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Praga, 
segle XX

En la tristesa 
flama

«¿Qui sóc?», es pregunta la jove
Sylva von Wittenberg sentint-se una
estranya a casa seua, primer en la llar
materna i després també en la mansió
del marit: «¿Una alemanya o una
txeca? ¿Una comtessa, o una descen-
dent d’un músic ben poc aristocràtic,
un home de poble? ¿Una petita mar-
garida com les que guardo als llibres
perquè s’hi assequin, o una orgullosa
orquídia, com voldria la meva mare?».
Les respostes són diverses segons els
moments vitals de la protagonista, l’e-
xistència de la qual comença amb el
segle XX i transcorre lligada als esde-
veniments claus de la història centreeu-
ropea recent: Sylva veu de petita la
desaparició de l’imperi austrohongarès
i la formació de Txecoslovàquia; el
crac financer de 1929 i la depressió
econòmica posterior precipiten la mort
del seu marit, l’ambaixador Heinric
von Stamitz, i minven considerable-
ment la fortuna familiar; la invasió ale-
manya i la Segona Guerra Mundial
duen la mare i el padrastre Bruno
Singer —un empresari jueu, culte i refi-
nat— al camp de concentració i a la
mort; amb l’ocupació soviètica i el
règim comunista perd el seu company
Andrei; rere la Primavera de Praga,
quan els tancs bolxevics avancen de
nou pels carrers de la capital txeca,
l’any 1968, el fill se’n va als Estats
Units per sempre.

Sylva von Wittenberg és La dona
silenciosa a la qual al·ludeix el títol de
l’última ficció de l’escriptora d’origen
txec Monika Zgustova, autora de les
novel·les La dona dels cent somriures
(2000) i Menta fresca amb llimona
(2002), i traductora al català de
Jaroslav Seifert, Milan Kundera,
Bohumil Hrabal, entre molts altres.

La història s’alça sobre una base sen-
zilla, ferma: als setanta anys, Sylva
espera a l’estació de Praga l’arribada

d’un antic amor; anys després, a l’ae-
roport de Nova York, Jan, el seu fill,
espera Helena, l’estimada violinista de
la seua joventut a Praga. Durant aquests
temps morts, mare i fill rememoren el
seu passat. Jan és un prestigiós profes-
sor de matemàtiques en una universitat
nord-americana, infeliçment casat amb
la filla d’un alt dirigent del KGB; a Jan,
sobretot, l’angoixa ser un exiliat: «El
ressentiment és una cosa palpable en
l’univers volàtil de l’estranger». Les dues
narracions alternen en una estructura
voluntàriament asimètrica: el relat de la
mare representa el gruix de l’obra; el
del fill esdevé un contrapunt d’actualitat
necessari. Tanmateix, un dels punts
febles del llibre és, precisament, l’ex-
cessiva uniformitat de les veus: to sem-
blant, semblant cadència. M’hauria
agradat trobar dues maneres diferents
de contar la vida.

Un traç imprecís deixa veure els con-
torns boirosos dels personatges de La
dona silenciosa: no són individus plans,
simples ni mancats de profunditat, però
diria que no apareixen definits per si
mateixos, per una lògica —ni que siga
contradictòria— interna, sinó en funció
dels fets històrics que es volen reflectir
i potser per això perden força, con-
sistència; així succeeix per exemple
amb la relació mare-filla: l’interessant
plantejament de dominació i rivalitat
del principi queda diluït uns quants
capítols més endavant; o amb Andrei,
el més inversemblant de tots els éssers
retratats; o fins i tot amb la mateixa
Sylva, algunes actituds de la qual es
fan difícils de creure, com la insistència
en què Andrei torne, contra la seua
voluntat, a l’URSS, a pesar d’haver
escoltat de la veu de l’home el relat
dels assassinats i violacions comesos
per l’Exèrcit Roig a Ucraïna i la impu-
nitat dels criminals que l’estat soviètic
permeté. Potser tot això és deu a què
la vertadera protagonista de la
novel·la és la Praga del segle XX, nucli
al servei del qual giren els perfils
humans. Potser el registre de prosa
poètica d’alguns fragments contribues-
ca a aquesta indefinició dels caràcters.

La dona silenciosa és una obra ambi-
ciosa i irregular que transmet una lliçó
contra els règims totalitaris i a favor de
les llibertats de l’individu: «Vaig pensar
que totes les revolucions sorgeixen de
l’odi. ¿Quina altra cosa poden engen-
drar sinó més odi i violència?».

Arantxa Bea

Fer l’intent de penetrar en el territori de
l’obscur presenta tants perills com cap-
teniments. També és cert, però, que l’ac-
ció mateixa de penetrar ja ens desvia
substancialment de la superfície i, per
tant, d’una horitzontalitat que sabem
que acabaria esdevenint defraudant.
Entrats, doncs, en la dinàmica de les ver-
ticalitats, descobrim que la tristesa o el
dolor, per exemple, no són exclusiva-
ment, ni de bon tros, els sentiments con-
traris a l’alegria i el gaudi. Un portentós
Vicent Andrés Estellés ja ens havia fet
sabedors d’unes propietats de la pena,
justament per advertir-nos del gruix sedi-
mentari i sedimentat que aquesta pena
en majúscules reporta i, sobretot, conté.
Hi ha, doncs, una distància abismal
entre la tristesa que pot aflorar d’uns ulls
projectats sobre una superfície plana,
per més vital que es vulgui, i la tristesa
fonda que té propietats, és a dir, la tris-
tesa que conviu amb l’individu en i des
de la consciència d’un obscur. «Tristesa
cant, / tristesa ànsia, / tristesa al cel, /
tristesa tanta, / tristesa oblit, / tristesa
flama, tristesa mai, / tristesa tarda», ha
escrit Raimon en un poema que no pas
en va canta des de la pregonesa més
innundan. La consciència, en tal cas,
junt amb una actitud que pot ensenyar i
que de fet ensenya dues cares, l’horit-
zontal i la vertical, ve a ser el punt just
de carena sobre el qual graviten els dos
estadis descrits: el de la tristesa-senti-
ment i el de la tristesa-propietats.

Miquel Martínez (Vila Joiosa, 1959)
desplega aquest Ravals de l’alegria, un
tercer llibre potent, en el baixant de la
tristesa fonda: «No oblideu que davall
d’esta platja d’arena / Hi hagué una
mar de pedres, / I entre les pedres de
la infància / Hi trobàreu cristalls de
colors, / Encara un tresor, / I una pèr-
dua». En efecte, Martínez transporta el
lector, poema a poema, cap a l’entran-
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ya de les preguntes; i no pas precisa-
ment amb l’objecte de trobar o compar-
tir amb ell o ella unes possibles respos-
tes, perquè Ravals de l’alegria no és en
cap cas un llibre de constatacions, i
menys encara de revelacions, per més
que en la seva forma apareixin tot
sovint unes estructures d’emprempta
sentenciosa (ho són només de forma) o
de signe aforístic. Parem atenció, tan
sols, en el tracte esmerçat sobre el tema
de la natura; sens dubte, un dels territo-
ris més suggestius del llibre, tant per la
força lírica que el sustenta com per la
qualitat avinent de les imatges que el
conformen: detectem un desig intens de
compenetració i de fusió amb aquesta
natura. El poeta no es limita a descriure
o a contemplar el paisatge; el seu desig
és penetrar-lo, assumir-lo des de la sang
per tal d’esdevenir-ne part substanciosa
en la mesura que aquest paisatge és
essència i en la mesura que és ensems
un espai irrenunciable, talment una
mena d’arquitectura muscular, sanguí-
nia, vertebral. De fet, imatges com ara
«una mar de pedres», «un gest ingràvid
d’arbre antic», «el cadàver pel carrer
de la mar», «els oceans de l’oblit»,
«aquell cor delitós diposita la seua cen-
dra sobre un pòmul de magnòlies», «ja
corre l’arena del temps sobre el crepus-
cle», «perquè quan tornes al carrer i el
plugim del sol tebi acaricie els arbres,
pugues somriure» i un llarg etcètera, ens
convoquen com a lectors en la corrua
d’aquest transitar latent, sempre entrelli-
gat, del paisatge interior i del paisatge
exterior, ara i adés dialogant i construc-
tiu. La via de la fusió sembla que recla-
mi de manera indefectible una disposi-
ció introspectiva a ultrança; en aquest
sentit, Martínez explora els camins alli-
beradors del vers lliure, ben segur que
per deixar les portes obertes als efluvis
subterranis del respir. I reblem el clau
del començ: l’alegria s’instal·larà en
nosaltres un cop superada la llarga nit,
sí; l’alegria esdevindrà el gran triomf
d’aquesta sortida de l’obscur; sí, també!
Però aquí ve un matís substancial:
aquesta alegria no pot excloure el camí
fet. És, doncs, gaudi i dolor dins un
mateix espai de construcció, per tal com
el trajecte és sempre sumant, no pas
exterminador de res. Semblantment a
com ho percebia Espriu: la mort és part
de la vida, com la vida és arena pene-
trant també de la mort.

Roger Costa-Pau

Una crònica
desacomplexada

de la reacció

Heus ací un tema amb el qual cal anar
molt a espai, perquè la temptació de
l’espill és massa òbvia. Vull dir que l’an-
ticatalanisme valencià ha ocupat moltes
pàgines als mitjans de comunicació a
partir de la transició democràtica, les
seues consignes han omplert molts pam-
flets, hi ha hagut moltes energies mala-
guanyades en les seues activitats, sem-
pre crispades, i la societat s’hi ha des-
gastat sense cap rendiment. Al mateix
temps, la refutació dels disbarats que
propugna o el combat contra les mani-
pulacions en què ha estat fonamentat
obliguen a esmerçar una quantitat
ingent d’esforços civils i intel·lectuals
que potser podrien haver estat més ben
aprofitats. Això no obstant, no ens tro-
bem davant un conflicte equilibrat, on
les responsabilitats puguen ser reparti-
des de manera equidistant. Tampoc no
es tracta, sembla superflu assenyalar-ho,
d’un episodi conjuntural, prescindible.

Les peculiaritats del blaverisme es
fan explícites en comprovar que ni el
plantejament maniqueu ni el retrat
especular, simètric, aporten cap llum a
un enfrontament civil on es ventilen
aspectes de fons que resulten més irre-
ductibles com més es desactiven les
estridències formals i les aparatoses
virulències simbòliques de la qüestió.

A hores d’ara, hi ha elements sufi-
cients per a saber que la del xoc entre
el vitriòlic catalanisme fusterià i el
valencianisme temperamental i benin-
tencionat és una descripció del proble-
ma que planteja l’aticatalanisme tan
insatisfactòria i simplificadora com la
que redueix el conflicte a una enorme
manipulació política i ideològica
orquestrada per la dreta del postfran-
quisme. A favor de totes dues visions hi
ha una bona pila d’arguments, però
cap de les dues arriba a tocar el moll

d’un conflicte les convulsions del qual
vénen a certificar, en realitat, el revis-
colament col·lectiu d’un país, el valen-
cià, que havia estat molt prop de l’a-
gonia definitiva. Unes convulsions que,
més enllà del mecanisme evident d’ac-
ció i reacció, amb una sacsejada bru-
tal de l’esfera pública, són el símptoma
d’una connexió vivificant entre el pro-
cés imparable de modernització i el
plantejament d’una recuperació iden-
titària intel·lectualment solvent i social-
ment productiva. Vull dir que el blave-
risme és, en el fons i en la forma, assu-
mit en la mentalitat o manipulat sense
escrúpols, una resistència, no sé si ine-
vitable però de tota manera constata-
ble, davant les perspectives estratègi-
ques, o les expectatives de futur, ober-
tes pel valencianisme modernitzador.
L’anticatalanisme, així, apareix com
una resposta reaccionària, de major o
menor intensitat, a la modernització.

En aquest sentit, el llibre de Francesc
Viadel no cau en els paranys previsibles
i té la virtut d’esquivar les dues tempta-
cions més probables: la del diagnòstic
inapelable i la de l’especulació curati-
va. No mos fareu catalans. Història ina-
cabada del «blaverisme» proclama, des
del títol, una distància irònica, i des del
subtítol, una voluntat de provisionalitat
molt assenyada, per a desplegar un
intent ambiciós de sintetitzar l’evolució
del fenomen anticatalanista mitjançant
la crònica dels seus episodis, els seus
protagonistes i les seues organitzacions.

Lluny del rigor historiogràfic i de la
precisió acadèmica que demanaria
una altra mena d’assaig, Viadel abor-
da l’empresa amb l’instrumental del
periodista, i hi aporta la lleugeresa de
l’estil i la gosadia del reporter. Sense
sacralitzar res, el llibre, fruit d’un esforç
notable de documentació, aporta una
visió refrescant d’un assumpte que algú
podria creure massa rebregat. 

Gràcies a una falta de complexos
del tot elogiable, en resseguir la cròni-
ca de tanta irracionalitat, mentre relata
fets, descriu anècdotes delirants o
anota enfrontaments violents, l’autor
situa el lector en una posició crítica
davant l’autisme intolerant que el bla-
verisme representa, però, a diferència
d’altres textos més o menys militants,
no li genera cap regust traumàtic ni
autodestructiu. Al capdavall, Viadel
deixa oberta la història de l’anticatala-
nisme, i la del País Valencià. 
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