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b la por al cos

tat. Segons Vizinczey, aquella
aglomeració sota el sol prima-
veral al voltant d’Imre Nagy
prova que els hongaresos esti-
men els perdedors i que, quan
es tracta de qüestions com el
poder imperial o les derrotes, el
poble hongarès es posa a pen-
sar “en termes de segles”. Nagy
va continuar per l’avinguda en
silenci, després es va aturar da-
vant d’un aparador, va veure a
través del vidre els centenars
de persones que el seguien, es
va treure les ulleres, les va ei-
xugar i es va ruboritzar.

Efervescència intel·lectual. Ra-
kosi, que havia succeït Nagy,
es va veure incapaç de conte-
nir la creixent onada d’oposi-
ció, esperonada per l’informe
Khrusxov del mes de febrer
(en què es denunciaven els ex-
cessos de l’estalinisme). L’efer-
vescència intel·lectual era
cada cop més clarament con-
trària al règim, especialment
la que sorgia de les planes de la
Gaseta Literària (l’òrgan de la
Unió d’Escriptors, que s’ha dit
que tirava 400.000 exemplars,
en un país de 10 milions d’ha-
bitants) i del Cercle Petöfi (el
centre de debat intel·lectual
més actiu del país, que havia
agafat el nom del poeta Sán-
dor Petöfi, aquell que, durant
la revolta del 1848 contra Àus-
tria, deia: “Amunt magiars, és
ara o mai!”). El Cercle Petöfi
va fer una reunió el 27 de juny

Chicago (1)

Parlem-ne

Com que la premsa d’aquí, llevat
d’aquest diari, no va trobar prou in-
teressant de parlar del que va pas-
sar a Chicago abans de Pasqua,

doncs penso que seran ben esmerçades un
parell de columnes per fer-ho saber als lec-
tors. Tampoc no és que m’estranyi gaire, si-
guem realistes: ¿què representa la cultureta
catalana en un país tan vigorosament uni-
versalista i culte com Espanya?

El cas és que la NACS (North American
Catalan Society) enguany celebrava els vint
anys d’existència de la seva revista, Cata-
lan Review, i els seus responsables ho van
fer conèixer a Nova York uns dies abans de
fer-ho a Chicago el set d’abril. La NACS va
néixer l’any 1978 com a associació professi-
onal de professors, estudiants i altres per-
sones de l’Amèrica del Nord i el Canadà in-
teressades en qualsevol aspecte de la cultu-
ra catalana. Avui n’és president Jaume
Martí Olivella (universitat de New Hamp-
shire). La revista, de rang acadèmic, de la
qual ara són responsables principals Au-
gust Bover i Josep Miquel Sobrer (universi-
tats de Barcelona i d’Indiana), tracta de les
manifestacions intel·lectuals i artístiques
produïdes en llengua catalana o en l’àmbit
del domini lingüístic català. Molts números
són monogràfics, com el darrer, dedicat a
“Barcelona and Modernity”: llengua, litera-
tura, cinema, arquitectura, mitjans de co-
municació, fotografia.

Aprofitant que som a l’Any Coromines, a
la universitat de Chicago, on el savi lingüis-
ta va ensenyar durant 21 anys, van tenir
lloc a més a més un parell de dies d’home-
natge i estudi. L’Institut Ramon Llull (IRL)
hi va inaugurar una Càtedra Coromines
d’estudis catalans, on enguany l’escriptora
Carme Riera hi farà un curs sobre “Barcelo-
na, ciutat literària”. I durant els dies set i
vuit es va fer un simposi sobre la cultura ca-
talana i les perspectives del nostre país en
el món actual, amb el suport de l’entitat es-
mentada, de la Generalitat de Catalunya,
de la Comissió Coromines i del professor
Mario Santana d’aquella universitat. Desit-
jo expressar des d’aquí particularment la
sensació de feina ben feta que van produir
l’IRL, el senyor Santana i els equips respec-
tius, en una universitat de les més prestigi-
oses del món.

En l’homenatge pròpiament dit al nostre
lingüista, Joseph Gulsoy, antic alumne seu i
després professor allà i a Toronto i col·labo-
rador seu en el diccionari català, va explicar
en què consisteix el mètode i l’originalitat
de la investigació de Coromines, fent refe-
rència especial a certes paraules difícils del
castellà com ara corazón, cabeza, tomar.
En definitiva, aquest és el quid important
de la seva feina fins a l’any 1957. I el profes-
sor Peter F. Dembowski, company seu de
despatx, va explicar aspectes desconeguts i
curiosos de la relació del nostre home amb
els col·legues del departament (el tacte amb
els d’espanyol, etc.) i amb una ciutat on Co-
romines es trobava ben acollit però mal
adaptat (no hi havia cap muntanya, per
exemple) i neguitós per la feina que li que-
dava per fer en la seva llengua.

Joan Solà

tren, però aquest ja només
transporta un cadàver. Estic
mort”. Imre Kertész (nascut el
1929), després de ser deportat
a Auschwitz i Buchenwald,
després de ser alliberat i de
patir la dictadura comunista,
després de viure la revolta i la
repressió del 56, i la nova i llar-
ga època de domini soviètic,
després d’aguantar tot això
sense abandonar mai l’espe-
rança, reconeix que la perd de-
finitivament, l’esperança, en
aquest incident absurd dalt del
tren, nota que “el got s’ha ves-
sat”. Precisament ara que Hon-
gria torna a viure, almenys da-
munt el paper, en plena demo-
cràcia. D’això en fa un relat
autobiogràfic, Expediente,
datat el 1991. Galàxia Guten-
berg / Círculo de Lectores va
publicar el 2005, en un mateix
volum, Expediente de Kertész
i Vida y literatura, de Péter Es-
terházy (una altra història
també d’humiliant tracte buro-
cràtic a la frontera, viscuda per
Esterházy el 1993, una situació
real que li va dur a la memòria
la narració de Kertész: d’aquí
ve el títol). En un moment del
relat diu que davant el compor-
tament del funcionari de dua-
nes va tenir por: “Va ser el mo-
ment en què vaig descobrir, de
forma irrevocable, la por dins
meu. Que, malgrat tot, hi havia
por en mi”. I acaba: “No es pot
tenir por segons l’ocasió, es té
por eternament”.

xada iugoslava, però va ser
traït per Tito. Va acabar tortu-
rat i penjat a la forca. El va
substituir de manera innoble
el seu antic company János
Kádár. El poeta George Faludy,
des de l’exili, va fer un poema
sobre els darrers moments de
vida de Nagy, un poema que,
segons recordava Vizinczey el
1976, “ha tornat a Hongria i
va de boca en boca, un càntic
màgic que protegeix el poble
del rentat de cervell”.

La por eterna. Hi ha una mena
de poder burocràtic humiliant
que fa empetitir les persones i
que, per molts canvis que hi
hagi en un país, no acaba mai
de desaparèixer. Com la por,
que un cop agafada es té eter-
nament. A Hongria i a tot
arreu. Però, després de sei-
xanta anys de governs autori-
taris, després de “sis dècades
de diverses però sempre mo-
nòtones dictadures i ara
aquesta dictadura restant en-
cara sense nom m’han des-
trossat la immunitat que s’ali-
mentava de paciència, de paci-
ència gratuïta”, explica Imre
Kertész després de patir una
absurda vexació per part d’un
funcionari de duanes, per una
qüestió de divises, dalt d’un
tren que l’havia de dur a Viena.
El viatge queda truncat. Re-
fent el viatge, de tornada a
casa, té aquesta dolorosa cer-
tesa: “Viatjo en aparença al
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del 56 que va tenir un gran
ressò popular. Tota aquesta
efervescència va culminar
amb la revolta del més d’octu-
bre i amb el retorn de Nagy al
govern, perquè des de Moscou
es creia que era l’únic capaç de
calmar els ànims. Però Nagy,
l’1 de novembre, va anunciar
que Hongria abandonava el
Pacte de Varsòvia. Al cap de
tres dies els tancs russos aixa-
faven totes les esperances.
Nagy es va refugiar a l’ambai-
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1. Vista de Budapest,
capital d’Hongria.
ATTILA KISBENEDEK / AFP
2. L’escriptora honga-
resa en llengua france-
sa Agota Kristof. SP
3. L’escriptor
hongarès en llengua
anglesa Stephen
Vizinczey (dreta)
i Thomas Barnard,
a Londres el 1996. SP

Hi ha una mena de
poder burocràtic
humiliant que
fa empetitir
les persones


