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Amb una antiga guia Bae-
deker sota el braç, Mauri-
cio Wiesenthal explica
que s’ha llançat a escriure
un altre cop la novel·la per
la llibertat que ofereix al
creador. Instal·lat en la fic-
ció, l’autor posa en joc un
cosmos habitat per tot de
personatges imaginaris,
però també reals que han
marcat la història cultural
del segle XX, com ara Ril-
ke, Zweig, Tolstoi, Lou
Andreas Salomé i tants
d’altres. A través d’aques-
tes personalitats es mou el
protagonista Gustav Ma-
yer, un escriptor il·lustre
que es prepara per rebre el
premi Nobel de literatura.
Wiesenthal recrea una
època, el segle XX, pas-
sant per les dues guerres
mundials, la revolució rus-
sa i els esdeveniments po-
lítics més importants de la
centúria, i es remunta tam-
bé al segle XIX gràcies a la
història de la saga jueva
dels Mayer, originaris de
l’antiga Prússia.

«Pensava en el retrat so-
cial que van fer un Thomas
Mann i un Rilke. A ells,
però, els faltaven dades,
perquè tenien els esdeve-
niments massa recents i
per exemple no van viure
la caiguda del comunisme.
Jo, en canvi, tenia tota la
història del XX al davant i
podia arribar allà on els
meus mestres no havien
arribat», afirma el novel-
lista.

Si Wiesenthal s’ha fixat
en el «treball dels mes-

tres», és justament amb la
voluntat de recuperar-lo i
treure-li la pols després de
la fractura que va suposar
l’holocaust. «És cert que
algunes ideologies van
portar al nazisme i al fei-
xisme, però aquests movi-
ments no van prendre el
vessant humanista que
aquests autors vehicula-
ven.» Aquests valors estan
connectats directament
amb el món grec –i no el
romà, que és més utilita-
rista– i giren al voltant de
la bellesa, la noblesa i la fe,
entesa com a il·lusió per
uns ideals. Uns valors,

d’altra banda, que anima-
ven el modernisme amb el
seu gust per al treball arte-
sanal i la «feina ben feta».
«Crec que Europa hauria
de recuperar els seus orí-
gens, en lloc de deixar-se
envair per la cultura nord-
americana, que només
funciona en termes de ren-
dibilitat.»

En aquest sentit, Wie-
senthal tenia en ment es-
criure una mena d’Allò
que el vent s’endugué, pe-
rò europeu: «Així com
aquesta novel·la parla del
final d’una societat, la del
sud nord-americà, marca-

da certament per l’escla-
visme però portadora
d’uns valors cavallerescs,
la meva novel·la tracta de
l’agonia de la vella Europa
de la cultura i estètica ex-
quisides, que tant bé va sa-
ber pintar Klimt.»

L’hora de les Completes
Per Wiesenthal, tanma-
teix, no tot està perdut.
Parla de la «llum de ves-
pres», la pregària de la tar-
da que simbolitza la deca-
dència o el crepuscle, però
assenyala una segona
oportunitat: «Abans d’en-
trar en la foscor total enca-

ra queden les Completes.»
D’entre tots els intel-

lectuals que apareixen en
el volum, l’autor en desta-
ca dos: Nietzsche i Wag-
ner. Aquests van ser capa-
ços de predir el món
d’avui: «Tenen en comú
aquella llum de vespres en
què allò racional s’inter-
romp per donar pas al món
de la creació on entra el
que Wagner anomenava la
‘tonalitat’.»

Malgrat la profunda re-
flexió que travessa la no-
vel·la, Wiesenthal adver-
teix que també es tracta
d’una novel·la sentimental
en què les dones juguen un
paper destacat en tant que
«arrosseguen» la trama.
Una altra particularitat és
que l’obra està «pensada
en diferents idiomes», de
manera que cada personat-
ge es caracteritza pel seu
llenguatge.

Mauricio Wiesenthal és
un autor inclassificable
que ha conreat des de la
novel·la (El testamento de
Nobel), les memòries (Na-
cer cuando las luces se
apagan), la poesia (Escu-
cha Israel, Chandala Sû-
tra) i els llibres de viatges
(Yucatán y los mayas, Pe-
rú, Memorias de Mejico).
Ha treballat en feines cu-
rioses com ara d’intèrpret
durant els Jocs Olímpics
de Moscou, una feina que
li va permetre lliure accés
a la casa de Tolstoi a Iasna-
ia Poliana, un autor –com
no podia ser altrament–
molt present en el llibre.

Wiesenthal: «He intentat escriure
l’‘Allò que el vent s’endugué’ europeu»
«Luz de Vísperas» travessa l’Europa del segle XX i posa en escena Zweig, Rilke o Lou Andreas Salomé

Mauricio Wiesenthal, fa uns dies a Barcelona. / ORIOL DURAN

● L’escriptor Mauricio Wiesenthal (Barcelo-
na, 1943) torna a la novel·la amb Luz de Víspe-
ras (Edhasa), una obra de més de mil pàgines
que recupera el món dels títols anteriors, Libro

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona de réquiems (2004) i El esnobismo de las go-
londrinas (2007), és a dir, el món de la vella
Europa que va esfondrar-se amb la Segona
Guerra Mundial, una Europa idealista i fasci-
nada per la bellesa. La tesi principal que defen-

sa el protagonista, un il·lustre escriptor, és que
«Europa ha perdut la fe», entesa aquesta com a
una pèrdua de la il·lusió pels ideals. En aquest
sentit, Luz de Vísperas reivindica el llegat grec
per tal de recuperar els orígens.

Busquen a
El Catllar restes
de caçadors
recol·lectors de fa
10.000 anys

● El Catllar. Arqueòlegs
de l’Institut Català de
Paleoecologia Humana
i Evolució Social exca-
ven fins al 21 de novem-
bre el jaciment de la Ca-
tivera, al Catllar, on pre-
veuen obtenir restes de
materials que empraven
els darrers caçadors re-
col·lectors que van habi-
tar aquesta zona, ara fa
uns 10.000 anys. Tot in-
dica que es puguin posar
al descobert «restes de
fogars, indústria lítica,
fauna, malacofauna ma-
rina i evidències del pro-
cessament de l’ocre, per
obtenir matèries colo-
rants», entre d’altres.
«Està previst obtenir
més evidències mate-
rials de les activitats do-
mèstiques que fa uns
10.000 anys efectuaven
les darreres comunitats
de caçadors recol·lec-
tors que van habitar la
Cativera», diu Marta
Fontanals, directora,
juntament amb Josep
Maria Vergés, de l’ex-
cavació. «Les troballes
ens ajuden a entendre
com van viure les darre-
res comunitats de caça-
dors recol·lectors», afe-
geix Fontanals. Els res-
ponsables de la inter-
venció assenyalen que
les característiques de la
successió estratigràfica
del jaciment i la compo-
sició del registre ar-
queològic el convertei-
xen en una de les «se-
qüències de referència
per a l’estudi de les dar-
reres comunitats caça-
dores recol·lectores de
la mediterrània, així
com dels canvis cultu-
rals que es produeixen
en el trànsit pleistocè-
holocè». / C.F.

● La primera edició del festival Bcn en
Butoh ha arrencat amb humilitat. Va co-
mençar dimecres a la tarda amb una co-
reografia a les grades de la biblioteca de
Joan Oliver i acaba avui mateix al con-
vent de Sant Agustí. És un tast que obre
noves mirades a un tipus d’espectacle
absolutament personal i construït a par-
tir de la memòria del cos. No cal cons-
truir cap dramatúrgia llaminera sinó que
el moviment el dóna un record que ha
quedat subjacent al cos. Pretén ser alli-
berador i transcendental. Dimecres, a la

biblioteca, mentre les grades s’anaven
omplint anàrquicament, un grup de qua-
tre nois feien broma. Una noia, la Judit,
ho volia veure, mentre que els altres se
sentien cada cop més estranys enmig
d’una audiència jove, amb gust per una
estètica oriental. Al final, els amics (que
havien agafat un llibre d’aventures d’un
ratolí investigador) van arrossegar la Ju-
dit. Però el moviment de Rosana Barra,
que evocava una pèrdua dolorosa, sí que
va entusiasmar un japonès, que s’enduia
en préstec Bailar en la oscuridad. Doncs
això: dansa i emoció.
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L’inici de la coreografia Boira, dimecres a la biblioteca Joan Oliver. / IGNACIO MOLES


