serveix per
despullar les vergonyes de les
institucions amb tanta eficàcia
que no sabem si Švejk és
senzillament un cretí o bé un
savi que es fa passar per un
cretí; en qualsevol cas, és

sospitós de tenir les obstinades
astúcies del pagerol i de
vegades agafa la volada dels
bufons shakespearians.
Monika Zgustova ha adaptat per
a l’escena la narració del seu
compatriota eliminant-ne els
elements accessoris i centrant-
se en el que és essencial. En
aquest sentit, el seu treball és
més transparent i genuí que el
d’alguns dels seus predecessors,
entre els quals cal esmentar
Erwin Piscator i Bertolt Brecht,
que l’any 1928 van estrenar una
versió de la novel·la per
demostrar “la força
revolucionària de l’humorisme”.
Una dada curiosa: Brecht va
tornar a l’obra del txec durant el
seu exili americà, i la va
transformar en una comèdia
musical antinazi, amb música de
Hanns Eisler.

En cretí genial per Artur Pascual
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