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L ’atzar de la lluita és una reescriptura de la
teva tesi doctoral. Quina ha estat la raó que
t’ha menat a publicar el llibre tal com el
podem llegir actualment?

El llibre, tal com es troba a les llibreries, no és gaire
diferent de la tesi, és una simple reducció feta amb
tisores i cola per resseguir només un dels fils
conductors que vaig desenvolupar a la recerca i que
és, tal com diu el subtítol, el concepte d’Europa
Central durant el segle XX. L’atzar de la lluita intenta
explicar les raons de fons de per què és tan difícil
definir el terme d’Europa Central. La impressió que
vaig voler donar al conjunt és exactament aquella que
tu havies resumit tan bé en una ressenya: volia fer un
llibre sense conclusions. És a dir, no volia que Europa
Central es pogués entendre com un concepte
ahistòric.

Europa Central no és més que una paraula i com a
tal només conté un conjunt de fenòmens que
associem amb ella. Però per definir quins són, cal
descobrir qui —i sota quines condicions— va voler
imprimir-li un o un altre significat. No és casual que
hagi sentit la necessitat d’aquesta metodologia
“arqueològica” precisament davant d’aquest tema.
Europa Central és un d’aquelles paraules que evoquen
coses només de pronunciar-la, els turistes hi esperen
trobar les teulades verdes de les esglésies barroques
i les ciutats amb l’aire d’abans, i els lectors també

esperen trobar en els ll ibres dels autors
centreeuropeus una atmosfera especial. Es tracta
“d’una literatura que no troba estranya ni la paradoxa,
ni la tristesa, ni la ironia, ni tampoc l’angoixosa ombra
de la follia”, tal com ho va definir l’escriptor eslovè
Drago Janèar. Vaig topar amb aquesta declaració
mentre estava escrivint el meu primer llibre L’estirp
de la solitud (IEC, 2002) i vaig pensar que Janèar no
tenia raó. En aquella ocasió havia triat quatre contes
breus; tots procedien d’autors que podrien ser
considerats “centreeuropeus”. I s’assemblaven molt
l’un amb l’altre. Després de rumiar molt, vaig
descobrir-hi un patró associat als plantejaments de
les tragèdies gregues. És a dir, que fins i tot la
desesperació centreeuropea no és cap privilegi seu.
La literatura centreeuropea no posseeix cap essència,
no està feta d’una matèria especial a causa de la
qual la podríem reconèixer a primer cop d’ull.

La principal virtut del teu llibre és precisament
una actitud crítica minuciosa i argumentada que
distingeix els diversos usos del concepte d’Europa
Central a llarg de la història, concepte que sovint
es confon i es barreja indistintament amb un altre
de més tèrbol: Mittleuropa.

La literatura existeix, sigui quin sigui el context en
què la mirem, com un corpus d’obres, i en cas
d’Europa Central es tracta d’un corpus molt extens i
d’obres molt diverses. Però per acostar-nos-hi
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necessitem conèixer per a cadascuna d’elles el
context en el qual arrela, la xarxa de relacions en
què està entreteixida. Aquesta xarxa tot sovint
sobrepassa les fronteres de la llengua en què va ser
escrita, per això un context intermedi com és el
d’Europa Central, que se situa entre la literatura
nacional i la literatura universal, resulta útil. La meva
anàlisi d’Europa Central va voler ser això, un examen
acurat de documents concrets —obres literàries,
assaigs polítics, estudis històrics— dins del context
al qual pertanyen. Es tracta, doncs, d’una revisió de
les opinions més arrelades amb les quals ens mirem
el passat d’aquesta part d’Europa. El terme
Mitteleuropa, escrit en cursiva i sense traduir, gairebé
sempre indica una altra manera de procedir
completament oposada a la que vaig voler utilitzar jo.
Mitteleuropa se sosté avui sobre una essència

indefinida i indefinible que exhalen totes les coses
que provenen del centre del continent. Però ja en el
segle XIX i especialment en els primers decennis del
XX aquesta paraula era la consigna de l’expansió
alemanya cap a l’est. L’afany imperialista alemany
hi està estretament relacionat, per això Mitteleuropa
—en la qual només veiem l’empremta de la cultura
alemanya— em sembla un concepte molt
problemàtic.

Els primers anys de la postguerra Europa Central
era un terme proscrit. I no només perquè s’havia
d’imposar al preu que fos la divisió entre l’est i l’oest,
sinó també perquè les ferides provocades pel desig
de grandesa dels alemanys eren massa doloroses.
Avui “el perill” alemany ja no preocupa ningú i me
n’alegro que sigui així. Ara bé, això no vol dir que
alhora cal oblidar el que va passar a Europa Central



77

núm. 7, primavera 2006

entre 1914 i 1945, i que el que va passar era, en gran
part, responsabilitat de l’imperialisme alemany.

Al llarg del llibre trobem en moltes ocasions
l’expressió “el món d’ahir”, que coincideix amb
el títol d’una de les obres més famoses d’Stefan
Zweig. Però Zweig no apareix enlloc. Es tracta
d’una crítica deliberada a aquest autor?

Stefan Zweig l’he llegit poc, li coneixia algunes obres
com les novel·les La impaciència del cor  i Novel·la
d’escacs, llegides fa anys enrere, però l’autobiografia
El món d’ahir va atreure la meva atenció tot just arran
de la traducció al català. No m’ha influenciat gens
pel que fa L’atzar de la lluita ja que el meu assaig
aleshores estava, com qui diu, escrit. Zweig va
aconseguir l’èxit de públic i de vendes perquè
retratava uns personatges històrics amb els quals la
burgesia emergent dels anys vint s’emmirallava,
perquè li servien com a una projecció simbòlica del
que ells voldrien ser. Els grans personatges que
descriu Zweig són models que permeten una
identificació, en sentit moral, de valors. Aquesta, em
sembla, és la clau del seu èxit i l’explicació que es
trobi entre els autors alemanys més traduïts de tots
els temps i que el puguem llegir en una cinquantena
de llengües.

Després del seu exili el 1934 de tota aquesta
popularitat n’ha quedat ben poc, es va retirar de la
vida pública d’una manera conscient i segurament
se li pot retreure que no va ni intentar utilitzar la seva
enorme influència per defensar els ideals humanistes,
que professava en la literatura, a l’escenari de la
política diària difícil, descoratjadora, dels anys trenta.
Però el destí de Zweig, de totes maneres, és tràgic,
com ho és també tot el fin de siècle a Viena. És un
món que ha desaparegut i no ha deixat una línia de
continuïtat clara, Àustria ha perdut en dues guerres
successives moltes característiques que definien la
seva cultura al tombant del segle. Però ni en els anys
més daurats Viena no era un món plàcid. Fins i tot si
ens quedem només amb “la capa de gent cultivada,
prima com un cabell”, dit amb les paraules de Zweig,
si mirem només les vides d’aquelles persones que
encarnen l’esperit de la Viena esplendorosa,

descobrim un univers ple de tensions. Unes tensions
que es mostren enormes si a més a més pensem en
les diferències socials i nacionals d’un imperi
multiètnic. A això cal sumar-hi també les diferències
polítiques que al segle XX ja no són una simple opció
dels pares de família el dia de les eleccions, sinó
que esdevindran ben aviat raons per les quals es podrà
morir i matar, diferències ideològiques, doncs, que
durant la segona guerra mundial resultaran a Europa
Central més importants que totes les altres.

Acostumem a pensar en aquella Viena llunyana del
tombant de segle com en un país on florien les arts i
les ciències i regnava la pau eterna. El nazisme, que
es va acabar enduent “el món d’ahir” sense retorn,
sembla llavors un monstre abstracte, sortit per
gernació espontània del no-res i sense cap connexió
amb l’entorn on va arrelar, una terra poblada només
amb músics i poetes... És cert que la força del
pensament i de la literatura que es va crear els darrers
anys de la Monarquia i en la Primera República és
enorme i ha marcat tota la cultura europea del segle
XX. Però aquells no van ser uns temps senzills, ans
al contrari, el motor de totes aquelles reflexions és el
dolor, la confrontació, la incomoditat de viure en el
món.

Sembla com si el mite literari bastit al voltant de
l’emperador Francesc Josep fos, tal com planteges
a L’atzar de lluita, una mena d’Arcàdia mítica que
permetria emmascarar les contradiccions de
l’Imperi Austrohongarès.

Em ve a la memòria Nietzsche, que amb El
naixement de la tragèdia va voler desmitificar la imatge
idíl·lica de la Grècia clàssica. Les estàtues
admirades com models de bellesa i les obres literàries
canonitzades en el seu llibre ja no eren vistes com
un vel que amaga a sota les veritats incòmodes, la
màscara que no les deixa sortir a la llum i ens
protegeix davant d’una veritat massa dura. L’art
representa l’única forma possible d’expressar i de
suportar la consciència que l’home habita un món
amorf, caòtic que mai no podrà dominar. En la bellesa
clàssica, afirma el filòsof, aquesta consciència hi és
present. Amb això, Grècia perdia la condició d’un
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paradís perdut, la candidesa i la plenitud de l’edat
infantil de la humanitat, tal com encara era vista pels
romàntics. Una tragèdia de Sòfocles és una càpsula
que permet encabir les reflexions més doloroses en
un marc que les faci suportables. Que permet pensar
el que no es podria pensar d’una altra forma. Si avui
llegim les tragèdies d’aquesta manera i les
considerem un lloc de reflexió, com no hem de
percebre de la mateixa manera les obres literàries
que ens són més a prop? Josef K. de camí cap a
l’execució, tacat per una vergonya que el sobreviurà
o els àngels de Rilke, sords pels patimens humans...
obren un enfilall inacabable de preguntes sobre la
nostra petita, finita existència. Aquestes preguntes,
però, no es poden formular d’una manera més literal,
necessitem el llenguatge poètic, metafòric per poder
intuir i expressar tot allò que ens supera. Per això, la
recepció de la literatura és sempre una interpretació,
una lectura. No hem d’oblidar, doncs, que el poder
dels intèrprets és molt gran. En definitiva són els
comentaristes que imposen una o altra lectura.

Per explicar-me d’una manera més clara encara,
mirem l’exemple d’un altre “imperi” desaparegut
sense retorn, l’exemple de la Unió Soviètica. Tinc
molt recent el record de la gran exposició
retrospectiva de l’art rus que s’ha fet la primavera
d’aquest any al museu Guggenheim de Bilbao. Tots,
em sembla, acostumàvem a mirar qualsevol obra del
realisme socialista per sobre l’espatlla, com una mera
propaganda. Haig de dir, en canvi, que a l’exposició,
tot i que no faltaven obres mestres d’altres èpoques
i de corrents estètics, em van colpir especialment
alguns quadres del període en el qual la censura
política de l’art era més estricta. Alexander Deneika
pinta el 1927 tres noies descalces —a mi em sembla
que són les tres parques que filen el fil de la vida—
convertides en treballadores d’una fàbrica tèxtil, que
teixeixen uns fils invisibles en una atmosfera futurista
que supera fins i tot la imaginació dels cineastes
americans. Qui no s’estremeix veient aquest somni i
pensant en el que va ser la realitat comunista?

Em passa el mateix quan llegeixo la lacònica frase
de Zweig que diu, en arribar a Londres, al final de
febrer de 1934, que en qualsevol moment podria tornar
a casa, que ningú no el va expulsar per força, que a
Àustria ningú no el menysprea, que els seus llibres
l’esperen a la biblioteca de la casa de Salzburg.
Retorno així al punt de partida de la teva pregunta:
Zweig és irònic i la lectura dels seus textos demana
un lector prou àgil per poder apreciar els jocs de
paraules. A més a més, el seu Món d’ahir ens aporta
una informació que convé repetir les vegades que
calgui per tenir-la sempre present. Hitler no va
començar a ser una amenaça amb l’Anschluß o amb
l’esclat de la segona guerra mundial, sinó que
l’atmosfera a Alemanya i Àustria i a tots els països
contigus es torna irrespirable gairebé deu anys abans.
Hitler només havia de pronunciar la paraula “pau”,
recorda Zweig, i ja l’aplaudien tots els anglesos. Són
unes memòries que em recorden dolorosament a la
manera com l’Occident rebia les declaracions de
Miloševiæ i el considerava fins i tot després de la
matança a Vukovar, del bombardeig de Dubrovnik,
del setge de Sarajevo com una garantia per
l’estabilitat dels Balcans. Només havia de pronunciar
la paraula “pau” i ja desapareixien totes les sospites.
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Però diria que des de fa una anys vivim una mena
de moda austrohongaresa en què els aspectes més
durs són emmascarats per una visió idíl·lica de
fecunditat cultural, una mena de paradís perdut
de les lletres.

Qui és responsable que la Monarquia
Austrohongaresa s’hagi convertit en la postal idíl·lica
d’una Kakània desapareguda? Ni Zweig ni altres
escriptors, per molt que a vegades s’embadaleixin
en el passat perdut, segur que no ho són. Els
responsables en són els seus intèrprets, i
responsables en som nosaltres mateixos que
utilitzem les experiències llunyanes per explicar-nos
la nostra pròpia situació. El fet que l’Àustria imperial
i reial sigui vista com una “acció paral·lela” (Musil) de
l’Espanya actual em sembla més que evident i
explica, si més no per mi, l’interès actual per aquella
terra i aquella època llunyana.

Si abans he dit que la força de les metàfores en mans
d’un poeta savi és la porta cap a la reflexió, haig
d’afegir que el llenguatge figurat es pot convertir en
una arma terrible de manipulació i d’ofuscació. Sense
remei, tot el nostre coneixement es basa en
comparacions, però quan les hem de fer amb
arguments amagats sota la catifa, tot és possible.
La retòrica com a art de persuasió té unes regles
molt efectives. Per això em sembla important una
recepció crítica del llegat dels escriptors austríacs
de la primera meitat del segle XX, el seu destí i les
seves obres són l’eix central de la història de l’Europa
moderna. Cal intentar comprendre la complexitat
d’aquella realitat i acostar-se a les obres literàries
sabent quins lligams les unien amb la realitat en la
qual van néixer.

Tornem, si m’ho permets, als intèrprets. Contra
els qui pensen que l’art o la literatura són
llenguatges universals i, per tant, immediatament
comprensibles, defenses que cada obra literària
o artística s’ha d’entendre en el seu context
històric. L’exemple del retrat d’un home amb un
bitllet de cent dinars enganxat al front, que vas
contemplar a una exposició d’artistes de l’Est, és

exacte en tant que demostra la necessitat de
comptar amb bons intèrprets que en situïn fins i
tot les obres d’autors aparentment pròxims.

El procediment de desvincular la recepció d’unes
obres literàries de la realitat concreta en la qual van
ser concebudes i de donar paraula només a la poesia,
insistint que es tracta d’un reialme completament
independent, no és gaire convenient. Mireu, si més
no, el cas de Peter Handke. No només ha aplaudit la
intervenció militar de l’exèrcit iugoslau a Eslovènia el
1991, sinó que fa pocs mesos va assistir a
l’enterrament de Slobodan Miloševiæ al costat dels
personatges polítics més sinistres de l’Europa actual.
La independència d’Eslovènia a Handke li va robar
una pàtria simbòlica, el “novè país” com li deia a les
seves novel·les. Es tracta d’una regió imaginària de
la mitologia eslovena: rere nou muntanyes i nou rius
es troba un país sense mal. Per preservar la
innocència d’un poble que viu al marge de la història,
els eslovens havien de quedar eternament sotmesos.
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Aquesta és una veritat poètica que vol anul·lar tots
els arguments de la realitat viva i concreta. Els
arguments de l’escriptor austríac no han trobat pas
pocs deixebles. És bonic creure que els pobles viuen
només dins dels diccionaris antics, en lloc d’afrontar
els problemes reals, incòmodes, vulgars.

Handke, al seu assaig L’adéu del somiador del novè
país (1991) escriu: “Per a una criatura que venia d’una
metròpoli alemanya els sons eslaus eren
abominables, això va fer que en alguna ocasió fins i
tot a la mare, i precisament a ella, li hagués tapat la
boca quan els pronunciava.” Quanta gent no s’haurà
identificat amb aquest rebuig dels propis orígens de
Handke? A més, fins avui i gairebé arreu, les seves
actuacions polèmiques en l’arena de la política diària
són interpretades com si no tinguessin cap connexió
amb la barreja de vergonya i d’odi envers els eslovens
que tant el caracteritza.

Handke és per mi un dels grans escriptors de la
literatura austríaca moderna, però no pas perquè les
seves obres siguin belles, poètiques, perquè ensenyin
el camí de fugida del món inacceptable i lleig. S’hi
troba molt d’escapisme, és cert, i crec que majoria
dels lectors l’admira per aquesta possibilitat de tancar
els ulls davant de la realitat. Però jo trobo Handke en
un altre lloc, en l’honestedat amb la qual mostra el
seus prejudicis inculcats a través del procés
d’assimilació a la cultura alemanya. Handke demostra
com són de falses les expectatives del llenguatge
políticament correcte d’avui, que s’omple la boca amb
els mots com tolerància, multiculturalisme i altres
consignes semblants. La imposició cultural és un molí
devastador, qui ha estat exposat a una dominació
prou forta es trenca per sempre, no pot tornar enrere.
Handke fa un viatge iniciàtic a l’altra banda del massís
de Karavanke que separa la seva Caríntia natal
d’Eslovènia en la novela La repetició (1985). I el seu
protagonista torna a Àustria unes setmanes més tard
literalment “amb les mans buides”. Aquesta és una
de les últimes frases de la novel·la. No és possible
establir cap nexe; el país veí, el país dels seus orígens,
només se’l pot imaginar, viu només en les narracions,
és a dir, que correspon a unes idees preconcebudes.

La realitat, la veritable presència d’Eslovènia en
aquest cas, li resulta del tot inacceptable. Per això
totes aquelles actuacions de Handke que als
admiradors de la seva “poesia” deuen semblar un
simple cop de geni, una llicència que a un poeta genial
se li ha de tolerar, no ho són pas. Es tracta d’un
comportament coherent amb aquesta ferida seva.

Handke és un renegat que va negar la capacitat dels
eslovens a esdevenir una nació moderna molt abans
del desmembrament de Iugoslàvia. I la seva aliança
amb els polítics serbis és del tot coherent perquè
ells també negaven aquesta mateixa possibilitat. La
seva amistat amb Miloševiæ no té res d’una afinitat
personal, sinó que es traca d’una afinitat ideològica.
Però fins ara, com que és un “gran poeta”, s’ha
escapolit sempre de tota crítica. És un cas francament
preocupant.

A L’atzar de la lluita deixes ben clar que la idea
Europa Central com a motor de canvi polític s’ha
dissolt en el desig d’esdevenir Europa i prou, que
ara significa Unió Europea i OTAN. Que autors
com Milan Kundera encara l’emprin, és una
fossilització? De fet, afirmes que malgrat la nul·la
influència del concepte en l’actualitat, encara han
de passar anys perquè determinats sectors
intel·lectuals l’oblidin definitivament.
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Europa Central no pot desaparèixer, és així de simple.
El capítol final del meu llibre porta el títol “geografia
imaginada”. Es tracta d’una una provocació molt
buscada. M’he fet servir d’un oxímoron per subratllar
que, per molt que canviïn les circumstàncies, els llocs
continuaran existint i la gent que els habita també.
Perquè la història s’inscriu directament damunt
l’esquena dels condemnats, com ens explica Kafka
en la seva Colònia penitenciària, així que no hem
d’oblidar que quan parlem de temes com aquest,
discutim sobre les persones i els seus destins, no
pas sobre l’orografia o les condicions meteorològiques
d’un indret. Si em puc permetre de ser una mica
filosòfica, tot el que ens envolta existeix només en
una petitíssima fracció del temps, en aquell punt que
separa el passat del futur. Aquest “temps d’ara” —
no, no m’estic referint al misteriós concepte de
Jetztzeit  de Walter Benjamin— es mou

incansablement, i tots, cansats o no, ens hem
d’adaptar als petis i als grans canvis, constantment,
sense cessar. Avui ja no és possible d’explotar
l’energia d’oposició als esquemes establerts que
suposava esmentar Europa Central als anys vuitanta.
Quan Kundera va publicar el seu assaig “Tragèdia
d’Europa Central” el 1984 les reaccions arreu del món
van ser apassionades tant a favor com en contra.
Avui les seves opinions passen gairebé del tot
desapercebudes. Però l’encaix al continent europeu
encara és una pregunta prou dolorosa en molts llocs.
No només Kundera, també el meu llibre s’ha quedat
pel camí, ja no respon a les preguntes que han sorgit
mentrestant ni a les que puguin sortir demà mateix.
Però no obstant això és un document, un vestigi que
conté el reflex del món en un instant determinat, des
d’un punt de vista determinat. I que espera que algú
el reculli i l’intenti comprendre. e


