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L’obra d’aquest escriptor, Sán-
dor Kárdy Henrik Gross-
chmid,molt més conegut per

Sándor Márai, ha tingut els da-
rrers anys una nova embranzida,
fins i tot un gran èxit, a partir de la
reedició l’any 1999 a Itàlia de la seua
producció, i des d’allí ha passat a al-
tres llengües. Recomane les no-
vel·les L’herència d’Eszter, Divorci
a Buda, La dona justa o L’última
trobada, sense cap mena de dubte
la seua obra mestra. Té una mane-
ra especial de reflectir en la seua
ficció l’esplendor i, alhora, el cre-
puscle de l’humanisme centreeu-
ropeu; i es transforma en un testi-
moni amb tot tipus de detalls dels
esdeveniments que van commou-
re el vell continent entre les dues
grans guerres. Fa poc he llegit els

Diaris (1984-1989). Els seus da-
rrers escrits, lúcids, íntims i per da-
munt de tot punyents. Després
d’un exili ben llarg, l’any 1948 aban-
dona Hongria per a no tornar, arri-
ba a la darrera estació, San Diego,
Califòrnia, lluny de l’Europa que
tant estima.

Ara, però, el trobem en la seua
salsa, som a l’inici de la dècada dels
trenta, és un autor consagrat, «...es-

crivia un llibre, després un altre (...).
A poc a poc el treball va acabar do-
minant la meua vida com una ma-
laltia». Passa moltes hores al café
Philadelphia, un dels establiments
més elegants de Budapest. No sols
triomfa com a periodista, col·labo-
ra amb els diaris més importants
del país, sinó que els seus llibres
(poesia, narracions, teatre, as-
saigs) tenen un fort reconeixement

públic. En certa manera cada dia
que passa es converteix en l’autor
de moda. Ací al café té tertúlia prò-
pia. Conversa, fuma molt, la litera-
tura s’ha transformat en la feina,
que és el que volia, però ara és com
un vici. A l’Alemanya que tant ad-
mira, els gossos rabiüts del nazis-
me comencen a fer-ne de les seues.
De seguida pren posició en contra:
«...als nazis els dol almenys tant que
existisca a Munic un premi Nobel
anomenat Thomas Mann, com que
a Berlín arrase la febre de Liebk-
necht. (...) Tot el que tinga a veure
amb l’esperit, amb la cultura, els
posa malalts, els fa mal». Encara
que com déiem, té un èxit impor-
tant, els escrits tant de creació com
els periodístics destil·len un pro-
fund desencant per la decadència
moral que pateix el continent. Vé-
nen temps dolents, sap per la ràdio
que Hitler entra triomfalment a la
capital dels Habsburg. A més, les
autoritats del seu país festegen amb
els ocupants. Aviat aquestes ma-
teixes tropes envairan Hongria. I ja
gairebé a la fi de la guerra, quan les
forces russes estaven a les portes
de la ciutat en el seu diari ho deixa
ben palés: «I els nazis hongaresos
continuen fanfarronejant, robant i
amenaçant. Volen emportar-se els
homes. Durant aquests dies no vaig
trobar ni una sola persona que no
volgués escapar i viure al marge de
la llei. La ruptura és total: d’una
banda els Fletxes Creuades, de l’al-
tra la societat hongaresa. Treballa-
dors, socialistes, comunistes, legiti-
mistes, partits burgesos, jueus, cris-
tians, tots en un costat, contra la im-
mundícia.(...) I alhora, enmig d’a-
questa descomposició total he vist dos
revolucions, l’alçament esparta-
quista de Berlín i el de 1919, l’intent
revolucionari dels comunistes hon-
garesos, però comparat amb el que
ocorre ara, allò no fou sinó un in-
ofensiu joc de xiquets».

Després de la guerra, cal fer un
gran esforç per normalitzar la si-
tuació, i decideix iniciar una nova
etapa. Desenganyat per les atroci-
tats que han perpetrat els nazis amb
l’ajuda dels feixistes hongaresos,
l’esperança va perdent-se en el nou
estat que es forma. La llibertat des-
apareix com si no res. Aquest es-
criptor sap que el seu lloc és al seu
país, però cada vegada se li fa més
difícil viure-hi. Cada mitjà i cada ins-
titució cultural cau en mans del par-
tit. La uniformització del pensa-
ment caminava a passes de gegant.
I decideix anar-se’n.

L’exili serà per sempre. Viu a
Suïssa, a Itàlia i finalment als Estats
Units. Decideix traslladar-se a Ca-
lifòrnia per estar a prop del seu fill
adoptiu. Aquests darrers anys l’aï-
llament és quasi absolut. Llig molt,
escriu poc, passeja i gaudeix del cli-
ma. Però a mesura que passa el
temps l’existència es deteriora. El
seu públic natural ja no existeix, la
prohibició i després l’oblit. A més,
els hongaresos exiliats estan es-
campats per una gran diversitat de
geografies. Ara redacta una no-
vel·la negra que li costa d’acabar i
les anotacions del seu darrer die-
tari. «No note que se m’esgote el cer-
vell, tinc idees i sóc incapaç d’ex-
pressar-les, però no sent l’impuls d’es-
criure: tot un símptoma». Es tracta
d’un testimoni dur, sense conces-
sions, commou sovint la manera
com s’enfronta amb la mort tot mi-

rant-la als ulls. «La veritat, podria
anar-me’n d’aquest món, perquè L.
no és conscient de la meua existèn-
cia (...) Encara que anar-me’n em
sembla una covardia, per primera
vegada en la meua vida avui he sen-
tit que ja cap cosa em reté ací. Seria
tranquil·litzador saber que encara
puc disposar de la meua mort i que
no estic obligat a sotmetre’m al pro-
cés de la impotència i de la descom-
posició. (...) Pense en la mort amb
serenitat, com en un gran regal. Res-
pirar a fons per a seguir viu, amb un
sol ull, amb una força precària, es-
tic tip de cadascuna de les coses que
abans m’atreien, recordar l’escrip-
tura i sentir nàusea». Aquests pa-
pers són plens de reflexions sobre
el fet creatiu, records de la pàtria
llunyana, flaixos sobre la vida més
quotidiana, temes d’actualitat, opi-
nions polítiques, notes sobre les
lectures que realitza, una reflexió
descarnada tant sobre l’ésser

humà com de la vellesa. Cada pà-
gina, cada dia que passa Sándor
Márai es converteix en un obser-
vador cada vegada més implacable
del propi deteriorament, sobretot
físic, i ens mostra les darreres tra-
gèdies que viu. Primer la malaltia
i la mort de Lola Matzner, la seua
companya durant seixanta-dos
anys: «Una nit en blanc. Un regust
amarg a la boca, com després d’una
festa. No és possible fugir, però ro-
mandre ferm és molt difícil. Avui
s’ha negat a menjar. L’infermer co-
menta que de vegades somriu. Ella
no em diu una sola paraula». Des-
prés el seu fill, János, de sobte als
quaranta-sis anys mor d’una ma-
nera fulminant: «Les paraules Déu,
pietat, misericòrdia; tot el que han
fet els sacerdots i els filòsofs és una
completa mentida. No existeix un
“propòsit” ni un “sentit”. Sol existei-
xen els fets descarnats. Tot és un fàs-
tic». La darrera anotació que rea-
litza del dietari és l’única manus-
crita: «Espere la crida a files; no
m’afanye, però tampoc no vull ajor-
nar res per culpa dels dubtes. Ha
arribat l’hora». Tot aprofitant que
als Estats Units la venda d’armes
és lliure, el nostre autor compra
una pistola, fa un curs impartit per
la policia per a saber utilitzar-la, es
prepara a consciència i es dispara
un tret. No vol caure en mans dels
metges, ni patir com ho va fer a la
fi la seua dona. Considera que la
seua existència ja no és vida hu-
mana, ni és res.
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NOVEL·LISTA HONGARÉS. Sándor Márai (Kassa, 1900-San Diego, 1989).
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Té una manera
especial de reflectir
en la ficció l’esplendor
i, alhora, el crepuscle
de l’humanisme
centreeuropeu


