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Madame,
un bildungsroman polonès

Amb motiu de l’any de Polònia a Cata-
lunya i del darrer Liber 2002, la presèn-
cia de la literatura polonesa ha estat més
intensa en els nostres mitjans de comunica-
ció, mentre que de la mà de Quimera
(núm. 221) hem tingut accés a un ampli
dossier sobre literatura polonesa centrat,
sobretot, en els grans noms clàssics, antics
i moderns, d’aquella literatura, entre els
quals, a casa nostra, sempre han estat ben
presents els tres grans noms dels anys
d’entreguerres: W. Gombrowicz, B. Schulz
i S.I. Witkiewicz.

La línia de coneixement amb la literatu-
ra polonesa d’aquests darrers anys ha se-
guit i el Premi Nobel atorgat a Czeslaw
Milosz fou, ja fa anys, un feliç punt de re-
trobament. En un text seu recollit al núme-
ro esmentat de Quimera, Milosz qüestiona
la qualitat de l’actual literatura polonesa i
fa un diagnòstic —molt personal— de les
seves causes. Justament aquesta efemèride
oficial de l’any de Polònia a Catalunya i
el darrer Liber ens ha portat a Catalunya
dos autors contemporanis que gaudeixen
d’un notable reconeixement crític i èxit de
públic al seu país: Antoni Libera (1949) i
Olga Tokarczuk (1962), que han vist tra-
duïdes al català dues obres seves: Un lloc
anomenat Antany (Proa, 2001) de To-
karczuk i Madame (Proa, 2002) de Libera.
Dos autors als quals una diferència d’anys
fa pertànyer a dues generacions diferents
o, almenys, viure el temps històric i el sen-
tit literari de manera diferent. Són la cara
i la creu del que sempre ha estat la lite-
ratura, com a ficció de mons imaginats
(OT) o com a translació de mons reals
(AL).

Un lloc anomenat Antany és un bell lli-
bre en què la narració assoleix una alta
riquesa expressiva al servei de la construc-

ció d’un lloc mític, una geografia mítica,
que té per nom «Antany». L’autora —que
ha sofert, per raons històriques, el canvi de
fronteres polítiques de Polònia— ha volgut
fixar un espai en la imaginació on poder
desenvolupar la seva narrativa o, com ella
diu, trobar un lloc a la terra, arrelar-se a
un espai encara que sigui de ficció. Antany
és un poble fictici —custodiat a les seves
quatre fronteres pels quatre arcàngels:
Rafael, Gabriel, Miquel i Uriel— que, per
a la crítica, ha estat fàcil relacionar amb
altres espais imaginaris de la narrativa con-
temporània i considerar un Macondo po-
lonès. Més enllà d’aquesta fàcil identifica-
ció cal dir que, en la novel·la de To-
karczuk, un espai —Antany— i un temps
—gran part del segle XX— es fusionen per
recrear el sentit del pas del temps i la his-
tòria al llarg de vuitanta anys d’un poble i
els seus habitants, des de l’esclat de la
Primera Guerra Mundial fins a la fi de
segle. És la petita història de la quoti-
dianitat. Sobre el temps d’una saga famili-
ar s’encreuen altres temps particulars dels
diversos personatges que formen part de la
narració. Temps i vida. Temps i variació.
Temps i destrucció. Però tots són temps in-
teriors, individuals. No hi ha espai pel gran
temps de la història, de la societat, dels
pobles. La força èpica del relat rau en la
construcció de l’espai geogràfic i en la
recreació del temps individual. La història
amb majúscules queda exclosa. Tot el con-
trari del que passa en el llibre d’Antoni
Libera, Madame, en què la identificació
amb escenaris reals i concrets i amb una
etapa històrica de la història polonesa sota
el règim comunista subjau de manera im-
portant en el discurs de la narració.

Antoni Libera, per edat, ha viscut una
història diferent que, en bona part, es re-

flecteix al llibre. Nascut el 1949, doctorat
a l’Acadèmia Polonesa de Ciències, Libera
és traductor i un home de teatre. Sobretot
un beckettià convençut —ha traduït l’autor
al polonès i ha dirigit obres seves al tea-
tre i per a televisió—, fins al punt que el
mateix Beckett el considerava «el seu am-
baixador a l’Europa de l’Est». Però també
ha dirigit obres seves en anglès a Londres,
Dublín o Nova York. Conegut, doncs, com
a home de teatre, l’aparició de la seva
primera novel·la, Madame —traduïda im-
mediatament a quinze idiomes—, ha estat
tota una sorpresa a la mateixa Polònia.

Madame és un bildungsroman o llibre
d’iniciació al món adult per part d’un ado-
lescent polonès. Mostra, doncs,  el procés
de formació d’un jove situat a l’espai geo-
gràfic que correspon a la seva edat i que
no és altre que el món de l’ensenyament i
de l’institut.  Però també és, com el retrat
de l’artista adolescent, el procés d’inicia-
ció d’un jove escriptor i intel·lectual que,
anys després, i des d’una relativa distàn-
cia, rememora el seu passat personal. La
breu «postdata» amb què es tanca el llibre
situa la diferent temporalitat de cada un
dels moments de la història. Però a aquest
referent individual s’afegeix un context his-
tòric —el de la societat polonesa dels anys
seixanta— que mostra tant la misèria col·-
lectiva del règim comunista com l’arbitrari-
etat del seu poder. Després de la caiguda
del mur sabíem que no trigarien a arribar-
nos novel·les dels antics països de l’Est que
passaren comptes amb el seu passat més
immediat. Madame n’és una. Almenys al-
guns dels personatges importants amb els
quals es relaciona la veu narrativa, el jove
adolescent de la novel·la, són testimonis de
l’asfíxia intel·lectual a la qual es van veu-
re sotmesos. I en aquesta crítica i en aques-
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ta memòria del passat d’alguns dels per-
sonatges de la novel·la no hi manca la
Guerra d’Espanya i el paper de la Unió
Soviètica contra, segons ens diu el narra-
dor, la República espanyola. Són testimo-
nis vius i reals que Libera ha recollit a
Polònia i dels quals no amaga la seva
posició política. A la postdata del llibre, a
les últimes pàgines, dóna una informació
aclaridora en precisar: «Jo m’havia atingut
a la versió d’Orwell, un autor que m’era
particularment proper per moltes raons i
que no té parió pel que fa al tema de la
Guerra Civil Espanyola». Orwell, proper al
POUM, patí la repressió estaliniana a Es-
panya; n’és un valuós testimoni el seu
Homenatge a Catalunya. Per això la visió
orwelliana de la Guerra d’Espanya del
personatge de Libera no pot ser sinó con-
trària al comunisme oficial de la URSS, com
també ho és quan parla de la influència
de la URSS sobre de la vida polonesa que
ell viu.  En aquest espai d’opressió només
hi ha un espai de llibertat, que és el que
representarà Madame, França i la cultura
francesa en la vida del personatge.

Però, com a novel· la d’iniciació o
bildungsroman, Madame no registra, sola-
ment, aquest referent històric, sinó que el
més important és el procés de creixement
i afirmació interior del personatge, com a
persona i com a escriptor. Madame és una
novel·la que trena molts fils però que,
bàsicament, se centra en dues personalitats:
la veu narradora, l’artista adolescent, i la
Madame, professora de francès i directo-
ra de l’institut on estudia el protagonista.
Dues personalitats i dues psicologies —i la
relació que s’estableix entre totes dues—
són l’eix narratiu d’aquest procés que és,
abans que res, un procés de descoberta i
coneixement de la pertorbadora i enigmà-

tica personalitat de la professora. Madame,
el sobrenom amb què arriba a ser cone-
guda per tothom, és un enigma del que
només arribem a saber el seu segon nom,
«Victòria». El jove, captivat per la seva per-
sonalitat i inaccessibilitat, inicia un procés
d’aproximació. Un procés desigual perquè
la diferència d’anys i d’estatus —directora
i alumne— fa quasi impossible un resultat
positiu. A partir d’aquí, i amb la voluntat
de vèncer un impossible i de descobrir un
misteri —conèixer és posseir—, el personat-
ge organitza tota una estratègia d’aproxi-
mació a la professora i de descoberta de
la seva personalitat que es converteix en
una cursa d’obstacles que cal superar. El
desig d’atracció mou el jove cap a la pro-
fessora. Els petits avenços que va aconse-
guint són fruit de la seva habilitat. A tra-
vés dels treballs escolars li parla indirecta-
ment. Conversant amb personatges que
l’han coneguda en el passat descobreix els
seus orígens. Freqüentant els ambients fran-
cesos de Varsòvia s’apropa més a ella. Fins
que el seu enginy i la seva memòria li per-
meten establir un diàleg, quasi una decla-
ració, utilitzant textos clàssics d’obres tea-
trals que els dos personatges reprodueixen
un davant de l’altre. És un dels moments
més subtils de la novel·la, perquè Libera
aconsegueix que els personatges narratius
parlin a través del diàleg interposat de per-
sonatges dramàtics  —per exemple, a tra-
vés de la Fedra de Racine entre Fedra i
Hipòlit o bé d’Acte sense paraules de
Beckett. És un joc literari d’intel·ligència el
que utilitza el jove narrador per explicar
a Madame els seus sentiments i el que ella
mateixa també fa servir per correspondre’l,
amb gestos i paraules que no obren però
tampoc tanquen aquests joc d’aproximaci-
ons. En tot cas la saviesa del personatge

femení deixa oberta la possibilitat d’un futur
encontre sempre que el seu jove alumne
hagi aconseguit el que també es proposa:
ser un bon escriptor.

D’aquesta manera, Madame, la profes-
sora i la dona, esdevé un enigma, un mis-
teri, un desig, però també un estímul per
a la seva creació literària.  Anys després
la veu narradora rememora amb nostàlgia
aquest passat i es pregunta per l’actual
situació d’aquella professora que marxà a
París i de la qual ha perdut el rastre. Però
també, jove universitari, descobreix, en
anar a donar unes classes de pràctiques al
seu antic institut, que la seva història ha
esdevingut un mite entre els joves alumnes
que han passat per les aules després d’ell
i que volen saber la veritat del que s’ex-
plica sobre la relació entre tots dos. La
resposta del personatge alimenta el mite i
Libera dóna cos als grans temes que li in-
teressen i el preocupen, i on un argument
concret no és més que l’esquelet sobre el
qual bastir aquest espai de reflexió narra-
tiva, que en el seu cas se centra en aspec-
tes com ara el problema de l’aparença i
la realitat a partir de la vida quotidiana de
la Polònia comunista, el paper del llenguat-
ge i la literatura per descriure i explicar
aquest procés i com la vida i la realitat
viscuda es poden convertir en un mite que
allunya la memòria i transforma la realitat
en una interpretació d’aquesta realitat. No
és poc per a una primera novel·la, tot i
que, malgrat aquest inici —que també és
un procés d’iniciació narrativa per al ma-
teix Antoni Libera—, la crítica no ha dub-
tat a l’hora de considerar Madame com un
dels títols més importants de la novel·la
polonesa contemporània.
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