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NUNILA LÓPEZ I MYRIAM CAMEROS

La Ventafocs ja no creu en prínceps blaus
EDICIONS 96, TRADUCCIÓ; MARIA JOSEP ESCRIVÀ, IL·LUSTRACIONS; MYRIAM CAMEROS,2011

L'espera ha pagat la pena i finalment es pot gaudir en valencià d'un conte molt i molt
especial que, tot i ser nou, compta amb un llarg recorregut. I és que quan Myriam Cameros i
Nunila Gómez decidiren unir els seus talents per oferir una nova visió de la Ventafocs, no
esperaven que aquesta versió menys idíl·lica del conte (però més moderna i real) arribara tan
lluny. Ara, gràcies al treball de traducció i adaptació fet per Maria Josep Escrivà, arriba La
Ventafocs ja no creu en prínceps blaus (La Cenicienta que no quería comer perdices), àlbum
amb què Edicions 96 enceta la seua nova col·lecció, Patracol il·lustrat.
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P. ASKENAZY, T. COUTROT, A. ORLÉAN Y H. STERDYNIAK 

Manifiesto de economistas aterrados
BARATARIA, COL.: PASOS PERDIDOS. TRADUCCIÓN DE SANTIAGO MARTÍN BERMUDEZ, 2011. 

Cuatro economistas, de diversa procedencia teórica, redactaron este Manifiesto en
septiembre de 2010 al que, en menos de tres meses, se han adherido 3.000 personas del
mundo de la economía y del pensamiento. Denuncian diez falsas evidencias («los mercados
financieros favorecen el crecimiento económico», «hay que dar confianza a los mercados para
financiar la deuda pública»...) y unos programas de ajuste que agravan la crisis económica y
aumentan la desigualdad social. También proponen 22 medidas para debatir otra estrategia
económica. Un grito de alarma que muestra la fragilidad de los diagnósticos económicos.
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ZORAN DRVENKAR  

Sorry
SEIX BARRAL, COLECCIÓN BIBLIOTECA ABIERTA, TRADUCTOR: JOSÉ ANÍBAL CAMPOS, 2011

Con un mercado saturado de tanta novela negra escandinava parece que las editoriales
comienzan a buscar nuevos horizontes. Ahora le ha tocado el turno a Zoran Drvenkar
(Croacia, 1967), que se presenta con una novela negra de título Sorry. El argumento no deja
de ser simpático. Un grupo de amigos decide constituir una empresa dedicada a la venta de
una mercancía especial: pedir disculpas en nombre de su cliente. El negocio va viento en
popa hasta que algo se tuerce en el camino. Un día reciben la llamada de un individuo
informándoles de que ha matado a alguien y quiere que acudan a pedir disculpas al fiambre.
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IAN MCEWAN

Solar
ANAGRAMA, 2011. PREMIO WODEHOUSE

Michael Beard es un físico que recibió hace años el Premio Nobel y desde entonces vive
apoltronado en sus laureles. Tiene ahora cincuenta y pocos y su quinto matrimonio está
tocando a su fin porque Patrice, la quinta esposa, diecinueve años menor que él, descubrió
su aventura con una matemática y reaccionó con euforia. Se mudó a otra habitación y
comenzó una relación con Rodney Tarpin, el constructor que les rehabilitaba la casa, veinte
años menor que Beard. Aunque quizá su dolor se deba a que desde hace años es sólo un
burócrata. lL combinación de adulterio y esperpento científico deviene una comedia negra.
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Novela

La complexitat dels sentiments, formats
de components diversos i, sovint, contra-
dictoris. L’evidència que, fins i tot en
aquells comportaments socialment més
acceptats i valorats, hi ha costats foscos i
arestes afilades. Que l’altruisme mai no és
innocent, bé perquè el mou l’egoisme de
la pròpia satisfacció, bé perquè simple-
ment és el resultat de no saber fugir de la
suposada acció altruista. I la compassió,
sobretot, com una perillosa arma de doble
tall. En La impaciència del cor, Stefan
Zweig s’encarava amb aquest material tan
sensible i no només n’eixia indemne, sinó
que hi elaborava una de les mostres més
evidents de per què se’l considera un dels
millors narradors de la literatura contem-
porània. Però també un minuciós obser-
vador del comportament humà; sobretot
perquè, més enllà dels elements al·ludits,
la novel·la és una lliçó de construcció de
personatges, amb una profunditat psico-
lògica que ens els fa perfectament recog-
noscibles.

El relat explica, en essència, la relació en-
tre el tinent Anton Hofmiller i la jove Edith
Kekesfalva, filla d’un magnat hongarés,
que pateix una paràlisi crònica. Des de l’ac-
cidentada trobada inicial, quan el tinent és
convidat al castell del magnat, la successió
d’unes visites cada vegada més freqüents
inspirades per la compassió, l’aparició de l’a-
mor no correspost, i la progressiva assimi-
lació de Hofmiller a la vida dels Kekesfal-
va i als capricis d’Edith. Una relació que se
sustenta en una feble malla de mentides
pietoses que pot esquinçar-se en qualsevol
moment. Un argument de novel·la amorosa
escrita, però, amb l'estil absorbent propi de
la d’intriga, en què el ritme de la prosa s’a-
dapta als fets que s’hi expliquen: extraor-
dinàriament pausat durant bona part del

text, es desferma de manera endimoniada
en la part final, el temps es comprimeix ra-
dicalment i l’acció s’accelera cap al fet cab-
dal i definitiu. Un desenllaç que coincideix
amb un fet decisiu per a la història con-
temporània de la humanitat: l’assassinat de
l’arxiduc Francesc Ferran, detonant de la
Primera Guerra Mundial.

Més enllà d’una trama d’indubtable in-

terés, però, destaca —com ja ha estat dit—
la construcció de personatges; i, en parti-
cular, la del tinent Hofmiller. Zweig el va
mostrant gradualment, en un retrat que s’i-
nicia pels traços generals i, a poc a poc, va
completant-ne els secundaris fins a acce-
dir, per últim, als detalls mínims. Assistim
així a l’evolució d’un jove de vint-i-cinc anys
que a penes s’ha enfrontant a la vida real,
que a penes coneix res fora de l’univers tan-
cat de la caserna militar. I això explica, en
part, la indefensió davant de determinats
sentiments, la incapacitat per a prendre de-
cisions autònomes, la facilitat amb què es
deixa portar pels esdeveniments. Com una
antítesi del Bartleby de Melville, Hofmiller
potser també preferiria no fer-ho, però
una vegada i una altra, malgrat que l’instint
l’avise del perill, les forces li fallen i acaba
acceptant la voluntat —o el xantatge—
dels altres. I segurament és ja massa tard
quan entén que «els pitjors mals d’aquest
món no són els causats per la maldat i la
brutalitat, sinó per la feblesa».

Llegida en conjunt, La impaciència del
cor té molt de novel·la moral, en què la cul-
pa està present com a tema de fons: l’as-
sumpció de la culpa, la possibilitat de re-
dempció i la relativitat del pes que aques-
ta culpa té al costat d’altres factors. El joc de
veus narratives contribueix en aquest sen-
tit, atorgant protagonisme als personatges,
als seus sentiments i a les raons dels seus
actes, i fent més evident el grau de subjec-
tivitat del conjunt. Hi ha, d’una banda, el re-
curs del pròleg, en què una veu en prime-
ra persona —que identifiquem amb el
propi autor— presenta la història que se’ns
explicarà com un fet real que li ha sigut re-
velat. D’una altra, la tria del personatge de
Hofmiller com a narrador principal d’uns
fets en què és part implicada. I, finalment,
la inclusió de relats secundaris dins del prin-
cipal. Una novel·la moral que indaga en l’es-
pai entre la compassió i la feblesa. Una his-
tòria commovedora i absorbent. Un clàssic
indiscutible.

PER PERE CALONGE

Entre la compassió 
i la feblesa

Les narracions de Zweig (Viena, 1881-Petrópolis [Brasil], 1942) són sempre una combinació
magistral de l’estil impecable de la prosa i la capacitat d’observació de la naturalesa humana.
També «La impaciència del cor», una novel·la absorbent i commovedora. Aquesta setmana
s’han complit 69 anys del somni induït i letal que va deixar Europa sense ell.

LEVANTE-EMV

Stefan Zweig.

STEFAN ZWEIG
La impaciència del cor

Traducció de Joan Fontcuberta 
QUADERNS CREMA, BARCELONA, 2010
�

Stefan Zweigse acostumbró pronto a la vida
imperial. Nació en Viena, la capital de los
Habsburgo, y ahogó su vida en veronal en
Petrópolis, la ciudad de Pedro I, el primer
emperador de Brasil. El 22 de febrero de 1942,
Zweig y su segunda esposa, C. E. Altmann, se
despidieron del mundo en mitad de ninguna
parte. El primer europeo, sin paciencia, había
vaticinado un planeta bajo la sombra de la cruz
gamada. Viena se transformó en la primera
provincia del Reich. Zweig nació hace 130 años en
un país que, a su muerte, ya sólo era historia. Se
despidió de la vida a punto de cumplir 60. El suyo
siempre fue El mundo de ayer, título de su
autobiografía publicada póstumamente,
subtitulada Memorias de un europeo.

Contempló el colapso y huyó del continente
cuando los nazis entraron en su ciudad con
aplausos eternos, sin un solo disparo de
oposición; cuando la gran Alemania soñada por
Hitler levantaba la cabeza. Zweig contó historias
aristocráticas, amores gastados de balneario,
delicias de familias bien... un mundo de naftalina,
un tiempo desvaído. Pero grabó su compromiso
con el continente en una larga serie de biografías,
en verdad (casi todas) magistrales novelas
históricas. El mejor siglo XX está en esos relatos.
Como novelista, contó unArdiente secretoque
después sería la base de una película de Klaus M.
Brandauer.«Una mujer tiene que decidir entre
vivir su propio destino o el de sus hijos, entre
comportarse como una mujer o como una
madre». Las mujeres siempre fueron sus
personajes más agravados: Veinticuatro horas en
la vida de una mujer es su novela más conocida. 

Pero, sobre todo, se dedicó a contar vidas
pasadas con los ojos en el presente. El ministro de
la Policía francés, Fouché, para Zweig fue una
serpiente que viró entre «el comunismo» y el
Antiguo Régimen. La biografía del estadista ha
sido la última recuperada por Acantilado. Son casi
tres decenas los libros que han salido en este sello
los últimos años. Zweig produce, todavía hoy,
lectores militantes, porque él es un dibujante de
almas distantes que permitieron la comprensión
de la centuria pasada. En El refugiado,un relato
de Calidoscopio, el austrohúngaro escribió su
propia necrológica.  SAÚL FERNÁNDEZ
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INVENTOR DEL SIGLO XX


