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L’any 2006 es va publicar
per primera vegada al
seu país, la República
Txeca, la novel·la de

Milan KunderaLa insostenible lleuge-
resa de l’ésser. A causa de la invasió
soviètica del seu país, les obres de
Kundera van ser prohibides i l’escrip-
tor va haver de refugiar-se a França.
La primera edició, doncs, va aparèi-
xer a l’exili el 1985, i la traducció cata-
lana, de Monika Zgustova, només un
any després. Poc es devia imaginar,
en un primer moment, el mateix
Kundera que aquella trista història
d’amors i desamors, de veritats
oficials i mentides clandestines,
de destins marcats i trobades
fortuïtes, de repressió i dissi-
dència, ambientada en la
Praga de la primavera del
1968, esdevindria un dels grans
bestsellersde lanovel·laeuropea
dels anys 80. Però aquella
obra no només va
donar a conèixer
un novel·lista
excel·lent,
autor de La
broma
(1968) i

Els abandonats
el Llibre del riure i l’oblit (1979), i un
veritable intel·lectual amb assajos
com L’art de la novel·la (1986). A més,
l’obra de Kundera, potser també aju-
dada per la conces-
sió del premi
Nobelde li-
teratu-

Novel·la❚ Xavier Pla

Monika Zgustova
torna a Praga a la

seva nova
novel·la
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ra 1984 al poeta Jaroslav Seifert, va
propiciar el coneixement de la litera-
tura txeca contemporània, no només
la de Kafka, Hasek o Capek, sinó
també la més recent de Bohumil Hra-

bal, Jan Patocka i Václav Havel.
En aquesta història recí-
proca de difusió i tra-

ducció de la literatura
txeca a Catalunya, hi
ha jugat un paper fo-
namental la figura
de Monika Zgustova
(Praga, 1956). No
només perquè és
una prestigiosa tra-
ductora del txec i el
rus al català i al
castellà que té en
el seu catàleg
obres traduïdes de
tots els autors
abans esmentats,
sinó també per-

què, per exem-
ple, és l’autora
de la primera
biografia pu-
blicada sobre
Hrabal, un dels
seus veritables
mentors. O
perquè és co-
autora del pri-
mer diccionari

rus-català.
Per a qualse-

vol literatura, són
imprescindibles

els impulsors i els
gestors de tota
mena d’iniciatives
que posin en con-
tacte els autors,
estableixin diàlegs
entre literatures o

alcin ponts de tro-
bades entre cultures

senceres. Es tracta
d’una figura essenci-

al, el passeur culturel,
que Zgustova exerceix

amb rigor i exquisidesa.

En els últims anys, Zgustova
també ha iniciat una interessant car-
rera com a novel·lista en català, amb
unes obres que combinen el refugi
en la cultura en temps hostils de dic-
tadura amb la reflexió autocrítica
sobre els efectes corrosius dels rè-
gims totalitaris en les relacions per-
sonals. Amb la celebrada La dona si-
lenciosa (2005), Zgustova va donar a
conèixer un relat centrat en les relaci-
ons amoroses i la dificultat de man-
tenir uns principis ètics en un món to-
talitari. Jardí d’hivern, potser menys
intensa i més narrativitzada que l’an-
terior, és una excel·lent novel·la po-
sada sota els colors de Joan Miró i i
les imatges de Hrabal, influïda també
pels compromisos adquirits de Sei-
fert i Kundera. El to desolat el donen
els versos inicials de Rilke: “Canta als
abandonats, / que quasi envejaves,
perquè has trobat / que estimen més
que els satisfets”.

Eva i els dos amants
El llibre retrata la vida d’Eva i els seus
desafortunats amors amb dos perso-
natges dissemblants que viuen amb
dolor la crueltat i la mentida, el vio-
loncel·lista Karel, taciturn, esquerp i
solitari, i el membre del partit Milan,
de gran bellesa física, materialista i
ambiciós. Sortosament, Zgustova no
desenvolupa un trio amorós simètric.
El secret que hi ha entre Eva i Milan,
que significa estimat, condiciona
bona part de la intriga. És una histò-
ria trista i una mica patètica, en què
la ciutat de Praga concentra tota la
bellesa de la cultura europea i, alho-
ra, tot el poder nefast i totalitari que
l’esclafa, tot el terror moral dels telè-
fons punxats i les denúncies, dels lli-
bres prohibits i els empresonaments.
De la primavera del 1968 a l’arribada
dels tancs soviètics, de la felicitat del
1986 a la decepció de la transició ca-
pitalista, els seus carrers viuran
massa vegades “la processó llarga,
inacabable, de ciutadans que anaven
a l’enterrament de la dona de cabells
daurats batejada Llibertat”.

Karel decideix viure en la creació
musical o, per dir-ho amb una imat-
ge seva, tancant “les finestres i abai-
xant les persianes perquè l’habitació
s’ompli de llum”. Primer en l’exili in-
terior i, després, marxant a París,
Karel és el gran esperat, l’home so-
miat. Eva és entusiasta i una mica in-
gènua, busca la felicitat com un pa-
pallona la llum. Una simple broma
amb una amiga, canviar una parau-
la de l’himne “sota la bandera de les
joventuts comunistes / marxem els
eslaus progressistes”, en què eslaus
passarà a ser esclaus, li canviarà la
vida i li tancarà l’accés a la universi-
tat. Des d’una llibreria, el seu verita-
ble jardí d’hivern, Eva regarà espe-
rançadament les seves plantes. Tot-
hom li dirà que “la vida es troba en
una altra banda”, però ella sempre
semblarà preguntar-se: on?❋
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‘Jardí d’hivern’
és una excel·lent
novel·la ambientada
a Praga sota els
colors de Miró i les
imatges de Hrabal,
influïda també pels
compromisos de
Seifert i Kundera
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