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643 Escriptures
La història, revisada
Yuval Noah Harari
analitza les respostes de
l’‘Homo sapiens’ davant
quatre grans desafiaments
al llarg de 70.000 anys
Pàgina 6

En directe
Macbeth a l’Àfrica
Conversem amb el
director Brett Bailey,
que ha adaptat l’obra de
Shakespeare equilibrant
fidelitat i iconoclàstia
Pàgina 24

Última trobada sobre l’escena
Abel Folk porta al teatre la mítica
novel.la de Sándor Márai que enfronta
amistat i amor, en una atmosfera
centreeuropea
Pàgines 2 a 5

Pantalles
En el curs del temps
Dos punts de vista
sobre ‘Boyhood’, una
de les experiències
cinematogràfiques més
estimulants dels
últims anys
Pàgina 26



L’actor i director Abel
Folk porta al Teatre Romea
‘L’última trobada’,
l’adaptació de la mítica
novel·la de l’hongarès
Sándor Márai (1900-1989)
que dissecciona la lleialtat,
la passió com a motor de
vida o la importància
redemptora de la veritat.
Una estrena que se suma
a la recuperació aquests

darrers anys
de l’obra d’un
escriptor
que representa
com pocs
l’esperit de
l’Europa del
segle XX

Sándor Márai
L’última trobada

TEATRE ROMEA
BARCELONA

Versió d’Abel Folk
sobre l’adaptació
teatral de Christo-
pher Hampton de la
novel·la de Márai.
Direcció: Abel Folk.
Intèrprets: Abel
Folk, Jordi Brau i
Rosa Novell.
Del 25 d’octubre al
23 de novembre.
www.teatreromea.
com

Preestrena al
Casal de
Vallromanes el
18 i 19 d’octubre

A l’esquerra, Abel
Folk; a la dreta,
a dalt, amb Rosa
Novell i Jordi Brau,
companys de
repartiment a
‘L’última trobada’.
A baix, Jeremy
Irons en una
representació de
la versió anglesa
de l’obra
FOTOS: JORDI FOLK

I DAVE BENETT / GETTY
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AALBERT LLADÓ

Vallromanes, un poble a poc més
de vint quilòmetres de Barcelona.
Sona de fons una mica de música.
És Chopin? Obre la porta del tea-
tremunicipal Abel Folk, que llueix
un noblemasclet i un vestit de rat-
lles diplomàtiques. L’acompanya
en l’assaig Jordi Brau, que serà el
seu companyd’escenari en la posa-
da de llarg de L’última trobada. A
poc a poc va arribant la resta de
l’equip. Pep Planas és l’ajudant de
direcció i Paco Azorín s’encarrega
de la minimalista escenografia.
María Araujo serà la responsable
de traslladar-nos, a través del ves-
tuari, al món de Sándor Márai
(Kassa, 1900-Califòrnia, 1989). I
RosaNovell. Novell, amb un paper
breu però precís, emocionarà
d’allò més.
Abel Folk (Montesquiu, Osona,

1959) ha combinat el seu treball en
diversos mitjans. Després d’una
llarga trajectòria com a actor tea-
tral (El ventall de ladyWindermere,
Agost) i de cinema (El coronel Ma-
cià), ha dirigit i produït teatre (Pels
pèls, Mentiders, Els 39 esglaons) i
recentment ha dirigit, juntament
amb Joan Riedweg, les TVmovies
Xtrems (premiada al Festival de
Houston, seleccionada als de Lon-
dres i el Quebec i amb onze nomi-
nacions en els premisGaudí) iDes-
classificats.
Folk feia anys que tenia ganes

de traslladar a escenaL’última tro-
bada, la novel·la de l’escriptor hon-

garès en la qual dos homes, amics
des de la infantesa, es tornen a veu-
re després de 41 anys. Henrik, ric,
aristòcrata, i representantd’una ve-
lla Europa en decadència, no s’ha
mogut del seu castell. Konrád,
d’origen humil, i amb gran sensibi-
litat per a la música, ha viscut als
tròpics. Un dia va abandonar l’im-
peri austrohongarès sense previ
avís. Quin és el secret que han de
confessar-se durant aquella nit?
Què necessiten resoldre abans de
morir?

“Hi ha poques novel·les que et
deixin una empremta en la memò-
ria tan localitzada”, afirma Folk,
qui passarà text per tercera vegada
aquesta tarda, conscient de la im-
portància del to en el personatge
protagonista que interpreta.

Sándor Márai és d’aquests au-
tors que, gràcies al miracle de la
literatura, ha pogut tenir una se-
gona vida. Es va suïcidar als Estats
Units l’any 1989, quan no es podia
ni imaginar que les seves obres tor-
narien a enganxar milers de lec-
tors els anys noranta. Una amiga
deFolk li va passar la novel·la i l’ac-
tor va quedar entusiasmat. Molt
després, l’hi van tornar a regalar. I
una vegada més, fins a tres cops.
Des del principi, el director sabia
que allà hi havia una obra de tea-
tre. De fet, Christopher Hampton
li va donar el paper del vell Henrik
a l’actor Jeremy Irons i, amb el
títol d’Embers, es va convertir en
unèxit de l’escena teatral londinen-

ca. “No volia fer una reconstrucció
historicista.Nom’interessa. El tea-
tre necessita un altre tipus de co-
municació”.
La proposta d’Abel Folk, copro-

duïda per Focus, es podrà veure al
Teatre Romea de Barcelona fins al
23denovembre.Es tractade la ver-
sió de Hampton, però el director
català ha volgut anar més enllà del
text i suggereix trencar alguns dels
codis perquè el públic es fiqui a
dins de l’obra des del primer se-
gon. Ficció i no-ficció aniran de
bracet, comsi estiguéssim, en reali-
tat, en un altre assaig.

La força de les paraules
Folk novol que l’espectador es dis-
tanciï. L’obra és una autèntica
metralladora de frases que no dei-
xen de bufetejar-nos. Respirem
breument, i el tsunami entra de
nou, amb tota la força. No importa
la parafernàlia. L’acció està sub-
mergida en la paraula mateixa,
aquest és el pacte de versem-
blança. El públic se sent comun in-
trús, un voyeur, algú que s’ha ficat
en la intimitat d’un grup d’actors
que, a més de lluitar amb el text,
ho fan amb els condicionants de la
sala. En quin moment ens parla
l’actor i en quin moment ho fa el
personatge?
“Márai va tenir el talent d’escriu-

re el que molts pensem sobre la
vida. Per això estem treballant la
complexitat. A l’espectador l’assal-
ten constantment sentiments

Quan l’amor
venç l’amistat

CARLES BARBA

S’han complert aquest 2014 (al fe-
brer) vint-i-cinc anys de lamort de
SándorMárai. Ens trobem segura-
ment davant l’últim representant
d’aquesta Mitteleuropa que tan bé
han caracteritzat escriptors com
Joseph Roth, Franz Werfel, Ar-
thur Schnitzler, Stefan Zweig o
Gregor Von Rezzori. Per vuit me-
sos, no va arribar a veure l’inici del
veritable segle XXI, la caiguda del
mur de Berlín, i l’enfonsament del

món comunista que tan pesada-
ment va gravitar sobre la seva exis-
tència. Es va perdre així mateix la
seva resurrecció com a escriptor
d’èxit, iniciada un lustre després
de la seva mort, primer a França, i
després –amb efecte dòmino– a
Itàlia, Alemanya, els Estats Units,
Portugal i Espanya. El 1999 Sala-
mandra va rescatar una novel·la
breu seva queDestino havia publi-
cat a la seva col·lecció Áncora y
Delfín amb el títol A la luz de los

candelabros. Retitulada ara L’últi-
ma trobada, va aconseguir un tri-
omf fulminant, i després d’ella es
van traduir al castellà i català una
dotzena de títols maraians, entre
els quals la seva obramestra narra-
tiva, La dona justa, dos substancio-
sos volums autobiogràfics (Con-
fesiones de un burgués y Tierra, tie-
rra), i un volumdediaris (dels seus
últimsanys, 1984-89).Márai, en re-
sum, aquests tres darrers lustres
ha resultat addictiu per a les noves
generacions, i a diferència d’altres
autors hongaresos (Gyulia Krúdy,
Miklós Bánffy) ha pogut imposar-
se com un escriptor proper, d’en-
cuny europeu i testimoni molt
conscient de les commocions i li-
quidacions que el continent ha
patit durant el segle XX. >

SándorMárai

Un fill del segleXX

>
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simultanis”.
L’actor esmaquilla davant el pú-

blic. Prova els focus. I, en certsmo-
ments de la peça, mira de fit a fit
els espectadors, subratllant alguns
dels temes clau que estan tatuats a
L’última trobada.

Responsables del destí
Lanovel·la ofereix gransmonòlegs
als quals l’intèrpret deHenrik s’en-
fronta ambuna concentraciómàxi-
ma. Tampoc no ho té fàcil Jordi
Brau, el partenaire de Folk que li
dóna les rèpliques amb inquietants
silencis, amb gestos de sorpresa o
incomoditat. Un representa l’ho-
me d’honor, el soldat que ha lluitat
per la seva pàtria, i l’altre s’ha tor-
nat un delicat viatger, parent de
Chopin i amb un caràcter peculiar
que va amagar durant tota la seva
joventut a través d’una màscara.
Un respon a una ètica militar i l’al-
tre a les seves pulsions artístiques.
Però cadascú és responsable del
seu destí, això és el que ens diu
Márai.
L’ancià rep el seu vell amic re-

produint exactament l’últim sopar
que van tenir en aquell menjador.

Els mateixos canelobres, les ma-
teixes cadires... però hi ha
una absència que, per la seva
força, esdevé una figura tan
present –amb la seva butaca
buida– com la dels dos ho-
mes. Krisztina, la dona de
Henrik, morta fa anys, acaba
de tancar un triangle ple de so-
breentesos, un secret mai no
abordat i una presumpta doble
traïció. Tanmateix, i aquí rau
l’originalitat del text, no hi ha
retrets. “Si s’haguessin trobat
l’endemà del que va passar en la
cacera, segurament s’haurien
matat i estaríem parlant d’una
tragèdia. Però en 41 anys, la
còlerahadesaparegut”, defen-
saAbel Folk, que continuami-
rant l’escenari buit, pensant en
els darrers detalls.
És, doncs, un discurs des de

la passió (la passió, sens dubte,
com a motor de la vida), però
una passió feta brases, gens tri-
vial ni immediata, que ha anat
deixant pòsit en tots dos. És un
foc de llarg recorregut en el qual el
gran interrogant no rau en què ha
fallat l’altre, sinó un mateix. Fins i
tot hi ha lloc també per a la ironia.

Els dos personatges són autocrí-
tics. Però com a teló de fons hi ha
preguntes abismals. Què és l’amis-
tat? Per a què serveix la veritat?
En quina dimensió situem la lle-
ialtat?

Márai, que llança rèpliques
com si fossin aforismes, reco-
neix que hi ha una veritat que es
basa en els fets, però els fets de
vegades “no són res més que
conseqüències deplorables”.
Nohiha veritat sense compren-
sió de la intencionalitat. Hen-
rik intueix, sempre creu que
ho ha sabut, el que va passar la
vigília de la fugida de Konrád.

El quenoha aconseguit compren-
dreHenrik és comes va gestar en
ell aquesta dràstica decisió.
Reclama la veritat oferint la ve-
ritat. I en aquest quadrilàter,
que durarà tota una vetllada, se
situa la tensió del diàleg, com
un arc.

Amistat i erotisme
Els dos ancians són, per da-
munt de tot, amics. Amics
desinteressats. Ho van ser
des de molt petits, quan es
van conèixer a l’acadèmia, i

La pèrdua presideix la vida de
Márai. Quan després de la Gran
Guerra, Hongria es va quedar sen-
se dos terços del seu territori, Kas-
sa, la ciutat natal de l’escriptor, va
passar a ser part d’Eslovàquia, i
aquest va sentir el canvi com una
mutilació personal. Això explica
per què escriu les seves memòries
d’infantesa i joventut als 33 anys:
vol evocar commés aviat millor la
Kassa de la seva infantesa, una ciu-
tat habsbúrgica de quaranta mil
ànimes, amb catedral, teatre i pa-
laus barrocs, i on a l’hora del pas-
seig vespertí, els senyors circula-
ven per una vorera i els soldats i
criades per una altra. Va fer bé de
filar aviat un primer llibre de re-
cords, perquè el 1944 la Segona
GuerraMundial cancel·larà una al-
tra fase de la seva existència, la
d’autor de moda al Budapest dels
anys trenta. L’ocupació alemanya i
el setge rus el deixen sense casa ni
biblioteca –una confortable casa
destruïdaper les bombes–, i la pos-
terior sovietització del país, amb el
crític Georg Lukács deslegitimant
les seves novel·les amb l’estigma
de burgeses, l’empenyeran a emi-
grar, emportant-se amb ell només
la seva esposaLola i la llenguahon-

garesa. La guerra desarbora per
tant de nou la seva vida, però cal
dir que al seu costat hi ha destins
més durs. Al cap i a la fi, durant el
setgedeBudapest, ell i Lolahanpo-
gut posar-se fora de perill a Leá-
nyfald, una població campestre, i
ell ha escrit fins i tot una novel·la
sobre el setge, Alliberament (l’úl-
tima que Empúries i Salamandra
han editat aquí). Imre Kertész en
canvi, per les mateixes dates en
què Márai anava i venia amb tren
del camp a la capital, estava amun-
tegat amb setmil jueusmés a la ra-
joleria de Bukadalász, a punt de
ser deportat a Auschwitz. Márai
als seus diaris del 1944 diu haver-
los contemplat des del ferrocarril, i
Kertész, que llegiria aquest apunt
jamés gran, experimentarà un cal-
fred en comprendre que la seva vi-
da es va creuar un instant amb el
seu admirat col·lega en una cruïlla
històrica decisiva.

Justícia literària
A vint-i-cinc anys del seu suïcidi a
San Diego (Califòrnia), falta enca-
ra una biografia comme il faut de
Márai, i tampoc no hi ha quòrum
sobre la seva veritable estatura
com a escriptor. El seu èxit pòs-

tumaEuropa, elsEstatsUnits i Lla-
tinoamèrica fa justícia als seusmè-
rits literaris o és un producte fabri-
cat per editors amb olfacte que
l’han instrumentat aprofitant un
interès per l’Europa central d’an-
tany? Sens dubte, no és unmoder-
nist ni és un inventor de noves for-
mes comhohan estat un Joyce, un
Broch o una Virginia Woolf. Però
perConfesionesdeunburguésyTie-
rra, tierra se’l pot considerar un
precursor de la millor autoficció, i
L’última trobada mereix figurar
per a molts entre els millors relats
del segle XX, al costat de L’estrany
oMort a Venècia. Va escriure molt
i molt mercenàriament –teatre,
viatges, narrativa, diaris, i milers i
milers d’articles periodístics– i hi
ha per tant molta palla a la seva
producció, però és difícil no su-
cumbir a la seva grapa creadora
quan desgrana històries familiars
o explora les lluites de sexes i les
tensions de l’amor, o dóna fe dels
sismes històrics i commodelen els
destins individuals.
AMárai van coexistir per cert –i

no sempre bé– el seu instint de se-
nyoret i la seva autoexigència crea-
dora. Més encara que un Thomas
Mann, en ell el costat burgès i bon

L’obra és una autèntica metralladora de frases
que no deixen de bufetejar l’espectador:
l’acció està submergida en la paraula

A dalt, Rosa Novell i Abel Folk; a baix,

Claude Rich i Françoise Bertin, protagonis-

tes de la versió francesa de l’obra

FOTOS JORDI FOLK I MARTIN BUREAU / AFP

>

>

A l’esquerra, retrat de Sándor Márai els

seus anys de maduresa EFFIGIE / LEEMAGE
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Hi havia una vegada una editora, Sigrid
Kraus, a qui una amiga italiana el desembre
del 1997 li va recomanar de llegir un relat del
segell Adelphi, Le braci, d’un hongarès d’entre-
guerres, Sándor Márai. Sigrid va quedar fas-
cinada per la narració, i el seu desig de Reis
va ser adquirir els drets de l’obra per a Espa-
nya. Ho va aconseguir, la va fer traduir –a
Judith Xantús– i El último encuentro va esde-
venir a partir del 1999 un fenomen de públic i
crítica (i de llibreters: li van donar el primer
premi Llibreter). Kraus va ressuscitar Márai,
però Márai l’hi ha pagat amb escreix: Sala-
mandra porta venuts fins avui un milió
d’exemplars (400.000 només d’El último en-
cuentro) de la dotzena de títols que ha tret
d’aquest autor.

I hi ha nous Márai a punt de negociar i tra-
duir, que aniran sortint progressivament: més
volums de diaris, novel·les històriques, un cu-
riósManifest, i un llibret sobre ell i un gos, a
l’estil d’Amo i gos de Mann. “El món no té
necessitat de la literatura hongaresa”, va ano-
tar l’escriptor al seu diari del 1949. Però el
món ha demostrat que sí que té interès en
aquest cronista de la decadència espiritual
d’Europa. Els anys noranta, la traductora Ibo-
lya Virag el va traduir per a Albin Michel a
França (en versions no sempre íntegres). I el
1997 Roberto Calasso des d’Adelphi va em-
prendre la veritable recuperació del novel·lis-
ta, revival que a Espanya va saber pilotar Sala-
mandra. La voga es va estendre així mateix a
Alemanya gràcies al segell Piper Verlag i sobre-
tot al crític Marcel Reich-Ranicki, que es va
convertir en apòstol de l’austrohongarès des
del seu programa Das Literarische Quartett.
Els Estats Units també el van redescobrir, a
través de l’editorial Knopf, i Coetzee va escriu-
re un llarg article sobre les seves obres (reco-
llit en el volumMecanismos internos).
Cal dir que Espanya ha estat pionera en la

difusió d’aquest corpus. Luis Portela, en data
tan primerenca com el 1931, va traduir per a
Prensa Moderna Los rebeldes, novel·la d’inicia-
ció que va causar escàndol a l’Hongria d’entre-
guerres i per la qual Márai va estar a punt de
ser llançat al Danubi. I el 1946 Ferenc Oliver
Brachfeld (catalanòfil hongarès) va convèncer
Josep Vergés per incloure al seu catàleg de
Destino A la luz de los candelabros (avui, L’últi-
ma trobada). Brachfeld va ser un personatge
heterogeni, va sobresortir com a propagador
de la psicoanàlisi i, durant els seus anys a Cata-
lunya, va connectar amb freudians d’aquí com
el doctor Sarró. Va traduir a mansalva, i es va
especialitzar en novel·listes hongaresos con-
temporanis, com ara el supervendes Lajos
Zilahy.
Sembla ser que Sándor Márai sempre va

manifestar estima per Espanya i per la literatu-
ra espanyola, i a més sabia castellà. En els seus
anys de joventut parisencs, va alternar amb
Unamuno i Blasco Ibáñez a les tertúlies del
Dôme i el Rotonde, i a més va escriure algun
conte de to castís: concretament, una carta
imaginària d’un torero a la seva nòvia.
A Espanya la seva recuperació per Salaman-

dra ha estat saludada amb fervor per escrip-
tors com Soledad Puértolas, Antonio Muñoz
Molina, Ignacio Vidal-Folch i Eduardo Mendo-
za (qui l’any 2010 va fer una versió teatral de
La dona justa amb Rosa Novell d’actriu es-
tel·lar). C.B.

ho continuen sentmentre, després
de tant de temps i tantes especula-
cions, sopen junts en una ala del
castell. Què hi ha, doncs, darrere
de l’amistat? No hi ha potser un
punt d’erotisme en el fons de totes
les relacions humanes?, es pregun-
ta el general. Un erotisme, matisa,
que no necessita el cos, que no té
res a veure amb l’atracció sexual.
Però l’amistat no pot ser única-
ment la coincidència degustos i afi-
cions. Hi ha una complicitat que
transcendeix actes, reflexos i cir-
cumstàncies.
“Éselmillor tractat sobre l’amis-

tat que jo conec. El que ambmenys
paraules és capaç de ser més exac-
te, més profund”, afirma Abel
Folk, tocant-se el seu masclet aus-
trohongarès.
També hi ha una mica d’es-

perança, per molt remota que si-
gui. I si realment l’amic no el va
trair? I si tot ha estat producte de
la seva imaginació? Seria tan fàcil
escoltar la negació de Konrád…
També podria obrir el diari de ve-
llut on la seva esposa, Krisztina,
apuntava els seus sentiments. Allà
podria trobar totes les claus. Però
necessita la paraula de l’amic. La

importànciade la paraula i de la se-
va lleialtat.
La novel·la està contextualit-

zada entre les dues guerres mun-
dials. No costa de veure, llavors,
enmig d’aquest diàleg a cor obert,
metàfores sobre les infidelitats
entre pobles abans units i ara en-
frontats. És obvi dir que la guerra
és terrorífica, repassar les xifres de
morts. Però la qüestió, una altra
vegada, és anar a la matriu, saber
com s’ha arribat fins aquí.

Nexes
Alhora, ens trobem dos paisatges
simbòlicament oposats: el bosc
com a espai ancestral, refugi del
general desolat, davant l’ordre de
l’exèrcit. Existeix un pont, un ne-
xe, gairebé indestructible entre els
dos llocs, i també un cordó umbi-
lical que uneix el pas del temps. Es
tracta de Nini, la dida, que ha
acompanyat des del seu naixe-
mentHenrik (aquí hi trobem, con-
tinguda, ferma i delicada al mateix
temps, Rosa Novell, que ja va fer
un Márai el 2010 –La dóna justa–
en una versió teatral d’Eduardo
Mendoza). “És la columna del seu
castell. Ho sap tot. Sap què fer per

estabilitzar el general. Ell és un ti-
pus efervescent, té tendència a la
depressió i a l’eufòria. I ella suposa
la protecció. La veritable compa-
nyia. No és una subordinada. És el
símbol de la casa”, comenta Folk
poc després de repassar el text al
costat de Novell.
I és que Nini, molt al comen-

çament de l’obra, li diu al general
que tots perdem les persones que
estimem. “Si no ets capaç de su-
portar-ho, és que ets un fracassat
com a ésser humà”, sentència.
Viure amb les seqüeles, sobreviure
malgrat el que ha succeït, és una
altra de les lliçons de L’última tro-
bada.
Abel Folk es canvia de roba i, ja

a la terrassa del bar del casal cultu-
ral, reflexiona: “Henrik veu la mú-
sica com un perill perquè és un
món que no li pertany. És el món
deKonrád. Elmón de la sevamare
o de la seva dona. Impenetrable
per a ell”.
Aprofita Jordi Brau per pregun-

tar si finalment inclouran a l’obra
la Polonaise-Fantaisie de Chopin.
Tots callem, dibuixant mental-
ment lamelodia. Ja sembla que so-
ni a l’escenari del Romea. |

vivant forcejava per harmonitzar
ambuna ferotge i devoradoravoca-
ció artística. Mai no va poder (ni
va voler) desprendre’s del patrici
estil de vida que va respirar en la
seva infantesa, i quan de molt jove
va provar amb la seva esposa la vie
bohème a la rive gauche de París,
no va trigar –fart de xinxes i bis-
tecs de cavall– a mudar-se a l’altra
ribera, llogar unapartament còmo-
de i importar una serventa de la se-
va Kassa natal. El mateix li va pas-
sar quan els anys trenta es va tras-
lladar a la capital hongaresa: vapre-
ferir l’aristocràtic Buda als bule-
vards de Pest, i es va domiciliar al
costat del Castell, al silenciós barri
de Krisztina, en un gabinet on tre-
ballava com un eremita, però en-
voltat demobles i porcellanes fami-
liars de lamillor qualitat. Al vespre
baixava a Pest i es presentava als
seus cafès –el New York, el Bala-
ton, el Fiume– o es quedava al cafè
Philadelphia de Buda, compartint
tertúlia amb col·legues com Deszo
Kosztolány; i en uns i altres espi-
golava xafarderies i notícies que
després reelaborava en les seves
molt llegides seccions a les revistes
Ujság iPesti Hirlajo.Márai sempre
va ser parroquià de cafès (al Dôme

de París freqüentava un exiliat
Unamuno; i al RomanischedeBer-
lín s’apropava a la taula d’Else Las-
ker-Schüler). I quan l’any 1948 no
va poder suportar més la bolxevi-
quetització del país, i va decidir
marxar, el quemés enyorarà seran
els barrocs cafès budapestins, els
seus animats cenacles on ell exer-
cia de veu solista i també la seva
condició de llocs per a l’escriptura,
amb tinter i paper a mà per gargo-
tejar en qualsevolmoment un arti-
cle volander.

Apàtrida
Amb el seu gest d’exiliar-se –un
exili que dura quaranta-cinc
anys!–, Márai trenca amb aquelles
dues dècades daurades de fama,
productivitat i dandisme; s’esquei-
xa de la família paterna i materna
tan estimades; se separa de la seva
comunitat lingüística i del seu subs-
trat cultural. I emprèn una dura
singladura d’apàtrida (Nàpols, No-
va York, Salern, i finalment San
Diego) de la qual Erno Zeltner ens
dóna pinzellades al seu llibre Sán-
dor Márai. Una vida en imágenes.
Desposseït de les seves tribunespe-
riodístiques, s’abocarà a l’escriptu-
ra intimista, i arribarà amanufactu-

rar sis volumsde diaris (sobre viat-
ges, lectures, i sobretot constants
autoanàlisis) que avui els seus com-
patriotes consideren el millor del
seu llegat. I a través d’aquestes ano-
tacions podem corroborar el judici
del crític M. Szegedy-Maszák que
“la literatura hongaresa no té cap
autor que escrigui de forma més
autobiogràfica que Márai”.

Amb exageració potser s’ha par-
lat deMárai com el Proust magiar,
però és veritat que pocs com ell
s’han submergit en les profundes
aigües del temps i s’han interrogat
tan a consciència sobre les voltes
de la roda de la fortuna. Podem se-
guir-lo en la seva etapa final a la
tropical San Diego (Diarios 1984-
1989), mig cec, llegint amb l’únic
ull hàbil a Borges o Marc Aureli,
cuidantde la seva senil i lleial espo-
sa, i contemplant atònit l’american
way of life, per exemple el circ de
les eleccions presidencials. Malalt,
consumit, privat del seu públic na-
tural, té encara fermesa, a la vora
del Pacífic, per escriure agudes no-
tes com aquesta: “Unpasseig d’ho-
ra imitja enunabarqueta per la ba-
dia. La il·lusió d’un retorn a l’estil
d’Ulisses. A l’oceà es troba tot, fins
i tot la pàtria”. |

Un supervendes
inesperat

Ambientada en el període d’entreguerres, no
costa de veure metàfores sobre la relació entre

pobles abans units i després enfrontats


