
lescenttroba a;!abiblioteca
dél seu pare: AcomJ¡anyen él
volum unes enigmatiques
cartes,encap,aladesper un
"Benvolguti'Ittalaurat suc-
Ce8sor,'.;". Aquí:s'óbre un la-
berint de secreiS lligatsallna-
ligue personatge que s'amaga

enlespm~<1jt"tsde lahis-
toria. Uná'aóhaj'ove pren el
relleu a una colla de genera-
donsi!.'historiailors:qu"¡han ó
dedi6atel seli'saber i el seu
temps a desúobrir que hi ha
de veritatenlafl!!ura de V1a.d
l'Empalador;elsobira que va
donar vida alallegenda,del
comte Dracllla:HistOria iftc-
'ci6'és¡d():nenlam.áenaques~
tanove¡;¡a.que mtentarevé-
lar elspactesque.s!hanman-
tingutsecretsdurant segles.

se-Ia. No sesap
si Serbia ha oblidat la seva
historia, pero és ben cert que
l'ha,repetidadiverses vega-
des des de les dues guerres
balcaniques del 1912 i el

.1913, i amb especial obsti-
nació durant la darrera dec
cada'del segle XX (n'hi ha
que anomenenel conflicte
resultant . deLdesmembra.
melit de Iugoslaviala terce-
Taguerra'balcanica). Proba-
blement molts serbis estar;-
en disposats a oblidar;!a seva
historia.alproperreplecdela
historiauniversali a comen-

,""
des de zero. A passar pa-

gina,comes diÜ ara. Peró hi
ha una altra possibilitat: que
algú recuperi aquest passat
coHectiu i ens l'expliqui con-
venientment recompost.

Sobre aquestesidees re-
flexiona el serbi DusanKo-
vacevic (Mrdenovac, 1948)
aEl profeswmal. Elseupro..
tagoriistainarrador,Teja, és
unareproducció a escala ín-
dividual 'del pais que hauria
pogut ser i que no ya ser: un
aspiranta escriptor que ha
málgastat'Úos ter,os de la
seva vida arreglant el mói1
en tavern.es, humitscom'-
partiments de tren i assem-
bleespoc concorregudes, ha
publicat dos fulletons msig-
nificants{poesiesi relats) i,
als 45anys, t"tot.unfutur

mm~d€ Dracula
Narrativa
Chi~t9t¡ado¡:'
Elizabeth':Kostova
Traducti6:deMatAlbacar
Edicions 62
Barcelona, 2005

E
l comte V1ad
Dracula, dit
l'EmpaladoT,,

'>
;va morir ofici-

,
'alment el

1476. Cinc se-
gles despr"s un.historiador
a'Oxford i la seva filla inici-
enuna<recercaque durara
tres aecailes, implllsats per
les ,.estranyescollf,essíons
ael professor Rossi, uústeri-
osament desaparegut. "

La historia que relata Eli-
zabeth Kostova

"S la de la
perca,á.ael mite, tant aes
del punt ae vista.literari
com histOric. El lector ha ae

I tenir en compte'que abans

I d'un-personatge historic el
. comte Dracula va ser un
personatge ae ficció fruit de
lit imagmació creativa de
Bram Stoker (Dublin, 1847-
1912). N'ocal obliaar tam-
poc que en rilnaginari occi-

dental el vampir va manlie-
var el rostre a Nosferatu, la
versió que Murnau va dur al
cmemae11922.

Que ',SLlhistofiador:::s1estigui
convertint en uuexit ae ven-
aes no hauria a'estranyar

,ningú" ates,que)a,nOvel-la
~olité tú;;. els eléineni~(i'~
thriUer historic, amb consi-
aerables aosis :de;'uústeri,
sense aescartar le; referen-
cies historiques contempo-
rames, aes de la Primera
Guerra: MUndial fins a la cai-
guaa aelMur ae Berlin...

'Una bona part ae la tra-
ma de la noveHa ae K'ostova
gira entorn ae''¡", necessitat
ae trobar la tomb",'ae'Dra-
cula, =Uoc a'inig:camí'en-
tre la'civilització 'cristiana i
el món isliJ.mi(},Pare rfilia re-
corren mig Europa, a'Istan-
blllaBudapest, el marRóígi
un'monestir als Pirineus ca-
talansiEs un,monestir que
s'aixeca prop ae Vernet els
BanYs~"'que:rallt0rári1p;.g0sa
iaentificar com a Sant Marti
ael Canígó ni-com a Sant Mí-
quel.ae' Cuixa;'com a'bbna
escriptora nordcamericana,
l'autora prefereix quedar-se
amb un ambigu Saint-Mat-
thieu-des-Pyrennes'Grien-
tales.

L?historiador.ésmna no-
vel'la que es llegeix'sense ai-
ficllltat, malgrat les seves
prop ae 700 p9.gines. Elritme
delllibre recordaiEl codi,Da
Vinci, amb personatges'i es-
cenessecunaiJ.ries de cartró'
peclra. Ésclar, estractaa'un
bestselleT'ino

"S
una:obra

galre apropiaaaperamatisa-
cionssubtils:Des delpuntd.e
vista1iterari; no,ésres-níés
que elqueesproposa.¡:una

obra'd'érítreteniment; feta
roiíbrecursos suficients per
mantenirl'atenció ae!leCtor.
E!lcaraqueles comparacidils
sigujnoiliO'ses,'mOltslectors
prefeI'iranrellegirehDraeUla
a¡"'Stoker, ates 'que en la
novél.la'classidahihamte-
gr8.n1.enteluúte delvampir,
Ia-i1aturalesadelmal ila'per-
sistenciaae la.viaa aespr"s
dEi'I'¡mort.

ltotplegat graciesa un és-
tranyJhore queunanoia ado-

Elizabeth.Kostova (Connecti-

cut,'1964}ha esmer,at aeu
a.nysde'recercaper e'scriure
L'historiador; un relat ae
misterii suspens que ha su-
posat'el seu debut literario Es-
tuaiant ae Yale ,i ae la Uni-
versitat ae Micmgan, Kosto-
va va gu1JJlyar el preuú
Hopwood amb elprojecte de
la seva novel.la. 'L'obra esta
en curs ae,publicació en vint-
i-aos paisos i Sony Pictures
n'haailquirit els clrets perfer-
neunapel.licllla.
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prometeaor al aarrere. En
caure el regim comunista el
fan rÍJaactor en cap d'una

e I'Estat, la qual
al'á'Sernomenat

n vaixell que s'en-
forisa;.s~:ra:seremeL.Latruita
s'ha'~at,;peró per a Tejaés
massátard::,abansnoescrF
via perque havia ae aeaicar
tots e18seus esforgosalluitar
contrá:cel¿Bistéma;ara no
nom"s 1iJalta temps, smó

Aambé.iaees. Una altra ver-
sió,pleonastica de la gastada
fr?-se de Santayana: els ho-

.mes que málgasten la seva..
viaa estan, conaemnats 3J
fracaso

PeroaleShoresaparéix l'ex-
policiaLuka perfer-realitat
el somnique Tejamaino s'ha
atrevit a tenir: que algú re-
cuperielseupassat"el sane-
gi, el corregeOO i l'ordeni, el
poleOO i l'hi torni convertit
en biografia, en el fruit ae
tota una vida. El temps mal'
versat transmutat en temps
aprofitat. Com

"S possible
aquest prodigi? Perque Lu-
ka, obeInt ordresaels seus
superiors pero tamM per
afecció, ha seguit aurant
vint anys les passes de l'acti-
vista contrarevolucíonari,
l'ha espiat a consciencia; ha
pres nota de tots els seus dis-
cursos pronunciats al vent,
i, desprésde ser acomiadat
com tants altres funcionaris
del regim, ha elaborat amb
les proves quatre volums
gruix:nts, les obres Comple-
tes que el-sospitósmai no va
escriure.GraciesaLuka, eIs
fragments ael balcanitzat
Teja esreordenen i formen
una figura superba: Gracies
al'escribaLuka, el malagua-
nyat Tejapoara esdevenirel
literat Teoaor Kraji L'autor

a'EI professional aeixa cIar
que Luka ha estat al servei
aels poaerosos pero

"S
me.

nllssiblement un peraeaor;
lectura sarcastica d'una al-
tra cita potinejaaa: la histo-
ria, -l'escriuen els guanya-
dorso Que bonic remventar
aOO, a'un cop ae ploma i uú-
raci1losament, el passat
a'un, lahistoriacde tots.

(~


