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Editorial 

 
 

o se’n pot dir mètode perquè és tot just el contrari: l’única manera de 
compondre aquesta revista és fent de drapaire de textos i d’autors, recollir, 
on sigui i quan sigui, referències que, molt sovint, es relacionen soles, 
atzarosament. Tant pot servir un retall trobat en un llibre de segona mà, com 

fragments de documentals grisos i oblidats, com un article d’enciclopèdia, com textos 
trobats en d’excursions digitals per l’oceà immund de la xarxa... En aquest cas el no-
mètode és una declaració de principis. És la reivindicació —inevitable i, per tant, 
inconscient— d’una manera de fer desordenada, que defuig les quadrícules i que té 
pànic dels clixés. El resultat final —mai no és final, és clar— pot agradar o no, però 
no pot ser d’una altra manera. 
 
I és que no debades, alguns dels autors amb més presència a la revista són Walter 
Benjamin i W. G. Sebald, dos escriptors que van sublimar l’art de la digressió, de les 
marrades, del detall, del rigor i de la independència.  
 
L’atzar, però, sovint té una lògica palmària: tot va començar amb les passejades 
dominicals que un nen feia pels Encants de Sant Antoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funàmbul 
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis 'corda' i ambulare 'caminar'] 

 
 
 
 
 
«Sovint a qui examina unes cartes antigues, un segell que ja no està en circulació i 
que troba en un vell sobre estripat li diu més que no pas haver llegit dotzenes de 
pàgines.»  
 
Walter Benjamin a Eibahnstraße. 
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Carta de Jean Toomer a Sherwood Anderson 
 
 

Washington D. C., 18 de desembre de 1922 
 
Benvolgut Sherwood Anderson, 
 

ot just abans de baixar a Geòrgia vaig llegir Winesburg, Ohio. I mentre era 
allà, vivint en una cabana i escoltant les velles melodies folk que les dones 
negres cantaven mentre el sol es ponia, em vaig empassar The Triumph of the 

Egg. La bellesa i el sentit complet de la vida que contenen aquests llibres són 
elements naturals, com la pluja i el sol, que m’ajuden a brotar. La meva llavor la van 
plantar als camps de canyes i de cotó, i a les ànimes de la gent negra i blanca del 
poblet del sud. La meva llavor la van plantar dins meu allà baix. Les arrels han 
crescut i s’han fet fortes. S’han estès. Floreixo a Washington. Winesburg, Ohio i The 
Triumph of the Egg són elements de la meva creixença. Se’m fa difícil pensar que 
pugui madurar sense ells. 
 

El vostre art conté una força daurada que tan sols pot provenir d’una elevació 
creativa de l’experiència, encara que sigui molt amargant o abortiva. Le vostres 
imatges són netes, radiants, sanes, vibrants: rajos solars a les enforcadures dels 
arbres i a piles suaus de taulons de fusta. En una ànima menys curulla, aquest sentit 
agut de separació de la vida podria fàcilment haver conduït a un pessimisme magre. 
El vostre sí a la vida és un to clar enmig de la  barreja de sons discordants i aspres 
que ens envolta. La vida es mesura segons la nostra lluentor i vós trobeu que 
l’existència i les seves possibilitats són profundament esperançadores i boniques. Em 
sembla que, avui dia, l’art, més enllà de la seva fase purament estètica, té una mena 
de funció religiosa. És una religió, una espiritualització d’allò immediat. I, des que us 
vaig conèixer, aquesta connexió em fa pensar en vós. A un amic meu, un home sense 
cap mena de bagatge literari però molt sensible i que té una experiència profunda de 
la vida, li vaig recomanar que llegís «Out of Nowhere into Nothing», que va aparèixer 
per primera vegada al Dial. Quan el va haver acabat, em va venir a veure amb la cara 
radiant i em va dir: «Que hi hagi algú que pugui escriure així vol dir que ha de passar 
alguna cosa meravellosa.» Crec que té raó. Crec que commoveu molta gent d’aquesta 
manera. I quan la meva obra rep una reacció vostra sento una alegria profunda i una 
energia desbordant. 

 
Ahir vaig rebre una carta de John McClure en què m’explica que us vau 

deixar caure per l’oficina del Double Dealer i que hi vau llegir coses meves que tenia 
a mà. Pel que fa a McClure, el vaig trobar al lloc que tocava, quan tocava. L’empenta 
que vaig rebre d’ell i del Double Dealer m’ha ajudat molt. El número de desembre 
m’acaba d’arribar. Inclou «Harvest Song». Visca! 

 
Naturalment, el meu impuls va ser d’escriure-us quan vaig rebre la vostra 

nota. Però en aquell moment estava reelaborat coses meves, escrivint tres peces 
noves i enllestint Cane (el meu llibre). Em sentia massa sec per escriure-us res. Ara 
que la saba ha començat a fluir una altra vegada... 
 

T 



Segueixo Many Marriages amb molt interès. 
 

Que m’escriuríeu per dir-me amb més detall què en penseu de la meva obra? 
I, tan aviat com pugui ser, m’agradaria molt que enraonéssim cara a cara. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEAN TOOMER (1894-1967) fou un poeta, dramaturg i novel·lista nord-americà. 
Va publicar el seu llibre més conegut, Cane, el 1923. L’avi de Toomer va ser el primer 
governador negre dels Estats Units. De Toomer no en podem llegir res en català. 
 
SHERWOOD ANDERSON (1876-1941), novel·lista, assagista i poeta nord-
americà. El seu llibre més destacat és el recull de relats Winesburg, Ohio, que ha 
estat traduït al català. 



Praga 

 
 

o escriu Ivan Klíma a «L’esperit de Praga»: «Des del meu punt de vista, 
però, no va ser la llibertat el que més va influir en la forma i l’esperit de 
Praga, sinó la manca de llibertat, la vida de servitud, les moltes derrotes 

ignominioses i cruels ocupacions militars. Praga tal com era al tombant del segle XX 
ja no existeix, i aquells que podien haver recordat aquest període ja no són vius. Els 
jueus assassinats, els alemanys desapareguts, moltes grans personalitats expulsades 
i escampades per tot el món, les botigues i petits cafès tancats: aquest era el llegat 
que Praga va aportar al nou fin de siècle.» 
 

La Praga que visiten milions de persones cada any no és la Praga que la 
literatura ha creat en la ment dels lectors de Kafka, Hašek, Hrabal, Perutz, Jan 
Neruda, Seifert, Urdizil, Erwin Kitsch, Meyrinck... Aquesta Praga, com diu Klíma, 
forma part de la llegenda. La Praga misteriosa i màgica de Ripellino1 és avui dia una 
ciutat totalment diferent. De fet, segons Claudio Magris, mai no va existir: fou 
l’elucubració mental d’uns artistes desplaçats i depassats pels esdeveniments 
històrics. Tanmateix...  
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 RIPELLINO, Angelo Maria. Praga magica. Einaudi: Milà, 1973.  
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Pròleg 

 
JAROSLAV HAŠEK 
 

na gran època demana grans homes. Hi ha herois desconeguts i obscurs, 
privats de la fama i la glòria històriques d’un Napoleó. Una anàlisi del seu 
caràcter entelaria fins i tot la glòria d’Alexandre el Gran. Avui mateix podríeu 

trobar pels carrers de Praga un home desendreçat que no s’adona de la importància 
que té per la història de la magna època moderna. Segueix el seu camí amb humilitat, 
no molesta ningú ni l’assetja cap periodista demanant-li una entrevista. Si li 
preguntéssiu com se diu, us contestaria amb senzillesa i modèstia: «Soc en Švejk...» 
 

I tanmateix aquest home tranquil, descurat i discret és el vell i bon soldat 
Švejk, valerós i heroic, el nom del qual, a l’època de l’Imperi austro-hongarès, 
repetien tots els ciutadans del regne de Bohèmia; la seva glòria, ni la república no la 
farà empal·lidir. 
 

Me l’estimo molt, aquest bon soldat Švejk, i a l’hora de narrar les seves 
aventures durant la guerra mundial estic convençut que tots vosaltres sentireu per 
aquest heroi humil i desconegut la mateixa simpatia. No, ell no va incendiar el temple 
de la deessa a Efes com va fer aquell beneit d’Eròstrat només per sortir als diaris i als 
manuals d’història. 
 

I amb això acabo. 
L’autor 

 
Traducció de Monika Zgustová 
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La fundació de Praga 

 
EDUARD PETIŠKA 
 

a molt de temps, a la vora del riu Vltava hi havia un castell i, dins el castell, un 
palau envoltat de fortificacions de fusta. Aquest conjunt es va acabar dient 
Vyšehrad —que vol dir ‘castell alt’— i era a la banda dreta del riu, damunt una 

penya escarpada, els peus de la qual sempre es banyaven en aigües remogudes. El 
castell era tan ferm com la voluntat dels prínceps que el dirigien. 
 

Diuen que aquí és on el príncep Přemysl seia en un tron de pedra esplèndid 
i, acompanyat de la princesa Libuše, rebia informes d’arreu del seu país; des d’aquí 
impartia justícia i donava consells.   
 

Sota el regnat de Přemysl, el país va canviar molt ràpidament. Els espessos 
boscos van esdevenir prats i damunt els prats moltes mans treballadores hi van 
construir poblacions, forts i fortaleses. El príncep Přemysl aconsellava bé la seva 
gent. Com més forts i castells hi havia al país, menys problemes tenia la població 
local per aturar els atacs enemics. Durant la confusió de la guerra, aquests monticles 
i muralles servien perquè el poble s’hi protegís, hi reunís provisions i hi guardés el 
bestiar. Més enllà de les muralles defensaven llurs vides i les de les seves famílies. 
 

La tribu dels txecs va anar fent-se poderosa i els calia trobar més llocs per 
viure. Quan li van demanar quin seria el lloc més apropiat per a fundar un nou 
assentament, la princesa Libuše va respondre: 
 
«Establiu-vos en un lloc on trobeu els quatre elements en comunió: un terra fèrtil i 
generós; aigua pura; aire sa, i prou combustible per a fer foc. Els boscos ens han de 
proveir fusta i ombra. Si l’harmonia regna entre aquests elements, no ens cal res 
més.» 
 

Aleshores, seguint el consell de la princesa Libuše, moltes famílies es van 
instal·lar en aquella terra i els camps van produir una collita rica i els ramats es van 
multiplicar. Un fum alegre s’elevava cap al cel des dels focs de les noves llars. 
 

Un dia que el príncep Přemysl i el seu seguici visitaven el castell de la 
princesa, van pujar tots a la part més alta de l’edifici. La lluentor del sol que es ponia 
davant seu mostrava un paisatge amb traces de labor humana. Els camps 
s’alternaven amb assentaments i pastures, i el bosc havia reculat fins a l’horitzó, on 
feia guàrdia com les tropes d’un exèrcit. La llum del sol enlluernador queia vers el 
bosc i l’ombra del castell, vers l’est. La princesa Libuše es va girar en la direcció de 
les ombres blaves i humides de la nit que s’acostava i, de sobte, tot el que hi havia a 
la terra i a al cel fou dominat per un gran silenci. Cap cortesà no deia res, el vent 
contenia l’alè i els ocells, que fins aquell moment havien estat cantant, guardaven 
silenci damunt els arbres. La princesa va allargar la mà cap a l’est i, com si enmig 
dels núvols i de les boires del vespre hagués tocat alguna cosa en la distància, va 
moure els dits amb gràcia i va parlar: 
 

F 



«Veig un gran castell i la seva glòria arriba a les estrelles. El lloc roman amagat enmig 
de boscos profunds: al nord el protegeix la vall del rierol Brusnice; al sud, un turó 
ample i rocós sota els pendents del qual segueix el seu curs el riu Vltava. Aneu-hi, i 
al mig del bosc hi veureu un home cisellant el llindar d’una casa. Construïu-hi un 
castell i anomeneu-lo Praha, d’acord amb el llindar cisellat.1 I igual com els grans 
homes inclinen el cap quan travessen un llindar, també ho faran davant aquest 
castell.» 
 

El príncep Přemysl i els cortesans van mirar cap aquella direcció, però hi van 
veure que es feia de nit i prou. El futur s’hi amagava com una pedra preciosa en un 
turó. 

 
La princesa va mantenir la mà blanca estirada assenyalant a la distància una 

estona més, però aleshores l’esperit de la profecia va desaparèixer i la guspira dels 
seus ulls, també. I com passa sovint amb els profetes i poetes, quan l’entusiasme de 
Libuše es va esllanguir, despertà entre els qui l’escoltaven i de seguit van començar 
a preparar-se pel viatge. 
 

Quan començava a fer-se de dia, uns missatgers van marxar cap a l’est per 
trobar el lloc de què la princesa havia parlat. Van arribar a una vall on hi havia un 
rierol i una muntanya rocosa i van continuar fins al bosc, des d’on sentien uns cops. 
Allà hi van trobar un home que cisellava el llindar d’una casa. 
 

No van dubtar ni un moment i es van preparar per treballar. Van talar arbres, 
van construir cabanes enormes i van aixecar muralles. Fou així com el castell Praha 
va créixer a la banda esquerra del Vltava. De fusta, com Vyšehrad, però més espaiós 
i d’estructura més imponent. El nom Praha va córrer de boca en boca al llarg del país 
i mercaders estrangers el van dur fins a llocs molt llunyans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUARD PETIŠKA va néixer el 1924 a Praga i va morir el 1987. Fou poeta, 
traductor, dramaturg i novel·lista. Quan als anys 50 el règim comunista li va prohibir 
que publiqués més novel·les, va començar a escriure llibres infantils, molts dels quals 
s’han traduït a diverses llengües, entre les quals no hi ha el català. 

                                                           
1 Praha vol dir ‘llindar’ en txec. (N. del t.) 

 



La casa número 22 del Carreró d’Or 

 
HARALD SALFELLNER 
 

 
 mitjan 1916, Kafka —
aleshores encara un 
desconegut des del punt de 

vista literari— cercava un lloc tranquil 
on poder escriure en pau. Per aquest 
motiu es va traslladar al Carreró d’Or 
amb la seva germana preferida, Ottla, 
que més endavant va morir en un 
camp de concentració nazi. 
 
«Aquest estiu vaig anar a cercar un pis 
amb l’Ottla, ja no creia en la 
possibilitat d’un lloc tranquil, però 
tanmateix el vam buscar. Vam mirar 
alguna cosa a la zona de Kleinseite 
[Malá Strana], mentre jo pensava tota 
l’estona si hi devia haver cap cau en 
algun racó d’aquells vells palaus on 
pogués jaure en pau. Res; no vam 
trobar res. Per entretenir-nos, vam 
preguntar al carreró. Sí, hi havia una 
caseta que quedava lliure al 
novembre. L’Ottla, que també vol 
tranquil·litat, tot i que a la seva 
manera, es va enamorar de la idea de 
llogar la caseta. [...] Tenia molts dels 
defectes propis de tot començament, 
em manca temps per descriure’t el 
desenvolupament de tot plegat. Avui 
dia em fa el pes del tot. Del tot: el camí 
preciós que hi condueix pendent 
amunt, el silenci, tan sols un envà fi 
em separa d’un dels veïns, però és 
força silenciós; acostumo a pujar-hi el 
sopar i gairebé sempre m’hi quedo 
fins a mitjanit; a més hi ha l’avantatge 
del camí de tornada a casa; no tinc 
més remei que interrompre la feina i, 

                                                           
1 Carta de Franz Kafka a Felice Bauer (1916-1917). 
2 ‘La fossa dels cérvols’ és un barranc que hi ha entre el Castell de Praga del jardí reial del 
castell de Praga. (N. del t.) 

després, he de recórrer el trajecte, que 
em refresca la ment. I la vida allà: és 
quelcom insòlit això de tenir una casa; 
trepitjar la neu del carreró silenciós en 
sortir directament per la porta. Tot 
això per vint corones al mes, atès en 
tot el que cal per la meva germana, 
servit en les poques coses que calen 
per la petita venedora de flors 
(l’alumna d’Ottla), tot en ordre i 
bonic.»1 
 

En aquest lloc romàntic, des 
del final de la tardor de 1916, Kafka hi 
va escriure un bon nombre d’obres 
importants, incloses les històries 
publicades el 1920 en la col·lecció Un 
metge rural. Generalment, Kafka 
passava les hores del vespre a la casa 
del Carreró d’Or, un cop havia acabat 
la jornada laboral. Com que no podia 
quedar-se fins l’endemà en aquella 
habitacioneta, en marxava ben d’hora 
al matí o rondava «al voltant de 
mitjanit per les escales del Castell fins 
a la ciutat», travessant el pont Mánes 
—que acabaven de construir— i el 
carrer Kaprova fins al pis que tenia a 
la Ciutat Vella. A la casa número 22, 
Kafka era feliç, així ho manifestà en 
moltes entrades de diari i cartes. 
 
«Després que marxessis hi va haver 
una tempesta molt grossa a Jeleni 
přikop,2 potser casualitat, potser no. 
Ahir vaig dormir al palau; quan vaig 
arribar a la casa, el foc estava apagat i 
hi feia molt de fred. Apa, vaig pensar, 

A 



el primer vespre sense ella i ja estic 
perdut. Però aleshores vaig agafar tots 
els diaris i manuscrits i, després d’una 
estona, ja cremava un foc ben 
agradable.»3 
 

La casa número 22 té un 
soterrani força bonic amb una finestra 
que comunica amb Jeleni přikop. Al 
soterrani —com a les encisadores 
golfes— s’hi arriba per mitjà d’unes 
escales costerudes i, fa temps, va 
contenir una llar de foc, les restes de 
la qual encara es podien veure al 1940. 
Aquest és el motiu pel qual, en les 

reformes que s’hi van fer als anys 50, 
uns artistes van mirar d’instal·lar-hi 
una exposició que representava un 
laboratori d’alquímia. En aquella 
època, ningú no era conscient de la 
posició privilegiada que aquella caseta 
ocupava a causa del seu llogater més 
important, Franz Kafka. Kafka encara 
no havia estat monopolitzat pels 
governants comunistes, però havia 
estat declarat persona non grata per 
un sistema que el considerava 
ideològicament sospitós. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARALD SALFELLNER és l’autor de diverses obres relacionades amb Praga i, 
sobretot, amb la figura de Franz Kafka. 

                                                           
3 Franz Kafka a la seva germana Ottla.   



La creació del gólem 

 
D’històries centrades en la figura del gólem de Praga, n’hi ha moltes. La que podeu 
llegir a continuació prové de l’obra Der Prager Golem, escrita per Chahim Bloch i 
publicada l’any 1920. 
 

 
ra l’any 1580. Un capellà de 
nom Tadeus —un antijueu 
fanàtic— va mirar de trencar la 

pau i l’harmonia una altra vegada i 
d’escampar la discòrdia, desavinences 
i noves acusacions de rituals de sang. 
 

El rabí Loew aviat se’n va 
assabentar i, mentre somniava, va 
dirigir una pregunta al cel per trobar 
una solució al problema de com havia 
de lluitar contra aquest enemic 
malvat. 

 
Va rebre la resposta següent, 

ordenada alfabèticament: «Ata Bra 
Golem Dewuk Hachomer W’tigzar 
Zedim Chewel Torfe Jisrael.» 
«Crearàs un gólem del fang i que la 
multitud maliciosa antijueva sigui 
destruïda.» 
 

El rabí Loew va interpretar 
que aquesta frase composta de 
paraules estranyes volia dir que havia 
de crear un cos vivent a partir del fang, 
amb l’ajuda de les lletres que el cel li 
havia donat. 
 

Va fer cridar Jizchak ben 
Simson, el seu gendre, i un deixeble, 
Jacob ben Chajim Sasson el Levita, i 
els va transmetre el misteri de com 
s’havia de crear el gólem. «Per tant, 
demano la vostra cooperació perquè 
per crear el gólem calen quatre 
elements diferents. Jizchak, tu ets 
l’element del foc; Jacob, tu ets el de 
l’aigua, i jo soc el de l’aire. Junts 
crearem un gólem a partir del quart 

element, que és la terra.» 
 
Després els va explicar en 

detall com havien de passar per un 
penediment profund i com s’havien de 
purificar per tal de preparar-se per la 
gran creació d’un gólem. 
 

El dia fixat, després de 
mitjanit, els tres homes es van dirigir 
al miqvé (el bany ritual). Aquest cop 
es van rentar amb una devoció 
especial i després van marxar cap a 
casa sense badar boca. A casa van fer 
Hatzot (la lamentació de mitjanit per 
Jerusalem), van orar i van cantar els 
salms rellevants. Finalment se’n van 
anar al banc del riu Vltava. Allà van 
buscar un lloc on hi hagués fang i van 
començar a treballar de seguit. 

 
Tot cantant els salms sota la 

llum de les torxes treballaven a una 
velocitat febril. Van modelar i 
conformar una figura humana amb 
tots els membres de fang. Feia dos 
metres de llargada. I allà, davant seu 
mateix, hi tenien un gólem estirat, 
amb la cara mirant el cel. 
 

Aleshores, els tres homes es 
van situar als peus de la figura i així li 
podien veure la cara sencera. 
 

Ell romania allà tan inert com 
si fos mort. 
 

Aleshores el rabí Loew va 
ordenar a Jizchak, el Levita, que fes 
set voltes caminant al voltant de la 
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massa de fang, començant per la 
dreta. També li va confiar el zirufim, 
aquelles paraules estranyes que havia 
de pronunciar mentre caminava. 
 

Quan això va estar fet, la 
massa de fang s’havia escalfat tant que 
brillava com un metall roent. 
 

El rabí Loew va tornar a 
demanar a Jacob, el Levita, que 
caminés al voltant del gólem de la 
mateixa manera d’abans, però 
aquesta vegada a l’inrevés, començant 
pel cantó esquerre. També li va 
indicar un zirufim específic per 
aquesta ocasió. Quan l’assistent va 
haver acabat la seva tasca, tot de vapor 
va començar a sortir de dins del tronc 
de la figura, el cos es va tornar humit, 
li van començar a sortir cabells al cap 
i a créixer ungles als dits. 
 

Aleshores el rabí Loew mateix 
va caminar al voltant del Golem i li va 
ficar un Schem escrit en un pergamí a 
la boca. El rabí Loew es va inclinar cap 
a l’est, l’oest, el sud i el nord. 
Aleshores tots tres van dir 
conjuntament les paraules següents: 
«I el Senyor va formar l’home de la 
pols del terra i li va bufar als narius 
l’alè de la vida, i l’home va esdevenir 
un ésser viu.» 
  

Els tres elements —foc, aigua 
i aire— van fer que el quart element, la 

terra, cobrés vida. El gólem va obrir 
els ulls i va mirar al seu voltant 
sorprès. 
 

I el rabí Loew li va dir: «Posa’t 
dret!» i el gólem es va aixecar. 
 

Aleshores el van vestir amb la 
roba d’ajudant de la sinagoga i ben 
aviat va tenir l’aspecte d’un home 
corrent. No podia parlar, però això va 
acabar sent un avantatge. 
 

Quan es va fer de dia, els 
quatre homes se’n van anar cap a casa. 
 

De camí, el rabí Loew va dir al 
gólem: «T’hem creat d’un tros de fang. 
La teva missió és protegir els jueus de 
la persecució. El teu nom serà Josep i 
viuràs a casa del rabí. Josep, has 
d’obeir les meves ordres, tan se val 
quan i on t’enviï: al foc, a l’aigua, si et 
demano que saltis d’un terrat o al fons 
del mar.» 
 

Josep va fer que sí amb el cap 
i va mostrar el seu acord. 
 

A casa, el rabí Loew digué que 
havia conegut un pobre sord al carrer, 
que li havia fet llàstima i que per això 
se l’havia endut perquè li fes de 
servent. 
 

Però va prohibir que la gent 
de la casa fes servir el Golem en 
benefici propi. 

 
 
 
 
 
 
 
CHAIM BLOCH (1881, Galítsia – 1973, Nova York), fou un rabí que va dedicar 
molts anys als estudis de la càbala i a popularitzar el khassidisme. L’any 1915 es va 
traslladar a Viena, des d’on va emigrar als Estats Units. Va mantenir 
correspondència amb Martin Buber i Alma Mahler-Werfel entre d’altres. 



Jiří Weil 

 
PHILIP ROTH 
 

a primera vegada que vaig 
sentir el nom de Jiří Weil va ser 
a Praga l’any 1973. Allà, un 

supervivent d’una família culta jueva 
em va dir que Weil era un dels millors 
escriptors de Txecoslovàquia. Quan 
vaig tornar a Nova York, vaig conèixer 
un traductor que havia traduït dues 
narracions de Weil, segurament les 
úniques que es podien trobar en 
anglès. Les vaig llegir i em van deixar 
esmaperdut, no tan sols pels horrors 
que descrivien si no pels mitjans 
elementals que Weil emprava per a 
comunicar odi envers els nazis i 
compassió vers les víctimes. Eren 
històries concebudes a partir de la 
ràbia i les llàgrimes, però narrades 
amb l’objectivitat del periodista i la 
senzillesa encisadora del qui recull 
anècdotes familiars. Em va recordar 
Isaac Bàbel, tot i que la prosa de Weil 
era més dura i menys ambigua que la 
de Bàbel i, pel que vaig comprovar en 
aquelles traduccions, Weil semblava 
més aviat un narrador col·loquial de 
cap a peus que no pas un estilista de 
persuasió minimalista que s’analitzés 
sense pietat. Ara bé, amb Bàbel 
compartia l’habilitat per escriure 
sobre violència i dolor amb una 
sobrietat que en si mateixa ja és el 
comentari més ferotge que es pugui 
fer sobre el pitjor que la vida pot 
oferir. 
 

A mesura que, gràcies a 
diverses fonts, he anat esbrinant 
altres fets sobre la vida i l’obra de 
Weil, encara he trobat més 
semblances amb Bàbel. Van néixer 
amb sis anys de diferència: Bàbel a 
Odessa el 1894; Weil a prop de Praga 
el 1900. Tots dos eren jueus i ho 

sabien. Tots dos llegien en rus i 
coneixien la literatura russa: al 1928, 
Weil es va doctorar a la Universitat 
Carles de Praga amb una tesi sobre 
Gógol i la novel·la anglesa. Tots dos 
van acabar essent víctimes literàries 
del realisme socialista i víctimes de les 
mesures polítiques i antijueves de 
l’estalinisme. I tots dos van viure anys 
de solitud personal i professional. 
Ningú no publicava les seves obres ni 
els llegia; van ser apartats i silenciats 
(no se’ls podia esmentar ni als cercles 
literaris ni a les aules).      
 

A mitjan anys trenta Weil va 
escriure De Moscou a la frontera, una 
novel·la polèmica que en part va 
créixer a partir del que ell havia 
observat del totalitarisme soviètic 
mentre treballava a Moscou, a la 
secció txeca de l’editorial del 
Comitern durant els anys del terror 
estalinista. Encara ciutadà de la 
república democràtica txeca, no el 
podien condemnar a mort per la seva 
desafecció, però els atacs dels seus 
camarades eren severs i es van 
renovar amb la publicació durant la 
postguerra de Makana el pare dels 
miracles, L’arpista i Vida amb una 
estrella. Aquesta darrera obra fou 
considerada pels comunistes un 
exemple decadent d’existencialisme 
perniciós. 
 

Al principi dels anys 50, a 
Weil el van expulsar del Sindicat 
d’escriptors: ja l’havien fet fora del 
partit per De Moscou a la frontera (la 
qual cosa no va impedir que 
n’escrigués la continuació, La cullera 
de fusta, un manuscrit que no es va 
publicar fins trenta anys més tard i va 
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aparèixer l’any 1970 traduït a l’italià). 
Al final dels anys 50, Weil va ser 
nomenat director del Museu Jueu de 
Praga —amb el desglaç del règim i 
gràcies especialment a l’esforç del 
Premi Nobel, el poeta Jaroslav Seifert, 
havia estat readmès al Sindicat 
d’escriptors— però va viure una 
existència retirada, aïllada i infeliç 
fins la seva mort de càncer al 1959. 
 

El primer volum de The Jews 
of Czechoslovakia descriu Vida amb 
una estrella com «una obra txeca 
extraordinària publicada entre 1945 i 
1948», és a dir, el breu període de 
llibertat relativa entre el final de la 
guerra i la invasió comunista. «Aquest 
llibre —continua—, el títol del qual 
remet a l’estrella de David que els 
jueus havien de portar als carrers 
durant l’ocupació nazi, és la història 
de l’efecte de les mesures antijueuves 
nazis sobre un humil ciutadà txec de 
Praga.» (Una descripció semblant 
podria servir per resumir una obra 
txeca posterior  de força qualitat com 
és El senyor Theodore Mundstock de 
Ladislav Fuks.) Quan els nazis van 
entrar a Praga, Weil va intentar 
suïcidar-se. Amagat il·legalment a la 
ciutat —les autoritats creien que era 
mort— va ser capaç de sobreviure 
l’ocupació. Aquestes experiències 
terribles van forjar la inspiració i 

probablement gran part de la història 
de Vida amb una estrella. 
 

 
El seu darrer llibre, 

Mendelssohn és a la teulada, també 
tracta de l’ocupació nazi i la majoria 
de lectors el consideren la seva altra 
gran obra, després de Vida amb una 
estrella. Publicat pòstumament en 
txec al 1960, es diu que Weil va estar-
se quinze anys escrivint-lo. Un oficial 
de les SS ha rebut l’ordre de retirar 
l’estàtua del compositor jueu 
Mendelssohn d’entre les figures de 
músics que decoren el terrat de 
l’Acadèmica de Música de Praga. Com 
que no sap quina representa 
Mendelssohn, decideix de retirar la 
que tingui el nas més gros. Retira 
l’estàtua de Wagner. La novel·la 
comença així.  

 

 
JIŘÍ WEIL (1900-1959) va ser un escriptor popular durant els anys trenta a Europa 
central. De jove va ser un militant comunista actiu, però més endavant va caure en 
desgràcia i va ser expulsat del partit. Va ser aleshores quan es va dedicar a escriure. 
El 1942 va fer veure que s’havia suïcidat i va sobreviure la guerra amagat. En català 
en podem llegir Viure amb una estrella (2017) i Mendelssohn és a la teulada (2015). 
 
PHILIP ROTH (Newark, 1933) és per a molts el novel·lista nord-americà viu més 
important que hi ha. La seva obra traduïda al català consta dels títols següents: El 
transtorn de Portnoy (1997), La marca de l’home (2001), L’animal moribund 
(2002), Complot contra els Estats Units (2005), Elegia (2006), L’espectre se’n va 
(2008), Indignació (2009), La humiliació (2010), Pastoral americana (2010), 
Nèmesi (2011) i Em vaig casar amb un comunista (2012). 



Čapek contra Stefansson 

 
El 8 de juliol de 1932, el setmanari nord-americà The Saturday Review1 va publicar 
una carta en què un tal «senyor Stefansson» assegurava que el llibre Třicet let na 
zlatém severu («Trenta anys al nord daurat» o Thirty Years in the Golden North, 
que n’és la versió anglesa) no havia estat pas escrit per l’aventurer txec Jan Welzl,2 
com hom podia suposar a partir de la coberta del llibre, sinó per Karel Čapek. A 
continuació podeu llegir la resposta del senyor Čapek. 
 

 
Praga, 27 de juliol de 1932 

 
Benvolgut senyor, 
 

m sap molt de greu aixafar la guitarra al senyor Stefansson pel que fa a una 
teoria tan enginyosa. Jo no he escrit Thirty Years in the Golden North, de 
Welzl. No n’he escrit ni el prefaci. Tan sols en vaig publicar una ressenya en 

un diari txec perquè el llibre em va agradar, sobretot per com n’és de càndid i de 
pintoresc. Després, el traductor o l’editor de la versió anglesa va publicar aquesta 
ressenya —sense que jo ho sabés— com a prefaci, la qual cosa no em va fer res perquè 
crec que el llibre de Welzl és una bona lectura, tot i que no em considero prou 
competent per dir si els detalls que conté són correctes o no. Us prometo que no sé 
si els esquimals viuen a les illes de Nova Sibèria i, fins ara, mai no he tingut cap 
interès especial per saber a quina edat les noies esquimals arriben a la maduresa. A 
mi el que em va interessar molt del llibre va ser la personalitat vital del protagonista 
de les històries de Golden North, la figura del venedor ambulant robust, infantil i 
trapella, aquest bon enfant aventurer que se les ha de veure amb la duresa de l’Àrtic. 
 

Però existeix Jan Welzl? Benvolgut senyor, tot indica que sí: jo mai no l’he 
conegut, però testimonis tan fiables com el president Masaryk3 l’han vist; a més, hi 
ha el poblet de Zábreh, on Welzl va viure una temporada no fa pas gaire, i dos 
periodistes —els senyors Valenta i Golombek— han escrit, a partir de les narracions 
de Welzl, aquesta obra tan polèmica. Així, doncs, Jan Welzl no el va escriure ell 
mateix, el llibre. Ara ja fa un cert temps, va enviar les seves memòries al poeta 
Těsnohlídek,4 el qual no es va acabar de creure el diari d’aquest aventurer desconegut 
però, tanmateix, en va seleccionar alguns fragments de cara a publicar-los. Però 

                                                           
1 Revista setmanal nord-americana que es va publicar des del 1920 fins al 1984. (N. del t.) 
2 Jan Welzl (1868 - 1948) fou un aventurer txec. Se’l coneixia amb els noms peculiars de Welzl 
l’esquimal i el Bismarck de l’Àrtic. El poeta Rudolf Těsnohlídek va començar a escriure’n les 
aventures a partir de les converses que hi va tenir. Més endavant, els periodistes Bedřich 
Golombek i Edvard Valenta van completar aquesta feina. El llibre Třicet let na zlatém severu 
(«Trenta anys al nord daurat») va ser un èxit molt gran a Txecoslovàquia i alguns van sospitar 
que potser l’havia escrit Karel Čapek, autor del prefaci d’algunes edicions de l’obra. (N. del t.) 
3 Tomáš Masaryk (1850 - 1937), polític, sociòleg i filòsof, fou el primer president de 
Txecoslovàsquia, país que va fundar l’any 1918, després de la Primera Guerra Mundial. Karel 
Čapek va escriure un llibre de converses amb ell. (N. del t.) 
4 Rudolf Těsnohlídek (1882 - 1928) fou poeta, periodista i traductor. (N. del t.)    
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Těsnohlídek es va morir; el nostre rodamon àrtic va tornar al seu país natal, i els dos 
periodistes que he esmentat el van anar a visitar a Zábreh, tot esperant que les 
narracions potser podrien acabar configurant un reportatge periodístic interessant. 
Doncs bé, el resultat de tot plegat és un llibre sencer, un llibre nou, en el qual els dos 
reporters narren les dificultats que van tenir perquè el senyor Welzl els expliqués la 
seva història. Aquest llibre també val molt la pena, benvolgut senyor, perquè s’hi 
relata la vida d’un home. 
 

Conec els dos intèrprets de la història de Welzl; tots dos són periodistes 
acostumats a registrar els fets i un d’ells és poeta. No tinc cap dubte que són fiables. 
Tampoc no nego pas que la transcripció d’una narració no pugui conduir —malgrat 
la millor de les intencions— a una mala interpretació o a errors. Tot i aquesta reserva, 
suposo que el responsable del llibre sencer és Jan Welzl —en aquella època en algun 
lloc de l’Àrtic—, que no era pas un home de lletres i que em temo que mai no va 
estudiar literatura científica sobre la regió polar: hi vivia i prou. 
 

En una cosa la teoria del senyor Stefansson té un punt de versemblança. De 
vegades llegeixo grans llibres de viatges escrits per exploradors: a la majoria els 
caldria una bona repassada. Els autors d’aquestes obres generalment tenen 
instruments científics, bons rifles, coneixements i, sovint, són coratjosos, però els 
manca una cosa: la mirada. I potser la petita imaginació que cal per veure-hi. El llibre 
de Welzl d’alguna manera irrita les autoritats de l’exploració àrtica, però no ho fa a 
propòsit. El senyor Welzl no sap com escriure sobre regions àrtiques; per tant 
n’escriu o en parla com ho faria qualsevol. Potser també va mentir, com qualsevol. 
Oi que no podem pas assegurar que tot el apareix a Cradle of the deep5 sigui veritat? 
Tanmateix, és un bon llibre. D’això sí que em sento competent per parlar-ne, però 
resulta que no me n’heu demanat l’opinió.   
 
Atentament, 
 
Karel Čapek 
 
 

 

 

 

 

 

 
KAREL ČAPEK (1890-1938) és un dels narradors més rellevants de la literatura 
txeca del segle XX. Va conrear la novel·la, el teatre i l’assaig. Va estudiar filosofia però 
es va dedicar al periodisme i la literatura. De la seva vastíssima producció, en català 
tan sols en podem llegir La guerra de les salamandres (2016) i Contes d’una butxaca 
i de l’altra (1991). El seu germà Josef (1887-1945) fou un pintor molt destacat. 

                                                           
5 Cradle of the Deep és l’autobiografia de l’actriu nord-americana de cinema mut Helen Joan 
Lowell (1902-1967). Tot el llibre és una invenció. (N. del t.) 



 



Hermann Ungar: un oblit injust 
ARNOLDO LIBERMAN 

na mirada amb intenció 

assagística a la Praga dels 

primers anys del segle XX (la 

de Franz Kafka i Rainer Maria Rilke) 

ens duu per força a un cercle d’amics 

que es reunien al Cafè Arco per parlar 

de literatura i de la realitat txeca i 

alemanya i que es coneixen com a 

Cercle de Praga. Allà s’hi congregaven, 

a banda dels dos autors que ja he 

esmentat, Max Brod, Félix Weltsch, 

Franz Werfel, Hugo Bergmann, Egon 

Erwin Kisch i Oskar Baum. De tant en 

tant també hi assistia un escriptor 

desconegut (i fins avui dia ignorat i 

exiliat de la repercussió pública) que 

es deia Hermann Ungar.  

Hermann Ungar havia nascut 

el 1893 a Boskovice, Moràvia, poble 

proper a Brno, en el si d’una família 

jueva de petits industrials. Ungar va 

estudiar orientalisme, filosofia i dret a 

Berlín, Munic i Praga. Entre 1914 i 

1916 va combatre a la Primera Guerra 

Mundial i hi fou ferit greument (a 

partir d’aquí va desenvolupar una 

hipocondria aguda que causava la 

confusió general dels metges que el 

tractaven i que, en part, explica la seva 

mort d’apendicitis aguda). Ungar fou 

condecorat amb la Medalla de Plata de 

la classe V i, més endavant, va exercir 

com a advocat i director teatral. A 

partir del 1921, fou agregat comercial 

a l’ambaixada de Txecoslovàquia a 

Berlín, ciutat on va conèixer Alfred 

Döblin, Joseph Roth i Else Lasker-

Schuller. El 1929 va abandonar la 

feina a causa de la seva hipocondria i 

es va traslladar a Praga per dedicar-se 

a la literatura. Va morir el 28 

d’octubre d’aquell any mateix i fou 

enterrat a la petita zona jueva del 

cementiri praguès de Malvazinka. 

Tenia 36 anys. La seva mare i el seu 

germà van morir als camps de 

concentració nazis, i la seva germana, 

resident a Palestina, es va suïcidar 

quan se’n va assabentar.  

Els primers textos d’Ungar —

narracions breus— van ser publicats 

el 1920. D’ençà, es va dedicar a la 

literatura i va escriure dues novel·les i 

dues obres de teatre, d’entre les quals 

destaca El general vermell (1928). 

Entre l’obra d’Ungar i la de Kafka i la 

d’altres autors del Cercle de Praga hi 

ha vincles significatius respecte a 

l’estil parabòlic de llurs narracions, 

l’estil expressionista sòrdid i la 

descripció de l’ésser humà com a 

víctima —en una anàlisi freudiana 

despietada— de les seves pors i 

horrors que, en aquest cas, el 

condueixen a circumstàncies 

psicopatològiques i obsessions 

sexuals, com queda ben evident a 

Nens i assassins (1920), Els mutilats 

(1923) i La classe (1927).  

Tant Ungar com Kafka van 

viure el procés històric d’una Europa 

arruïnada econòmicament i abdicada 

moralment, una Europa tan 
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exacerbada com desesperada; un 

procés històric que no va aconseguir 

instrumentar l’experiència del passat i 

els laberints del present, i que va 

transformar el futur en incert i 

sinistre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERMANN UNGAR (1893-1929), escriptor txec en llengua alemanya. Després de 
participar en la Primer Guerra Mundial, va treballar a l’ambaixada del seu país a 
Berlín. Quan va tornar a Praga, va ser nomenat conseller ministerial d’afers exteriors. 
En aquesta època va conèixer Franz Kafka i Max Brod. La seva obra va ser elogiada 
per Thomas Mann. En català en podem llegir Nens i assassins (2012). 
 
ARNOLDO LIBERMAN (1933) és un poeta, assagista, crític musical i 
psicoanalista argentí. Ha dedicat algunes de les seves obres a figures com Mahler, 
Wagner, Schönberg i Freud. 



Les dues mil paraules 
 

LUDVÍK VACULÍK 

 

El 27 de juny de 1968, un seguit de diaris txecs van publicar un manifest conegut 
com el manifest de Les dues mil paraules («Dva Tisíce Slov»). El text, escrit pel 
militant comunista Ludvík Vaculík, i signat per un grup nombrós d’intel·lectuals 
txecs va esdevenir el símbol del moviment de la primavera de Praga.  

 

l primer que va amenaçar la nostra vida nacional va ser la guerra. Després van 
arribar més dies i esdeveniments nefastos que van fer perillar el benestar de 
l’esperit i el caràcter nacionals. La majoria de la nació va rebre el programa 

socialista amb molta esperança, però aquest va anar a parar a mans de la gent 
equivocada. La manca d’experiència en afers d’estat no hauria estat tan decisiva si 
aquestes persones haguessin tingut la prudència i la decència d’escoltar altres 
opinions i haguessin acceptat d’ésser gradualment rellevades per gent més vàlida.  

Immediatament després de la guerra, gran part del poble va confiar en el 
partit comunista, però el partit, de mica en mica, va anar perdent aquesta confiança 
en favor dels càrrecs, fins que es va quedar amb els despatxos i prou. Creiem que tot 
això ho hem de dir, ho sabem els qui som comunistes i estem tan decebuts com la 
resta per com han anat les coses. Les polítiques equivocades dels líders van 
transformar un partit polític i una aliança basada en idees en una organització per a 
exercir el poder, una que va esdevenir molt atractiva per als individus àvids de poder 
amb ganes d’imposar la seva autoritat, per als covards que van enfilar el camí segur 
i fàcil, i per a la gent amb males intencions. La influència d’aquesta mena de 
membres va afectar el caràcter i el comportament del partit, els acords interns del 
qual van fer impossible que els membres honestos guanyessin influència i 
l’adaptessin d’una manera continuada a condicions modernes. Molts comunistes van 
lluitar contra aquest deteriorament, però no van aconseguir prevenir el que va acabar 
passant. 

La situació dins el partit comunista va ser, alhora, patró i causa del que es va 
esdevenir idènticament en l’àmbit de l’estat. L’associació entre el partit i l’estat va 
desproveir aquest segon del valor de la separació del poder executiu. Ningú no 
criticava les activitats de l’estat ni les dels òrgans econòmics. El parlament va oblidar 
celebrar debats com cal, el govern va oblidar governar com cal, i els caps van oblidar 
dirigir com cal. Les eleccions van perdre el sentit i la llei no tenia cap pes. No podíem 
confiar en els nostres representats ni en cap comitè o, si ho fèiem, era absurd 
demanar-los res perquè no tenien cap mena de poder. Pitjor encara: amb prou feines 
vam poder confiar els uns en els altres. L’honor personal i col·lectiu es va 
descompondre. L’honestedat era una virtut inútil; de l’avaluació per mèrits ni se’n 
sentia a parlar. Per tant, la majoria de la població va perdre interès en els afers 
públics i tan sols es preocupava de si mateixa i dels diners. (Una màcula posterior 
del sistema és la impossibilitat avui dia de ni tan sols poder confiar en el valor dels 
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diners.) Les relacions personals es van arruïnar, la gent ja no gaudia a la feina, i la 
nació va entrar en un període que n’amenaçava el benestar espiritual i el caràcter.  

Tots som responsables de l’estat actual de les coses. Ara, els que som 
comunistes hem de suportar més pes que la resta i els qui van actuar com a 
components o instruments d’un poder sense control són els que tenen més 
responsabilitat de tots. Al final, es tractava d’un grup tenaç que, a través de l’aparell 
del partit, exercia el seu poder en tots els districtes i comunitats. Va ser aquest aparell 
que va decidir què es podia fer i què no es podia fer: va dirigir les granges 
cooperatives en comptes que ho fessin les cooperatives de pagesos, les fàbriques en 
comptes dels obrers, i el Comitè Nacional en comptes del públic. Cap organització, 
ni tan sols les comunistes, estava realment controlada pels seus propis membres. El 
principal pecat i engany d’aquests legisladors va ser que fessin passar els seus 
capricis com a voluntat dels treballadors. Si acceptéssim aquesta pretensió, avui 
hauríem de culpar els treballadors del declivi de la nostra economia, dels crims 
comesos contra els innocents, i de la introducció de la censura per evitar que ningú 
no escrigui sobre aquestes coses. Hauríem de culpar els treballadors per inversions 
mal planejades, per les pèrdues en comerç extern, i per la manca d’habitatge. És clar 
que cap persona assenyada no faria responsable d’aquestes coses la classe 
treballadora. Tots sabem, i sobretot ho sap cada treballador, que no van tenir ni veu 
ni vot en cap decisió. Els treballadors van rebre instruccions sobre qui havien de 
votar. Mentre que molts treballadors es van pensar que eren ells els qui manaven, de 
fet eren els oficials d’un estrat especialment entrenat del partit i oficials de l’estat els 
qui manaven en el seu nom. En efecte, va ser aquesta gent la qui es va posar al lloc 
de la classe dominant deposada i que va acabar constituint la nova autoritat. Per ser 
justos, hem de dir que alguns d’ells fa temps que es van adonar de la jugada malèfica 
que la història els havia fet. Podem reconèixer aquesta mena d’individus per la 
manera com redrecen antic errors i en rectifiquen d’altres tot retornant poders de 
decisió a membres de de les bases del partit, i establint límits pel que fa a l’autoritat 
i mida de la burocràcia. Comparteixen la nostra oposició als punts de vista retrògrads 
que mantenen certs membres del partit. Ara bé, una proporció molt gran d’oficials 
(encara influent) es resisteix al canvi. Encara exerceixen els instruments de poder, 
especialment als districtes i a les comunitats, on els poden fer servir en secret i sense 
por de ser encausats. 

Des del principi d’aquest any hem experimentat un procés regeneratiu de 
democratització. Va començar dins el partit comunista, ho hem d’admetre: ho saben 
fins i tot els comunistes d’entre nosaltres que ja no tenien esperances que hi pogués 
sorgir res de bo. Hem d’afegir, també, que, per descomptat, el procés no podria haver 
començat enlloc més. Perquè, després de vint anys, els comunistes eren els únics 
capaços de dirigir alguna mena d’activitat política. Els opositors que hi havia dins el 
partit comunista eren els únics que tenien el privilegi d’expressar punts de vista 
antagònics. L’esforç i la iniciativa que ara exhibeixen els comunistes de mentalitat 
democràtica són tan sols un reemborsament parcial del deute que tot el partit devia 
als no comunistes, als quals havia oprimit injustament. En aquest sentit, es tracta 
d’unes iniciatives que cal agrair al partit comunista, tot i que potser caldria 
assegurar-nos que aquest, a última hora, faci un esforç honest per salvar el seu honor 
i el de la nació. De fet, tot aquest procés no ha introduït res de particularment nou a 
les nostres vides. Fa reviure idees i tòpics, molts dels quals són més antics que els 
errors del nostre socialisme, mentre que d’altres, sorgits de sota de la superfície de 



la història visible, ja fa temps que haurien d’haver trobat expressió, però, en canvi, 
van ser reprimits.  No ens fem la il·lusió que és el poder de la veritat el que ara 
converteix aquestes idees en victorioses. La seva victòria es deu més a la feblesa dels 
líders antics, evidentment debilitats després de vint anys de govern incontestat. Tots 
els defectes amagats darrere els fonaments i la ideologia del sistema han arribat 
clarament al seu cim. Per tant, no sobreestimem els efectes de les crítiques dels 
escriptors i estudiants. La font del canvi social és l’economia. Una paraula certa deixa 
petja només quan es pronuncia sota condicions que han estat preparades com cal: 
condicions que, en el nostre context, malauradament, inclouen l’empobriment de 
tota la societat i l’enfonsament complet de l’antic sistema de govern, que va permetre 
que un cert tipus de polítics s’enriquissin, amb calma i tranquil·litat, a costa nostra. 
La veritat, per tant, no impera. La veritat és simplement el que queda quan hem 
malbaratat tota la resta. Per tant, no hi ha cap motiu per a l’eufòria nacional, però sí 
per a l’esperança. 

En aquest moment d’esperança —tot i que amenaçada— ens dirigim a 
vosaltres. Han hagut de passar diversos mesos abans que molts de nosaltres 
creguéssim que era segur alçar la veu; de fet, molts creiem que encara no n’és, de 
segur. Però vam alçar la veu i ens vam exposar fins al punt que no tenim cap altra 
opció tret de completar el nostre pla d’humanització del règim. Si no ho féssim, les 
forces antigues exercirien una revenja cruel. Ens dirigim sobretot als que fins ara 
s’han mantingut al marge. Els temps que s’acosten decidiran els esdeveniments dels 
propers anys.  

Tenim les vacances d’estiu a tocar i és una època propícia la relaxació. Però 
podem assegurar que els nostres estimats adversaris no es permetran aquest descans 
estiuenc; congregaran qualsevol persona que hi estigui en deute, i ja estan fent 
passes, fins i tot ara, per assegurar-se un Nadal tranquil! Cal observar amb compte 
com evolucionen les coses, mirem d’entendre’ls i de tenir les nostres respostes a 
punt. Oblidem la demanda impossible que els de dalt sempre ens han de 
proporcionar una resposta única i un imperatiu moral i únic. Tothom haurà 
d’extreure les seves conclusions, i les conclusions comunes i consensuades tan sols 
es poden assolir per mitjà de discussions que exigeixen llibertat d’expressió: l’única 
fita democràtica que hem aconseguit enguany.  

Però en els dies que vindran ens hem de preparar i prendre decisions. Per 
començar, contradiem l’opinió, de vegades expressada, que un reviscolament 
democràtic es pot assolir sense els comunistes, o fins i tot oposant-nos-hi. Això seria 
injust i forassenyat, també. Els comunistes ja tenen organitzacions consolidades, i 
nosaltres hem de donar suport a l’ala progressista que contenen. Compten amb 
funcionaris experimentats, i, al cap i a la fi, encara tenen a les mans les palanques 
crucials i els botons. Per altra banda, han presentat un Programa d’acció. Aquest 
programa començarà a compensar les desigualtats més evidents, i no hi ha ningú que 
en tingui un de tan detallat. Hem d’exigir que presentin Programes d’acció locals en 
cada districte i comunitat. Aleshores la qüestió girarà al voltant d’actes de justícia 
que fa molt que esperem. El partit comunista txecoeslovac està preparant el congrés 
en què escollirà un nou comitè central. Cal que demanem que sigui un comitè millor 
que l’actual. Avui el partit comunista diu que basarà la seva posició de lideratge en la 
confiança del públic i no pas en la força. Creguem-nos-els, però tan sols mentre 
creguem en la gent que ara envien com a delegats a les conferències del districte del 
partit i conferències regionals.  



Darrerament, a la gent la han dit que el procés de democratització s’ha 
aturat. En part, aquest sentiment és un senyal de fatiga després de l’excitació dels 
esdeveniments, però reflecteix parcialment la veritat. L’època de les revelacions 
sorprenents, de dimissions d’alts funcionaris i de discursos emocionants en un 
llenguatge inusualment agosarat s’ha acabat. Però la lluita entre forces que s’oposen 
tan sols ha esdevingut menys oberta i prou, la lluita continua pel que fa al contingut 
i formulació de les lleis i de l’abast de mesures pràctiques. A més, als nous ministeris, 
fiscals, caps i secretàries els hem de donar temps per treballar. Encara tenen el dret 
de demostrar si serveixen o no. Això és tot el que podem esperar ara mateix dels 
cossos polítics centrals, tot i que fins ara han fet una feina remarcable, malgrat ells 
mateixos.  

La qualitat diària de la nostra democràcia futura depèn del que s’esdevé a les 
fàbriques. Malgrat totes les nostres discussions, són els caps econòmics els qui ens 
tenen agafats. Cerquem i promoguem bons caps. És cert que tots estem mal pagats 
en comparació amb la gent dels països desenvolupats, alguns pitjors que d’altres. 
Podem demanar més diners, i es poden imprimir més bitllets, però només si el diner 
es devalua en aquest procés. Més val que demanem als directors i caps dels consells 
que ens diguin què volen produir i a quin cost, a quins clients ho volen vendre i a 
quin preu; els beneficis que volen obtenir, i d’aquests, quina quantitat reinvertiran 
en producció modernitzada i quina es destinarà a la distribució. Sota titulars avorrits, 
la premsa oculta una batalla: la batalla de la democràcia contra els vividors. Els 
treballadors, en qualitat d’emprenedors, poden intervenir en aquesta batalla elegint 
la gent apropiada per les direccions i consells de treballadors. I com a empleats el 
millor que poden fer per a si mateixos és escollir, com a representants dels sindicats, 
líders naturals i capaços, individus honorables més enllà de la filiació política que 
tinguin.  

Tot i que actualment hom no pot esperar més dels cossos polítics centrals, és 
vital aconseguir més a nivell de districte i comunitat. Exigim la dimissió de la gent 
que ha abusat del poder, danyat propietat pública, i actuat sense honor o brutalment. 
Cal trobar maneres de forçar-los a dimitir. Per esmentar-ne algunes: crítica pública, 
resolucions, manifestacions, brigades de treball contundents, col·lectes per a 
comprar-los regals per quan es jubilin, vagues, i piquets davant les seves residències. 
Ara bé, hauríem de rebutjar qualsevol mètode il·legal, indecent o groller, que ells 
explotaran per culpar Alexander Dubček. La nostra aversió a escriure cartes 
desagradables ha de ser tan evident que l’única explicació de missives així en el futur 
serà que els receptors les hagin ordenades ells mateixos. Reviscolem l’activitat del 
Front nacional. Demanem sessions públiques dels comitès nacionals. Per tractar 
qüestions de què ningú més no es preocuparà, cal que establim els nostres comitès i 
comissions propis. No costa gens: un grup de gent es reuneix, escull un cap, redacta 
actes com cal, publica les conclusions del que hagi estudiat, demana solucions, i es 
nega a ser silenciat. Convertim els diaris de districte i locals —que, en general, han 
degenerat fins a esdevenir portaveus oficials— en una plataforma per a tots els 
elements de progrés polític; demanem que els consells editorials estiguin formats per 
representants del Front nacional o, si no, fundem diaris nous. Fundem comitès de 
defensa de la llibertat d’expressió. A les nostres reunions, hi hem de portar els 
nostres serveis d’ordre. Si ens arriben informes estranys, els hem de contrastar, hem 
d’enviar delegacions a les autoritats competents, i publicar les respostes que 
n’obtinguem, potser col·locant-les als portals. Donem suport a la policia quan 



persegueixin malefactors reals, ja que no tenim cap intenció de promoure l’anarquia 
o un estat d’incertesa general. Evitem baralles entre veïns i borratxeres en 
esdeveniments polítics. Deixem en evidència els informadors.  

El turisme estiuenc dins la república augmentarà l’interès en l’establiment 
de relacions constitucionals entre txecs i eslovacs. Considerem el federalisme com a 
mètode de resoldre la qüestió de les nacionalitats, però considerem-ho com un de les 
diverses mesures designades a democratitzar el sistema. Aquesta mesura, per si sola, 
no comportarà necessàriament que els eslovacs visquin millor. Tenir governs 
separats a Txèquia i a Eslovàquia i prou no resol el problema del govern. El domini 
de la burocràcia de l’estat i del partit podria continuar; de fet, a Eslovàquia fins i tot 
podria enfortir-se a causa de les crides a guanyar més llibertat. 

Fa poc que hi ha hagut molta alarma per la possibilitat que forces estrangeres 
intervinguin en el nostre procés. Siguin quines siguin aquestes forces superiors, 
l’únic que podem fer és mantenir-nos en les nostres posicions, comportar-nos 
decentment, i no iniciar res nosaltres. Podem mostrar al nostre govern que ens hi 
mantindrem al costat, per mitjà de les armes, si convé, si fa el que li manem que faci. 
I podem assegurar als nostres aliats que respectarem els nostres tractats d’aliances, 
amistat i comerç. Els nostres retrets irats i sospites sense fonament només poden 
complicar les coses encara més per al nostre govern i no ens reportaran cap benefici 
En qualsevol cas, l’única manera en què podem aconseguir la igualtat és millorant la 
nostra situació domèstica i portant el procés de renovació prou lluny com per escollir 
algun dia un home d’estat amb prou coratge, honor i visió política per crear aquesta 
igualtat i mantenir-la. Però aquest és un problema que afecta tots els governs de 
països petits d’arreu.  

Aquesta primavera se’ns ha presentat una nova oportunitat, com la del final 
de la guerra. Tornem a gaudir d’una oportunitat per agafar amb les mans la nostra 
causa comuna, que per qüestions practiques anomenem socialisme, i donar-li una 
forma més apropiada a la nostra reputació abans bona i per la força bona opinió que 
solíem tenir de nosaltres mateixos. La primavera s’ha acabat i no tornarà mai més. A 
l’hivern ja ho sabrem tot.  

 
 
 
 
 
LUDVÍK VACULÍK (1926-2015) va ser un escriptor i periodista txec. Membre del 
partit comunista, és sobretot conegut per haver escrit el manifest Dues mil paraules 
l’any 1968. Un any després, deixa el partit i es dedica a fer circular textos d’autors 
samizdat. Després de la caiguda del comunisme, va continuar escrivint, sobretot al 
diari Lidové noviny.  



L’explotació del mite de la 

primavera de Praga 
JAN RICHTER 

 

l matí del 21 d’agost de 1968, el senyor William Teltscher es va adonar que el 

seu viatge a Txecoeslovàquia s’havia acabat abans de començar. Telscher era 

descendent d’una família jueva de Mikulov, al sud de Moràvia, 

tradicionalment relacionada amb el comerç del vi, i havia decidit visitar el seu país 

per primera vegada des que la seva família havia marxat a Anglaterra el 1939, 

escapant dels nazis. Tanmateix, només aterrar a l’aeroport Ruzyne de Praga va veure 

tot de tancs soviètics que sortien d’avions de transport. Va fer mitja volta i va agafar 

el primer vol amb destinació a Londres. 

Pel que sembla, Telscher era un dels qui creien que la primavera de Praga 

finalment comportaria canvis significatius en el sistema totalitari o que, si més no, 

donaria als ciutadans de Txecoeslovàquia la sensació que tornaven a portar les 

regnes del destí de llur país. Com molts altres —centenars de milers—, va ser 

enganyat.  

Avui dia, la gent sovint no pot contenir l’emoció quan contempla les 

filmacions dramàtiques dels carrers de Praga de l’agost de 1968, plens a vessar de 

multituds que es congregaven al voltant dels tancs soviètics i que intentaven explicar 

als perplexos soldats que tot plegat era un malentès terrible. Aquesta emoció és una 

resposta comprensible a l’exemple clàssic de l’enfrontament entre el bé i el mal, entre 

multituds pacífiques i ocupants fortament armats. Ara bé, és una resposta que pot 

obstaculitzar anàlisis més profundes i més racionals respecte de la veritable 

naturalesa i les hipotètiques expectatives del Procés de renaixement, que és com els 

funcionaris de la neollengua van anomenar la Primavera de Praga. Les preguntes 

fonamentals són si realment l’esperança de la Primavera de Praga era per la 

democràcia, i si el que proposava va ser mai a punt de materialitzar-se. 

La Primavera de Praga de 1968 havia començat un any abans, amb l’aplicació 

de reformes no polítiques adreçades a solucionar una situació econòmica 

deteriorada. El gener de 1968, Alexander Dubček va ser escollit primer secretari del 

partit comunista de Txecoeslovàquia (KSC) com a resultat de la lluita entre dues ales 

enfrontades: per una banda, la línia dura comunista, liderada per Antonin Novotny, 

antic primer secretari; per l’altra, la facció reformista. Al mateix Dubček el va 

sorprendre molt haver estat escollit, però aquesta solució satisfeia tots dos grups. El 
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nou secretari va continuar amb les reformes, la més crucial de les quals va ser 

l’abolició de la censura a la premsa el juny de 1968. Es va fer una crida, també, per 

un procés de preses de decisió més obert en el si del KSC, la qual cosa havia de 

permetre una mínima dissensió. Però és important observar que tot això tenia a 

veure amb el partit i prou; no pas amb la població. No és forassenyat sospitar que els 

líders txecoeslovacs volien acabar dirigint el seu propi espectacle, en comptes d’haver 

de deixar-ho gairebé tot en mans de consellers soviètics. Finalment es va fer una 

crida per reconèixer els errors de la dictadura dels anys cinquanta. Quan es va posar 

fi a la censura, els líders soviètics van expressar repetidament el seu malestar amb la 

línia seguida pel seu país germà i partit fraternal. Les seves objeccions, propostes i 

demandes sempre es trobaven amb la confirmació que «la voluntat veritable del 

poble txecoeslovac» estava íntimament lligada als principis introduïts després del 

Febrer Victoriós (és a dir, el cop d’estat comunista de 1948). 

No obstant això, al poble tan se li’n donava de la mena de jocs que els seus 

polítics escollits de facto haguessin de practicar amb els líders de Moscou. El poble 

va creure que allò era una oportunitat perquè el nou estil polític comportés canvis 

significatius; va creure que podria tenir vides decents sense haver de discutir els seus 

somnis tancats a casa i en secret. Ara, és més aviat dubtós que la majoria hagués 

abraçat un rebuig total al socialisme, com sí que va passar el 1989. Un dels eslògans 

més populars pintats als murs després de la invasió de 1968 deia: «Lenin, desperta: 

Brezhnev s’ha tornat boig». 

Tanmateix, els polítics txecoeslovacs es van trobar sota dues pressions: al seu país 

havien de tractar amb demandes de més reformes, i, per altra banda, havien de 

tractar amb les demandes creixents de Moscou d’aturar i fins i tot revertir el procés 

de reforma. Al final van perdre per totes dues bandes.  

Els qui aspiraven a actuar com a oposició real van introduir algunes 

iniciatives, per exemple el Club dels no-partisans compromesos (KAN), una 

organització política fundada l’abril de 1968 per promoure la democràcia i la 

implicació del poble en la política. La reacció dels líders txecoeslovacs va ser reticent 

i evasiva. L’expressió més popular de l’actitud política de l’època va ser el manifest 

de les Dues mil paraules, compilat aquell juny per l’escriptor i membre del partit 

comunista Ludvík Vaculík i signat per milers de persones. El manifest demanava 

reformes i «la sortida d’aquesta gent [del partit] que havien abusat del seu poder [...] 

que actuaven deshonestament i cruelment», referint-se a la persecució a què el règim 

havia sotmès a milers  de persones durant els anys cinquanta. Però el manifest també 

declarava: «No és possible dur a terme cap insurgència democràtica sense els 

comunistes ni contra seu». Fins i tot això era massa radical. Tan aviat com el 

manifest va aparèixer als diaris, Dubček el va criticar, dient que: «Afeblir el partit 

afebliria el programa de reformes».  

 



D’altres líders reformistes van condemnar el manifest perquè era 

«políticament romàntic», i alguns fins i tot van argumentar que podia conduir a la 

contrarevolució. Durant la primavera de Praga mai cap líder polític no va tenir la 

intenció seriosa de desmantellar el règim comunista i establir la democràcia. La gent 

també acostuma a oblidar que la majoria dels líders comunistes de la primavera de 

Praga havien estat molt actius destruint el govern mig democràtic de 

Txecoeslovàquia de 1948.  

A l’agost, els soviètics van arribar a la conclusió que l’amenaça de la 

contrarevolució era ben certa, van perdre la paciència i van decidir d’assegurar-se 

que Txecoeslovàquia romangués comunista. Dubček i els seus camarades del comitè 

central del KSC es van rendir. A alguns d’ells els va desil·lusionar molt la traïció dels 

seus amics de Moscou; d’altres, com Gustáv Husák, immediatament van veure-hi 

una oportunitat per anar més lluny en les seves carreres polítiques.  

Avui dia la gent que va viure la primavera de Praga la considera un somni 

brutalment esclafat per l’Imperi soviètic, mentre que les motivacions reals dels 

reformadors no es qüestionen. És possible que aquells polítics interiorment 

desitgessin una democràcia civilitzada, però, si era així, mai no ho van fer evident. 

Van començar un joc perillós i van perdre. La situació, tan a casa com a l’estranger, 

se’ls va descontrolar, la qual cosa va significar el final del Procés de renaixement i el 

començament d’un altra prova per una població acostumada a patir. Els anys setanta 

van ser un període de frustració extrema i de desesperança, les conseqüències del 

qual encara són presents avui dia. Aquest cop, però, no van ser els alemanys, com 

durant la Segona Guerra Mundial, o el soviètics, com el 1968, sinó els mateixos txecs 

i eslovacs els qui van oprimir els seus conciutadans.  

 

*Publicat al The Prague Post, el 19 d’agost de 2004.  

 

 

 

 

 

 

JAN RICHLER és historiador i col·labora amb el Museu regional de Mikulov, al 

sud de Moràvia. Escriu per al The Prague Post.  



Un passeig per la Praga mediàtica 

 
IVAN KLÍMA 
 

esprés d’uns quants dies 
sense parar de ploure —que 
vaig passar llegint diaris i 

revistes i mirant la televisió—, em vaig 
armar de valor: un cop comprovat 
moltes vegades que les possibilitats de 
divertir-nos al matí són força menys 
nombroses que les de la resta del dia, 
a la tarda vaig fer cap al centre de la 
ciutat, per delectar-me en el 
panorama de Hradany.1 
Sorprenentment, Hradany era al seu 
lloc: no l’havien robat ni tampoc no 
l’havien fet saltar per l’aire, però em 
feia gràcia la idea que un de cada deu 
cotxes que passaven pel meu costat 
fos robat, i m’angoixava pensar que 
molts dels que es desplaçaven 
còmodament en els seus vehicles 
acabarien en un accident múltiple o, 
fins i tot, en cas que fossin empresaris, 
al fons d’algun embassament o d’un 
riu. 
 

En aquesta època de l’any et 
podries delectar mirant les noies 
maques que la primavera llançava als 
carrers. Però, com m’hi podia delectar 
si, després d’haver-ho calculat, em 
vaig adonar que una de cada cinc 
devia ser una de les trenta mil 
prostitutes que hi ha a Praga? 
 

Evidentment, al centre no em 
vaig endur la cartera, però tot i així no 
deixava d’angoixar-me la idea que em 
poguessin assaltar i robar. Per un 
moment vaig estar gairebé segur de 
poder distingir els membres d’una 
banda de carteristes congregant-se. I 

durant un moment em van 
tranquil·litzar un parell de policies 
que patrullaven, però de seguida em 
vaig adonar de la terrible realitat: 
aquells policies segur que es deixaven 
subornar i, per tant, no els demanaria 
ajuda. Des d’una parada ambulant 
m’arribava l’olor de salsitxes fregides, 
però sabia que si en menjava seria 
com suïcidar-se, ja que probablement 
estaven fetes amb carn de porcs bojos, 
importats, a més a més, de contraban. 
 

A Můstek,2 un estranger de 
pell fosca se’m va adreçar en una 
llengua que, malauradament, no vaig 
entendre, però em va quedar clar que 
era un dels nombrosos camells que es 
dediquen a oferir cocaïna o heroïna. 
 

Fins aquí podíem arribar. Em 
van entrar ganes de tornar com més 
aviat millor a la seguretat de la llar (tot 
i que sé que això d’una llar segura és 
una il·lusió i prou), però després de les 
experiències anteriors no vaig gosar 
fer el viatge en tramvia, on em podrien 
atacar uns caps rapats o uns 
anarquistes. I agafar un taxi, on el 
mateix taxista primer m’atracaria i 
després m’engegaria un tret? 
 

Després d’haver caminat 
durant dues hores, vaig obrir les 
portes de casa meva (sorprenentment 
no havia estat forçada) i, cansat, em 
vaig deixar caure a la butaca. Vaig 
arribar just a temps per veure les 
notícies de la televisió. 

 

                                                           
1 Hradčany és el barri de Praga on hi ha el 
castell. 

2 Estació de metro de Praga. 
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Praga et maleirà 
JUAN FORN 

 Gustav Meyer, Praga primer li va donar tot i, més endavant, li ho va prendre. 

La ciutat el va rebre amb els braços oberts quan, d’adolescent, hi va arribar 

amb la seva mare, que feia d’actriu (el pare era un ministre de la cort de 

Württenberg que mai no el va reconèixer). Un bon dia, la mare va marxar de gira cap 

a Rússia amb una companyia teatral i el noi es va quedar sol a Praga. Tanmateix, va 

aconseguir acabar el batxillerat i la carrera d’economia amb notes brillants i es va 

especialitzar en comerç internacional. A vint-i-tres anys tenia el món al seu abast, 

però un amor desafortunat el va dur a la vora del suïcidi. Just en el moment en què 

era a punt d’engegar-se un tret al pit, unes mans anònimes van passar per sota de la 

porta un fullet espiritista titulat «La vida que vindrà», la lectura del qual el va 

trasbalsar de dalt a baix. Dos anys més tard, Meyer era un dels banquers amb més 

èxit de Praga i un mèdium expert, cosa que li comportaria la ruïna.    

Els interessos esotèrics de Meyer anaven des del ioga fins a la telepatia, 

passant per les experiències amb al·lucinògens i la teletransportació. Tan sols 

menjava llegums i llavors; a la nit dormia tres hores i prou, i era capaç de romandre 

estones llarguíssimes fent doloroses postures asana que, segons ell, el carregaven 

d’energia. Ara bé, les pràctiques espirituals no van impedir que destaqués com a 

esportista (era un mestre en esgrima i tir i va representar el seu país com a remer, a 

banda de ser el primer propietari d’un vehicle a Praga). Per a demostrar els dots de 

vident que tenia, una nit va convocar a casa seva un grup selecte d’amics financers, 

va beure davant seu un preparat de haixix (trenta grams dissolts en una tassa de cafè 

negre!) i va predir el preu que les accions d’una dotzena d’empreses arribarien a tenir 

a la borsa. Segons l’opinió unànime de tots aquells experts, el pronòstic no tenia ni 

cap ni peus. Però quan l’endemà la borsa va tancar, de dotze prediccions Meyer 

n’havia encertades onze. 

A Praga, la història es va escampar com la pesta; escandalitzada, la 

comunitat benpensant va exigir que arrestessin Meyer per estafador. Fou jutjat i el 

tribunal el va considerar innocent d’estafa però no pas d’ofendre l’honor dels seus 

col·legues de la banca. Durant els dies que va durar el judici, el banc Meyer & 

Morgenstern va fer fallida i Meyer es va arruïnar. Quan Kafka i Brod el van conèixer, 

al 1901, Gustav Meyer era un pària que recorria els cafès praguesos reptant els seus 

enemics —juristes il·lustres, funcionaris públics i antics col·legues de la banca— a un 

seguit de duels. Com que Meyer era bastard, tots aquests personatges tenien l’excusa 

perfecta per evitar els desafiaments (i la mort segura, perquè Meyer era un espadatxí 

excel·lent). 

 

A 



Però gràcies a Max Brod, el nostre protagonista va trobar finalment la 

manera de barallar-se amb aquella societat que l’havia ofès i humiliat. Brod li va 

suggerir que escrigués els relats terribles amb que Meyer aterria els borratxos del 

Cafè Continental i que els fes arribar a la revista satírica alemanya Simplizissimus, 

que de seguida va començar a publicar aquest seguit de retrats corrosius sobre les 

mesquineses del món praguès. Meyer va adoptar el pseudònim Gustav Meyrink (per 

simbolitzar que, a Praga, fins i tot li havien pres el nom) i així va ser com el van 

conèixer Thomas Mann, Karl Kraus, Rilke, Strindberg i Hamsun (les signatures dels 

quals acompanyaven Meyrink a la revista). Amb el que li pagaven per aquests contes, 

no podia permetre’s ni un quart de pensió, però els seus admiradors alemanys li van 

aconseguir un passaport de sortida de Praga: l’editorial Fischer li cedia un petit 

departament a la seu de Viena a canvi que els traduís, a jornada completa, les 

novel·les de Dickens. Meyrink va acceptar l’oferta sense dubtar-ho (després acabaria 

odiant el seu adorat Dickens) i va deixar Praga brandant el puny contra la ciutat: «Tu 

i jo encara no hem acabat!», va assegurar. 

Deu anys més tard, al 1915, Kafka va rebre, per mitjà de Max Brod, una 

novel·la que es deia El gólem. Kafka la va llegar en una nit, fascinat, aterrit i 

literalment abduït pel retrat de l’antiga Praga, concretament del gueto jueu. Meyrink 

es revenjava de la ciutat, la condemnava a l’horror i la retratava sense compassió en 

el seu terror més abjecte. Però a l’obra també hi havia vessat tot el que sabia i creia 

sobre la càbala i l’alquímia (és a dir: la paraula i la capacitat de transformar el plom 

en or i la mort en vida, tal com fa el vell rabí Löew de Praga quan va crear el gólem 

—una criatura enorme feta de fang— introduint-li a la boca un paperet anomenat 

shem, on hi ha escrit el nom impronunciable de Déu). 

Imaginem l’escena durant una estona: mentre a fora ressona la Gran Guerra, 

Kafka al seu dormitori devora durant una nit aquesta novel·la que exhumava i 

entreteixia tots els secrets i les misèries de Praga. És impossible imaginar un lector 

millor, més idoni, més perfecte que Kafka per a El gólem. Si Meyrink mai va tenir 

cap poder com a mèdium, alquimista o cabalista fou el que li va permetre guanyar 

aquest lector per al seu llibre. Mai no sabrem què va llegir Kafka a El gólem, tret que 

fou infinitament més que el que mai en podrem llegir la resta dels mortals. 

Tanmateix, com que va morir el 1924, Kafka es va perdre el darrer acte del 

duel implacable entre Praga i Meyrink: al principi de l’any 1932, quan Meyrink i la 

seva família vivien en una vil·la a les muntanyes de Montreux, a Suïssa, l’únic fill de 

l’escriptor, la llum del seus ulls, un noi «que brillava per la seva intel·ligència, gust 

artístic, qualitats esportives i natura benèvola» va patir un accident terrible mentre 

esquiava que el va deixar en una cadira de rodes. No va aguantar gaire temps. Un 

matí van descobrir que s’havia arrossegat des del llit fins al bosc de davant la 

residència dels Meyrink i allà s’havia tallat les venes. La mateixa mort terrible que 

pateix l’estudiant Charousek a El gólem. Meyrink no va poder assimilar el cop. Poc 

després, el 4 de desembre de 1932, va dir bona nit a tota la família, es va retirar al 



dormitori, va seure en una cadira, descamisat «davant una finestra oberta que tocava 

a Llevant» i va romandre així «fins que els ulls vidriosos van mirar l’única estrella 

que, quan es va fer de dia, continuava lluint al cel». Per Praga hi va passar el nazisme, 

la guerra i després del comunisme. Fins al 1989 El gólem no es va publicar en txec: 

feia tot just cent anys que Gustav Meyer —més endavant Meyrink— havia estat 

acusat, jutjat, arruïnat i maleït per Praga. 
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Mozart a Praga 

 
JOSEPH WECHSBERG 
 

 
ozart tan sols va passar uns 
quants mesos a Praga, però 
van ser els més feliços de la 

seva curta i sovint dissortada vida. El 
13 de gener de 1787, el Prager 
Oberpostamtszeitung informava: 
«Ahir a la nit, el nostre gran i estimat 
compositor Herr Mozard [sic] va 
arribar a la ciutat des de Viena. 
Esperem que en honor seu Herr 
Bondini prepararà representacions de 
Les noces de Fígaro, l’obra popular 
d’aquest geni musical... També 
desitgem escoltar el senyor Mozart 
tocant el piano.» 
 

Fígaro va ser un èxit rotund a 
Praga. Aquí no hi va haver intrigues de 
cort (com les que van envoltar 
l’estrena a Viena); el públic va quedar 
encisat amb un llibret tan 
revolucionari i va percebre i capir la 
bellesa de l’obra. Mozart era feliç. El 
14 de gener, va escriure al seu amic 
Gottfried von Jacquin a Viena: 
 
«A les sis m’he dirigit amb el Comte 
Canal a un lloc que anomenen Palau 
Bretfeld, on es congrega la crème de 
la crème de les belleses de Praga. Noi, 
ho hauries d’haver vist! T’imagino 
corrent —o més aviat coixejant— 
darrere aquelles dones boniques, 
casades i solteres. Jo no vaig ballar ni 
en vaig festejar cap, primer perquè 
estava massa cansat i després a causa 
de la meva timidesa natural. Vaig 
contemplar, però, amb el més gran 
dels plaers, com tota aquella gent 
volaven encisats amb la música del 
meu Fígaro, arranjat per a quadrilles 
i valsos. Perquè aquí ningú no parla de 

res més que de Fígaro. No s’interpreta 
ni es canta ni es xiula res més que 
Fígaro. No hi ha cap òpera que tingui 
tan èxit com Fígaro. Res, tan sols 
Fígaro. Certament, és un honor per a 
mi!» 
 

«La meva orquestra és a 
Praga», va dir Mozart al final de 1787, 
després de dirigir-hi l’estrena de Don 
Giovanni. Una llegenda antiga de 
Praga ens diu que Mozart va enllestir 
l’obertura d’aquesta òpera tot just 
abans de la representació i que 
l’orquestra la va interpretar «amb les 
pàgines encara humides de tinta». 
Però el fet és que, sense Praga, no 
tindríem Don Giovanni, l’obra mestra 
més gran que hi ha. 
 

El 29 d’octubre de 1787, 
Mozart va dirigir la primera 
representació de Don Giovanni al 
Teatre Nostiz. L’edifici encara hi és; 
més endavant va esdevenir el Teatre 
Estatal i ara es diu Teatre Tyl, en 
honor del dramaturg txec Josef 
Kajetán Tyl. És un dels teatres barrocs 
més encisadors del món: conté uns 
frescos molt bonics, llotges decorades 
amb riquesa, passadissos baixos i 
terres desnivellats. L’estrena fou un 
gran èxit i Mozart va rebre moltes 
ovacions. Don Giovanni va esdevenir 
l’òpera preferida de Praga i fou 
representada 532 vegades durant els 
1oo anys següents. 
 

Si avui dia Mozart tornés a 
Praga, segurament reconeixeria molts 
llocs tal com els va veure al 1787. (De 
ben segur que no li passaria el mateix 

M 



a Viena o a Salzburg, que han canviat 
molt.) A Praga, els contorns i les 
façanes dels edificis no han variat 
gens. El Palau Thun, al carrer 
Nerudová, on Mozart va estar-se amb 
la seva dona durant la primera visita 
que va fer a Praga, encara hi és, 
envoltat de les mateixes cases 
barroques. Malá Strana roman una 
joia incomparable del barroc que 
ningú no ha espatllat amb estructures 
modernes, com sí que passa a Viena, 
Dresden o Florència. Aquesta és la 
bellesa —i el secret— de Malá Strana. 
Fins i tot els jardins del palau s’han 
conservat fidelment. Tan sols 
Bertramka, l’encisador xalet rococó, 
on Mozart va treballar la partitura de 
Don Giovanni, ja no és un oasi de pau 
i tranquil·litat; ara està envoltat de 
fàbriques sorolloses. 
 

Fins i tot avui, la gent de 
Praga coneix els llocs on Mozart va 
viure i treballar. Li agradava molt 
l’ambient musical del districte de 
Malá Strana. «La música era per tot, 
formava part de l’aura dels palaus de 
Malá Strana; hi havia música a les 
escoles i als cors de les esglésies, a les 
tavernes i als cafès», escriu Alois 
Svoboda.1 Aquí és on Mozart va 
conèixer Josef Haisler, que tocava 
l’arpa a les cerveseries. Haisler mai no 
va aprendre a llegir música, però 
tocava tan bé que Mozart el va 
convidar a la seva cambra, va 
compondre un andante i l’hi va 
regalar. Davant la sorpresa i l’alegria 
de Mozart, Haisler va començar a 
improvisar allà mateix sobre aquest 
tema. 
 

A Smichov, Mozart hi va 
compondre gran part de Don 

                                                           
1 Alois Svoboda (1852-1929), mecenes i 
benefactor, que va donar grans extensions 
de terra a la ciutat de Praga on, per 
exemple, s’hi van construir el zoològic i el 

Giovanni, concretament al Bertramka 
(Vil·la Bertram), una casa rococó rosa 
i blanca encisadora envoltada per un 
jardí preciós que ara és un museu 
Mozart. No és cap secret que el Comte 
Clam l’havia construïda per a la 
cantant Madame Josefina Dusek. Ella 
i el seu marit Franz eren amics de 
Mozart. El cèmbal i el piano que 
Mozart va fer servir encara hi són. Les 
notícies de l’estrena de Praga van 
arribar a Viena i Don Giovanni hi va 
ser interpretat el 7 de maig de 1788, 
però el públic el va trobar «confús i 
dissonant». L’única persona que el va 
entendre va ser Joseph Haydn. 
Després de la mort de Mozart, el 
Musikalisches Wochenblatt de Berlín 
va escriure: «Els vienesos aviat 
s’adonaran del que han perdut. 
Fígaro i Don Giovanni tan sols van 
ser un èxit a Praga.» En el seu funeral, 
celebrat a la magnífica església 
barroca de Sant Nicolau, Madame 
Dusek va cantar el solo soprano del 
Rèquiem de Mozart. Cinquanta anys 
després, el Rèquiem es va representar 
a Viena. 
 

Al 1868, quan es va inaugurar 
el Teatre Nacional de Praga, Bedrich 
Smetana va dir: «La música forma 
part de la vida dels txecs.» Avui dia, la 
seva La núvia venuda és l’òpera 
nacional de Txèquia; no passa un mes 
sense que al teatre nacional (Národní 
Divadlo) —que en si mateix ja és un 
símbol nacional— se’n faci una 
representació. Aquest teatre fou 
construït gràcies a petites 
contribucions de la població. El van 
inaugurar el 15 de juny de 1881 i es va 
cremar el 12 d’agost d’aquell any 
mateix. En tots els pobles i ciutats del 
país es van tornar a fer col·lectes i al 

jardí botànic. (N. del t.) 

 



1883 el teatre va tornar a obrir, amb el 
Libuše de Smetana. El Národní 
Divadlo continua essent un altar 
nacional que esguarda el riu Vltava i 

Malá Strana, amb la magnífica silueta 
de Hradčany, el castell de Praga, com 
a teló de fons. 

 
 
*Article publicat a The Saturday Review, el 14 de març de 1970. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSEPH WECHSBERG va néixer a Ostrava, Moràvia, l’any 1907. A 17 anys va 
entrar a l’Acadèmia de música estatal de Viena i ben aviat va semblar que faria 
carrera com a violinista, però més endavant es va dedicar al dret, tot i que no va 
deixar mai la música. De Mozart en va dir que era l’esperit creatiu més gran de la 
història i que era la millor cura per a depressions i mals de cap. L’any 1938 es va 
exiliar als Estats Units. La mare de Wechsberger va morir a Auschwitz. Durant més 
de tres dècades, Weschsberg va escriure pel The New Yorker. També va publicar 
diverses biografies de músics. Els darrers anys de la seva vida es va establir a Viena, 
on va morir l’any 1983.   



Leo Perutz: el sol de Praga es va pondre a 
la Mediterrània 
 
HANS-HARALD MÜLLER 
 

l sergent Schramek —la davallada del qual ara us explicaré— es va 
disparar un tret amb el seu rifle de servei de la manera següent: va lligar 
una banda de la corda al gallet i la resta la va enroscar als barrots de 

ferro del llit, aleshores va prémer la boca del rifle contra el seu cos i va estirar. La 
descàrrega va destrossar-li el pit i el va llançar a terra... No obstant això, el projectil 
no va aturar-se tan fàcilment; va continuar i va causar tota mena d’estralls 
addicionals i de desgràcies: creuà l’habitació i va foradar el retrat de l’Emperador que 
hi havia a la paret, va anar a parar al dormitori gran de les barraques fins a impactar 
a la cama de Hruska Michael, un recluta rutè, que va saltar del llit cridant...» 
 

El primer relat que Leo Perutz va publicar és Der Feldwebel Schramek [El 
sargent Schramek] (1907). En aquesta història, Perutz aconsegueix suggerir dues 
explicacions incompatibles per aclarir un únic esdeveniment. La bala que destrossa 
el pit de Schramek passa, per dir-ho així, a través de dos mons separats. La idea que 
els esdeveniments poden tenir conseqüències imprevisibles i estar inserits en 
contextos molt diversos va guiar Leo Perutz al llarg de les seves novel·les i relats. 
 

Perutz va néixer a Praga —justament on se situa aquest relat— el 2 de 
novembre de 1882, però des de 1898 va viure a Viena. Praga va ser l’escenari de la 
seva primera infantesa, un lloc central per a una família jueva cada cop més ben 
situada socialment. Va acabar els estudis a Viena i en aquesta ciutat, amb dos altres 
autors praguesos, va fundar un cercle literari que van anomenar Freilicht (‘aire 
lliure’) i sobre el qual més endavant va escriure: 
 
«Érem una vintena de joves que ens trobàvem en un cafè petit que hi havia davant la 
universitat. Allà ens llegíem els nostres poemes, novel·letes, esborranys de tragèdies 
i fragments de novel·les inacabades. Tots els poemes sonaven com si haguessin estat 
escrits pel secretari de Rilke, les tragèdies seguien el model de Strindberg, per a les 
novel·letes havíem escollit Knut Hamsun com a padrí involuntari i els fragments de 
novel·les inacabades havien d’agrair la seva existència miserable a Buddenbrooks, 
que acabava de ser publicat.» 
 

La primera novel·la de Perutz, Die dritte Kugel [La tercera bala], no es va 
publicar fins al 1915. L’estil és molt semblant al d’Arthur Schnitzler, a qui Perutz 
sempre va admirar. Tot i que l’argument és el d’una novel·la històrica, tot plegat 
sorgeix dels temes del modernisme vienès, és a dir, pèrdua d’identitat, experiències 
de discontinuïtat psicològica, expansions místiques dels límits del jo: ras i curt, la 
crisi de la individualitat. Les històries dels dos narradors en primera persona estan 
tan embullades l’una amb l’altra que no està clar si la novel·la ens presenta dues 
històries diferents o bé la de la vida d’una persona i prou. El lector és qui ho ha de 
decidir. 
 

«E 



Perutz va rebre les primeres bones crítiques de la novel·la mentre participava 
a la Primera Guerra Mundial com a soldat d’infanteria. El 4 de juliol de 1916, al front 
est de Galítsia va rebre un tret als pulmons que gairebé li costa la vida. Uns dies 
després, li van extreure la bala i va poder sobreviure. Aleshores li van oferir un lloc 
als quarters militars de premsa, on, durant la guerra, hi havia congregada tota l’elit 
literària. Allà hi treballaven figures com Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria 
Rilke, Robert Musil, Franz Werfel i Egon Erwin Kisch, el qual va mirar de convèncer, 
sense èxit, el seu amic de Praga Leo Perutz perquè donés suport a la causa bolxevic. 
 

El període entre 1918 i 1933 fou el més productiu literàriament de la vida de 
Perutz. L’apassionant novel·la contemporània Zwischen neun und neun [De nou a 
nou] es va publicar originàriament amb el títol Freiheit [Llibertat] al 1918. Der 
Meister des Jüngsten Tages [El mestre del judici final] va aparèixer al 1923; la 
novel·la històrica Turlupin, un any més tard. La popularitat de Perutz va arribar al 
punt més alt l’any 1928 quan el Berliner Illustrierte Zeitung, la revista de més tiratge 
a Europa en aquella època, va publicar la seva novel·la Wohin rollst du, Äpfelchen... 
[Cap on rodes, pometa...] en diversos lliuraments. Això va fer que la tensió de la 
narració s’intensifiqués fins a tal punt que la persecució del final de la novel·la va 
arribar ser tema de conversa a Berlín. 
 

A més de dedicar-se a la literatura, Perutz tenia molt interès pel teatre i el 
cinema. De fet, la novel·la Der Marques de Bolibar [El marquès de Bolívar] i el relat 
Die Geburt des Antichrist [El naixement de l’Anticrist] van ser adaptats al cinema 
durant els anys 20. Tot i aquest interès per la innovació, Perutz va continuar escrivint 
els seus relats i novel·les en llibretes i feia servir un portallapis de fusta, la punta del 
qual sucava en un tinter. Quan s’equivocava o el que havia escrit no li agradava, 
començava en un full nou. Ell mateix va escriure que el terra del seu estudi 
normalment estava cobert «amb pàgines de manuscrits que havia estripat abans 
d’arrugar». L’autor Paul Frank ens diu que «la seva necessitat per revisar no tenia 
límits. Diria que treballava amb un zel semblant al d’un monjo». 
 

L’establiment de la dictadura nacionalsocialista a Alemanya va tenir 
conseqüències dràstiques per a Perutz. La creació deliberada de la histèria de masses 
fa un paper important en la seva novel·la St. Petri-Schnee [La neu de Sant Pere]. Al 
començament de 1933, la distribució de llibres a Alemanya s’havia reduït 
brutalment. Ben aviat, els nazis van boicotejar totes les novel·les d’aquest escriptor 
jueu. Quan les tropes nazis van desfilar per Viena el 13 de març de 1938, Perutz va 
entendre que l’únic que podia fer era emigrar. El setembre de 1938, va marxar de 
Viena amb la seva família; des de Venècia va viatjar per mar cap a Tel Aviv. A 
Mainacht in Wien [Mitjanit a Viena] va descriure amb un humor sarcàstic les 
formalitats inacabables, frustrants i humiliants que va haver de complir per poder 
marxar d’Àustria. 
 

A Tel Aviv no s’hi va sentir ni bé ni malament. Al febrer de 1939 va escriure 
a un amic que «la vida d’un jueu és com la d’un cuc de terra que l’han tallat en tres 
trossos (les dues guerres mundials). El tercer tros es recargola una mica, gemega, es 
queixa a Jahvé, s’amaga, i continua vivint». Tanmateix, Perutz va tenir un èxit que 
mai no s’hauria imaginat quan un matrimoni de coneguts seus, també emigrants de 
Viena, van obrir una agència literària a l'Argentina. La conseqüència més important 



d’aquest fet fou que Jorge Luis Borges va incloure la novel·la Der Meister des 
Jüngsten Tages [El mestre del judici final] al «El séptimo círculo», una col·lecció de 
novel·les policíaques clàssiques. Això explica perquè el nom de Perutz és prou 
familiar en l’àmbit literari en espanyol avui dia. 
 

A Palestina Perutz es va centrar a completar una novel·la que havia començat 
a Viena al 1924. Legende aus dem Ghetto [La llegenda del gueto] es va publicar al 
Neuer Merkur l’any 1925 en forma de capítol únic d’una novel·la situada a Praga. 
Avui dia, amb el títol Nachts unter der steinernen Brücke [Nit sota el pont de pedra] 
és la seva obra més coneguda i probablement la millor novel·la situada a Praga que 
s’hagi escrit en alemany. Quan al 1951 finalment la va acabar va escriure als seus 
amics a l’Argentina: «Crec que aquest llibre m’ha sortit força bé; és una llàstima que 
no l’hagués escrit fa vint anys. A Kisch i Werfel els hauria agradat, però ja no hi són!» 
Kisch i Werfel eren morts, l’època literària de la Viena Jove havia desaparegut. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una escena dramàtica de Die Sarabande [Sarabanda], una altra de les 
novel·letes que finalment formen el mateix llibre, per salvar un aristòcrata arrogant 
d’una mort per esgotament, el Gran Rabí Loew fa que una imatge d’Ecce Homo 
aparegui a la paret de casa. L’Ecce Homo, tanmateix, no mostra una imatge de Crist 
sinó una imatge del judaisme. Això va fer que la novel·la no tingués gens d’èxit a la 
Viena de la postguerra, però que fos molt més valorada a Tel Aviv. Max Brod, que 
vivia al mateix país, va escriure: «Vaig sentir com Perutz llegia parts d’aquest llibre 
emocionant, amb calma i sense la més mínima voluntat de ser el centre d’atenció». 
Tot recordant aquestes lectures, a Brod li feia l’efecte que era «com si els darrers 
rajos de sol de la Praga literària parpellegessin a Tel Aviv. El sol de Praga es ponia a 
la Mediterrània». 
 

 



Durant els darrers anys de la seva vida (va morir al balneari austríac de Bad 
Ischl el 25 d’agost de 1957), Perutz passava l’hivern i la primavera a Tel Aviv, i l’estiu 
i la tardor a Europa. Treballava en una novel·la situada a Milà durant el segle XV, tot 
i que la dedicava a un problema del segle XX. Der Judas des Leonardo [El Judes de 
Leonardo] es va publicar pòstumament; tracta de l’autonomia de l’art i del preu alt 
que cal pagar-ne. 
 

Al 1946, Perutz va escriure a un amic: «De fet, el problema de la meva vida 
se solucionaria si pogués construir una caseta des d’on es veiés la Mesquita d’Omar 
a través de les finestres del davant i el Kahlenberg a les del darrere». Va ser molt a 
prop de solucionar aquest problema amb la seva obra literària.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANS-HARALD MÜLLER és professor de literatura alemanya i de teoria literària 
a la Universitat d’Hamburg. És autor d’una biografia de Leo Perutz que va publicar 
l’any 2007. 



Senyor, compadeix-te de mi 

 
LEO PERUTZ 
 

l caporal de reserva Georg Pichler, de civil segon comptable d’una botiga de 
decoració de Zelinkagasse, fou ferit i fet presoner de guerra pels russos essent 
comandant, l’octubre de 1916. Tenia una ferida de bala a la cama i una altra a 

l’espatlla. Durant diversos mesos va estar internat a Tiflis en un petit hospital de 
guerra que abans havia estat una han, una fonda per a comerciants de pas. 
 

Allà Georg Pilchler no hi estava pas tan malament. El que li feia por i 
l’angoixava era el canvi de bena, però quan tornava a ser al llit gaudia pensant que 
ara tindria dos dies de tranquil·litat, que no el molestarien en quaranta-vuit hores. 
La idea que, mentre ell podia estirar-se a gust sota la manta calenta, el seu antic cap, 
el sergent Votrubec, anava amunt i avall de la trinxera estovada per la pluja, 
tremolant de fred, sense tabac, amb l’estómac buit i amb la possibilitat de rebre un 
tret a la panxa, aquesta idea el reconciliava del tot amb el seu destí. 
 

Al principi es mostrava apàtic i no s’interessava pel que l’envoltava. Estava 
content d’haver recuperat la vida i d’haver-se tret la guerra del damunt per sempre. 
El temps transcorria plàcidament mentre esperava el ranxo. Al migdia hi havia sopa 
de verdura o unes farinetes de mill que es deien kacha i, a la nit, te. Quan algun 
diumenge rebia una ració de carn freda en gelatina, l’insòlit esdeveniment li 
proporcionava material de reflexió per a molts dies. 
 

Al principi de la setena setmana d’estar-se a l’hospital va aparèixer 
l’avorriment. Georg Pichler va començar a estudiar les cares dels seus companys 
d’habitació. Totes s’assemblaven d’una manera exasperant. Es va esforçar —sense 
reeixir-hi— a entaular una conversa amb l’infermer, un tàrtar vell i rondinaire que 
quan caminava arrossegava la cama dreta. Va reprimir l’odi que sentia vers el seu veí 
de llit, que cada nit el despertava amb una tos que no s’acabava mai: li va perdonar 
aquest i altres defectes, i va mirar de comunicar-s’hi. Hi parlava com amb un nen 
petit: a poc a poc, amb molta paciència i fent servir expressions molt senzilles. 
L’intent va fracassar. Georg Pichler no sabia ni una paraula de rus i el veí 
probablement tan sols parlava tàrtar. 
 

Cada matí els metges feien la ronda. Un d’ells, el més vell, entenia el francès. 
Georg Pichler va dedicar algunes hores de la tarda a preparar frases en francès. Quan 
al matí va fer comentaris en la llengua de Racine sobre la probable durada de la 
guerra i sobre si mateix, el metge va assentir amablement amb el cap, li va fer uns 
copets a l’espatlla esquerra, la sana, i es va dirigir al llit del costat. No havia entès ni 
una paraula. 
 

Finalment, Georg Pichler va aconseguir, amb l’ajut d’alguns verbs i 
substantius, que havien quedat en la seva memòria de l’època de l’escola, explicar al 
metge que volia lectura. L’endemà va rebre una gramàtica polonesa, el primer volum 
d’una novel·la hongaresa desgastada i una bíblia albanesa. 
 

E 



Com que el món exterior li estava vedat, Georg Pilcher es va replegar en si 
mateix del tot. Va idear tota mena de mètodes per escurçar el temps, que s’estenia, 
interminable, entre l’hora de despertar-se i l’hora de dormir. Va desmuntar la 
maquinària del seu rellotge i va tornar a muntar-la i això ho va repetir fins que li van 
robar el rellotge. Va estudiar la llista de la seva companyia, va fer una estadística amb 
els noms dels seus antics subalterns i va comprovar que el nom Anton hi apareixia 
set vegades, Johann, cinc, i Franz i Heinrich, tres, respectivament. Feia apostes amb 
si mateix sobre el nombre de síl·labes i de lletres que tenien els poemes que encara 
sabia de memòria de l’època de l’escola. «El castell de Niedek és a Alsàcia», constava 
de 241 síl·labes i de 1172 lletres. «Bon dia, amic, us agrada la pipa?» tenia gairebé 
tantes lletres com «Plàcid, un general noble». Just quan estava descomponent «Cant 
a l’emperador Barba-roja», es va produir el fet inesperat que va acabar del tot amb 
aquest passatemps recent. 
 

Va arribar un transport de presoners de guerra amb ferides superficials que 
aquell dia mateix foren transportats a un altre lloc. Durant una hora, Pichler els va 
sentir anar i venir pels passadissos. No em va arribar a veure cap. Però l’endemà un 
metge va llançar un diari sobre el llit de Pichler. Era un diari vienès que duia la data 
del 12 d’octubre de 1916. 
 

El caporal Pichler es va quedar un segon sense respiració de tanta excitació 
i alegria. No entenia, de sobte, com havia pogut suportar la vida durant tantes 
setmanes sense el diari de cada dia. Durant una estona va lluitar per procedir 
econòmicament, per dosificar el cúmul de notícies que devia contenir la publicació, 
per llegir-ne tan sols mitja columna cada matí. Però la carn és dèbil: Pichler va llegir 
el diari en mitja hora, el va enllestir d’una tirada, des de la primera pàgina fins a la 
darrera línia, fins i tot els anuncis. 
 

Quan en va haver acabat la lectura, va llançar el diari al terra sense cap 
interès. Ja havia fet el seu servei, l’havia distret durant mitja hora i ja no li feia cap 
servei. 
 

Després d’una hora, l’avorriment el va obligar a recollir el diari de terra. Al 
cap i a la fi —es va dir— l’havia llegit per sobre i prou, tan sols hi havia fet una ullada, 
gairebé no havia mirat la informació de la borsa i la secció econòmica. Va llegir el 
diari amb deteniment una segona vegada i en la crònica local i en la crítica teatral hi 
va descobrir detalls en què no s’havia fixat. 
 

L’endemà es va despertar amb el pressentiment segur que el metge li 
deixaria el número següent sobre el llit, el número del 13 d’octubre de 1916. Aquesta 
vegada es va proposar que repartiria sistemàticament el material de la lectura durant 
tot el dia. Al matí, la part política; a la tarda, la sala d’audiència. 
 

El metge va venir i no va portar cap diari. Va fer uns copets a l’esquena del 
pacient i es va dirigir al llit del costat. 
 

Georg Pichler va llegir el diari del 12 d’octubre per tercera vegada. Aquesta 
vegada també en va llegir els anuncis, el butlletí del mercat i els comunicats oficials. 
 



Quan una setmana després va repassar el diari per dissetena vegada, la 
fesomia eternament canviant del temps havia esdevingut per a ell una màscara 
immòbil. Sempre passava el mateix a tot arreu. A l’òpera cada nit s’hi representava 
el ballet Arlequí electricista i al Burgtheater, Don Carlos. El jutge territorial, el 
doctor Bendiener, condemnava incansablement el comerciant Emanuel Grünberg a 
sis setmanes d’arrest i a una multa de 600 corones per especulació il·lícita. La 
senyora Ludmilla Stangl, de seixanta anys, queia sota el para-xocs del tramvia i patia 
diàriament contusions noves i doloroses al maluc dret. Una llei inexorable empenyia 
cada tarda Karl Fiala, mosso de mercat en atur de vint anys d’edat, a la botiga del 
robavellaire Moritz Wassermann on, dia rere dia, clavava al venedor un cop violent 
al cap amb una barra de ferro. Per dissetena vegada li roben a la infortunada senyora 
Melitta Neuhäusel, esposa d’un fabricant, Rathausstrasse 14, un fermall de brillants 
valorat en 40.000 corones. Cada dia, a les tres, davant la porta del cementiri central 
apareixia, com una visió fantasmagòrica, la comitiva fúnebre que incessantment 
acompanyava la pau eterna del cadàver del conseller imperial Emil Kronfeld, mort 
després d’una malaltia curta. A cada sessió de l’ajuntament el regidor doctor Adolf 
Lichtvoll pronunciava impertorbable el mateix discurs, i sempre tornava a 
interrompre’l el seu col·lega, el regidor Wowerka amb el comentari: «No ens vingui 
amb punyetes!» 
 

Quan Georg Pichler tenia a les mans el diari vell i desgastat ja no se sentia a 
l’hospital de guerra de Tiflis, sinó a casa, a Viena. Després de llegir-lo per quarantena 
vegada, sabia de memòria l’editorial des de la primera fins a la darrera línia. Una 
carta d’un lector havia canviat del tot la seva manera de pensar: ara era un defensor 
entusiasta de la incineració de cadàvers. Estava impacient per provar per fi la crema 
contra els penellons Agathol; no deixava de preguntar-se si finalment apareixeria cap 
concessionari per a la patent austríaca 96.137, «barreta de ròtula per a sistema 
d’embragatge», i cavil·lava dia i nit sobre la identitat de qui havia engegat —per 
trapelleria o amb mala intenció— el tret que havia destrossat el gran mirall del Cafè 
Nizza de l’Althanplatz. 
 

Ara ja coneixia els proveïdors més barats de qualsevol article de primera 
necessitat. Sabia on es podien comprar cabres de llet o per engreixar a bon preu, 
segells solts i col·leccions senceres, calçotets de seda, suc de llimona, cartró 
quitranat, xapes primes de qualsevol tipus, pells de guineu, rodes de pinyó lliure, sal 
gruixuda, canelobres de llautó i ampolles aïllants. Quan tancava els ulls veia llargues 
files de persones peregrinant a la botiga de M. Goldammer, Kleine Sperglasse 8, per 
vendre-hi «a preus fabulosos» pantalons vells, roba, sabates, mocadors, uniformes, 
pells i tot tipus d’andròmines. 
 

A la primavera de 1918, Georg Pichler fou alliberat i el van enviar a la seva 
pàtria com a invàlid d’intercanvi. En aquell moment havia llegit el diari del dimarts 
12 d’octubre de 1916 dues-centes setanta vegades. 
 

Aquell dia —el 12 d’octubre de 1916— s’havia apoderat d’ell. Aquell dia tenia 
vida eterna, s’havia empassat tots els altres, no n’hi havia cap altre. El que s’hi havia 
esdevingut estava gravat de manera indeleble en els records de Georg Pichler. El 
temps s’havia aturat el dimarts 12 d’octubre de 1916. 
 



Quan Georg Pichler va sortir de l’estació de Wierner Strasse —la seva mare i 
el seu germà petit l’havien anat a recollir— va veure un gos gros i hirsut que voltava 
davant la porta d’una taverna. De seguida va declarar que aquell gos no era cap altre 
que el bulldog que la senyora Therese Endlicher havia perdut; que es deia Riki i si el 
lliuraven al tercer districte, Ungarsgasse 23, rebrien una gratificació esplèndida. Va 
mirar d’acostar-se al gos amb paraules amables. El gos va rondinar, va ensenyar les 
dents i va atacar el tou de la cama dreta de Georg Pichler.   
 

Van agafar el tramvia. El germà duia la motxilla i va oferir-li cigarretes 
egípcies. La mare li va demanar que expliqués alguna cosa de Rússia. Georg Pichler 
va dir que de Rússia no en sabia res de res. La seva mirada havia caigut sobre el rètol 
d’una barberia. 
 
—Friedrich Huschak, perruquer —va llegir—: M’agradaria saber si aquest Huschak 
és parent del professor Huschak, que el 12 d’octubre de 1916 va pronunciar a la gran 
sala de l’institut anatòmic una conferència sobre l’estructura microscòpica del pulmó 
humà. 
 

A la nit, Georg Pichler va acudir a la cerveseria Otto Remisch, Mariahilfer 
Gürtel 18. Allà es va dirigir a l’amo i li va donar la mà. 
 
—Per molts anys, encara que sigui amb retard. 
 

L’amo de la cerveseria va xuclar la punta d’una cigarreta i va fer cara de 
sorpresa. 
 
—Enhorabona pel vint-i-cinquè aniversari de la fundació de l’establiment —va 
repetir Pichler. 
 
—Ah, sí —va dir el propietari—. D’això en fa força temps. No volia que sortís al diari.  
 

Però el senyor doctor, que ve cada nit a prendre una cervesa —aquí el tenim 
assegut, bona nit doctor, bona nit— s’hi va entestar. 
 
—I com va acabar el procés a l’empresa de fusta? —preguntà Pichler. 
 

L’amo de la cerveseria va declarar que ell no havia tingut cap plet. 
 
—Em refereixo a l’interessant procés que van entaular els accionistes de l’empresa 
de fusta contra el Tresor públic. 
 

L’amo de la cerveseria va dir que no en sabia res, d’aquell procés. 
 

Dins la imaginació de Georg Pichler les persones que coneixia del diari del 
12 d’octubre estaven inseparablement relacionades. Cadascuna estava assabentada 
del que els esdevenia les altres. El jutge del districte, el doctor Bendiener, patia amb 
la senyora Therese Endlicher pel bulldog Riki que s’havia perdut. El professor 
Huschak caminava profundament commogut darrere la comitiva fúnebre del 
conseller imperial Kronfeld, que s’havia mort després d’una malaltia breu. 



 
—El procés —va informar Pichler a l’amo de la cerveseria— va tenir lloc el 12 
d’octubre de 1916, el dia del vint-i-cinquè aniversari de la fundació del seu 
establiment. Per força se’n deu recordar. 
 

L’amo de la cerveseria se’l va mirar amb recel, va fer un senyal al cambrer, 
va encongir les espatlles i va desaparèixer darrere el taulell. 
 

L’endemà Georg Pichler va llegir el diari. La lectura el va avorrir. Hi va trobar 
esdeveniments que el desconcertaven i noms de persones que no significaven res per 
a ell. 
 
—Quines coses —digué al seu germà—, mira que els diaris diuen coses poc 
interessants darrerament. El llegeixes i una hora més tard ja no saps què n’has llegit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEO PERUTZ (1882 – 1957), novel·lista i matemàtic. Va néixer a Praga i va viure a 
Viena fins l’Anschluss nazi de 1938, després del qual va emigrar a Palestina. A partir 
del principi dels anys 50 va tornar ocasionalment a Àustria, on hi passava els estius 
i les tardors. Va morir al balneari austríac de Bad Ischl el 1957. La seva obra fou 
lloada per autors com Jorge Luis Borges, Italo Calvino i Graham Greene, entre 
d’altres. En català no se n’ha traduït mai res. 



Al poble de Praga 

 
JAN HUS 

 
Octubre de 1412 

 
ue Déu sigui amb vosaltres, benvolguts senyors i patricis! Per començar, us 
prego que considereu la causa de Déu, a la qual s’està fent molt de mal ja que 
algunes persones pretenen suprimir la Seva santa paraula, destruir una 

capella que és útil per a predicar la Seva paraula i, així, dificultar la salvació dels 
homes. També vull que considereu la desgràcia que ha caigut sobre el país, la nació i 
la raça. En tercer lloc, considereu la vergonya i el mal que se us infligeix injustament 
però que heu de suportar amb paciència, perquè tot i que el diable us ataca i 
l’Anticrist us mostra els ullals, seran com gossos encadenats i no us faran cap mal si 
estimeu la veritat de Déu. Mireu, el diable m’ha atacat durant una bona pila d’anys i 
encara no m’ha tocat ni un cabell, ans al contrari: tot això m’ha representat joia i 
alegria. 
 

A més a més, hauríeu de saber que abjurar és ser culpable de renunciar a allò 
en què creieu. Així, doncs, qui abjura renuncia a la fe veritable que abraçava o a una 
heretgia o un error. És com si hom fos cristià i per por de la temptació del diable es 
barregés amb jueus o pagans i jurés que ja no desitja ser cristià. I viceversa, si algú 
sosté una heretgia —per exemple, suposem que creu que Jesucrist no és Déu, com 
fan els jueus i els pagans— i després renuncia al seu error, hom diu que ha abjurat. 
En conseqüència, assegureu-vos que si cap de vosaltres abjura, com alguns suggeriu 
en les vostres cartes, abjurarà de la fe veritable i de la veritat o de l’heretgia i l’error. 
Per tant, després d’abjurar abraçarà l’heretgia i l’error o, abans de fer-ho, es 
demostrarà que ha abraçat allò de què abjura. A partir d’aquí, és evident que un 
vostre fill o amic, si abjura, pot ser deshonrat per haver tingut tracte amb un pare o 
un amic herètic. Més encara, és evident que qualsevol persona pot dir —amb raó— a 
qui abjura: «Has abjurat de l’heretgia que havies abraçat i no ets digne de relacionar-
te amb mi». En tercer lloc, enteneu que si algú abjura i, com us van demanar que 
féssiu,  reté dins seu la veritat de què ha abjurat, caurà en perjuri. Considerem, doncs, 
aquets fets i donem preferència a la veritat i a la promesa de Déu. Visquem 
noblement en l’amor i resistim la mentida de l’Anticrist fins al final. Fem que el 
Salvador Totpoderós sigui el nostre Salvador, a Qui ningú no pot sobrepassar, i que 
mai no ens abandonarà si nosaltres no l’abandonem a Ell. Ens donarà una 
recompensa eterna, és a dir: la satisfacció de la voluntat, la raó, la memòria i tots els 
sentits del cos sense restriccions. Us escric això (perquè no us puc visitar com cal) 
per tal que els capellans no frustrin els vostres deures religiosos i interfereixin en el 
vostre plaer. Amén. 
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JAN HUS (1369-1415), predicador reformista i pensador religiós txec. Va donar 
origen al moviment hussita, que volia reformar la vida eclesiàstica i social. Mort a la 
foguera, és venerat com a màrtir del luteranisme. 



La ciutat de les cent torres 
ERNST ROTH 

l tombant d’aquest segle, Praga era coneguda gràcies a una bona pila 

d’atributs afalagadors, alguns d’oficials i d’altres de populars. Oficialment, la 

ciutat era una capital reial. Aquesta denominació es trobava escrita en 

lletres ben grosses a l’entrada de l’antic ajuntament gòtic, als cartells municipals, als 

tramvies —de cavalls, durant la meva infantesa—, i al voltant de l’escut d’armes de la 

ciutat: tres torres esveltes damunt una porta enreixada protegida per un puny de 

ferro que agafa una espasa (tot plegat una mica grandiloqüent, record d’un passat 

esplèndid més que no pas símbol d’un present modest).  

Més enllà del nom oficial, a Praga l’anomenaven «Praga d’or» i «la Ciutat de 

les cent torres». «Praga d’or» ho feien servir els txecs que s’estimaven la ciutat d’una 

manera ostentosa i nerviosa, com si sospitessin o anticipessin la contradicció 

d’aquella denominació. Però Praga era tan encisadora que amb qualsevol expressió 

d’afecte n’hi havia prou. Tanmateix, si a alguns l’epítet «d’or» els podia semblar una 

mica exagerat, «les cent torres» eren ben reals. De fet, els estadístics dirien que n’hi 

havia més de quatre-centes. Certament, per la seva mida, Praga tenia un nombre 

desproporcionat de torres, sacres i profanes, torres baixetes molt antigues, torres 

gòtiques molt altes, torres esveltes com les de l’escut d’armes, torres barroques amb 

sostres de pàtina verda. Els alemanys de Praga coneixien el nom de totes aquelles 

torres i n’estaven tan orgullosos com els txecs.  

Ara bé, amb tota la seva esplendor polsosa i pàl·lida, Praga, la tercera ciutat 

més gran de la monarquia, tan sols era una població de províncies. Viena, la 

residència imperial, era el model de la galitsiana Lemberg, de l’hongaresa Budapest 

i de la croata Agram, però per a Praga no representava cap mite ni cap exemple. Els 

Habsburg tenien el costum d’assignar un arxiduc a les nacions més important de 

l’Imperi: sempre hi havia hagut un arxiduc hongarès residint a Budapest i un de 

polonès a Cracòvia, que parlaven hongarès i polonès respectivament. A Praga, la 

negligien: no hi havia cap arxiduc txec, tot i que l’hereu del tron, l’arxiduc Franz 

Ferdinand, s’havia casat amb la filla d’una família noble txeca i tenia la seva 

residència privada a Bohèmia. Cap de les glòries de la cort imperial arribava a 

Bohèmia i Praga i els txecs miraven de no fer gaire cas a Viena, perquè justament era 

el que Viena feia amb ells. Els diaris txecs mai no informaven dels moviments de Sa 

Majestat Imperial o dels vestits que l’arxiduquessa duia a les funcions públiques. De 

fet, només recordo una visita de l’Emperador Francesc Josep, que va venir per una 

marxa militar i que, sense l’acollida triomfal tan habitual en altres ciutats, se’n va 

anar vint-i-quatre hores després d’haver arribat. 
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En aquella època, el món no era tan pacífic com ens pot semblar ara. Hi havia 

guerra a Sud-Àfrica, i al cafè Friedmann, al Brückl, allà on antany un pont creuava la 

fossa, a cada paquet de grans de cafè hi afegien una postal molt acolorida que 

mostrava batalles entre els britànics, que duien abrics vermells i cascos blancs i 

brillants, i els Boer que portaven uns barrets d’ala ampla i roba civil. La propaganda 

a favor de Kruger va arribar a Praga, però com que ho va fer des de la frontera 

alemanya, va ser desacreditada des del principi i tots vam preferir els britànics.  

Amb la guerra russo-japonesa va ser diferent, perquè va afectar els txecs més 

de prop, a causa de les seves simpaties pels companys eslaus. Quan el general japonès 

Kanimura va assetjar Port Arthur, grans i joves cantaven una cançoneta de mofa 

dedicada al general. Però quan la fortalesa fou arrasada pels japonesos, els txecs van 

quedar tan decaiguts com si la guerra l’haguessin perduda ells. 

Però tot això tan sols eren parpellejos de llamps en un horitzó llunyà. Praga 

es trobava molt allunyada dels esdeveniments mundials. A l’aparador del rellotger 

Hainz, a la plaça de l’ajuntament, hi havia un rellotge gros que mostrava l’hora de 

Londres, París, Nova York i Sant Petersburg, i a nosaltres, que érem nens, el món 

se’ns presentava en el pensament simple que en algun lloc hi havia gent que encara 

no havia esmorzat, o que ja eren a punt d’anar a dormir mentre que nosaltres fèiem 

tard per dinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ERNST ROTH (Praga, 1896 – Londres, 1971) després de participar en la Primera 

Guerra Mundial es va doctorar en dret a la universitat de Praga, alhora que estudiava 

música amb Karel Hoffmeister. Més endavant es va traslladar a Viena per continuar 

els estudis musicals. Va treballar a l’editorial Wiener Philharmonische Verlag, va 

dirigir Universal Edition, i la londinenca Boosey & Hawkes després de traslladar-se 

a viure a Londres l’any 1938. Roth va escriure assajos, novel·les i va ser traductor.  



Hašek i Kafka 

 
MILAN KUNDERA 
 

es aventures del soldat Švejk és 
probablement la darrera gran 
novel·la popular. És sorprenent 

que aquesta novel·la còmica sigui una 
novel·la sobre la guerra, l’acció de la 
qual es desenvolupa a l’exèrcit i al 
front. Què ha passat amb la guerra i 
els seus horrors perquè hagin 
esdevingut motiu de riure? 
 

Amb Homer i Tolstoi, la 
guerra tenia un sentit intel·ligible del 
tot: es lluitava per la bella Helena o 
per Rússia. Švejk i els seus companys 
van al front sense saber-ne el motiu i, 
cosa encara més curiosa, sense cap 
mena d’interès per a esbrinar-lo. 
 

Aleshores, quin és el motor 
d’una guerra, si no ho és Helena o la 
pàtria? Tan sols la força que desitja 
afirmar-se com a tal? Potser aquesta 
«voluntat de voluntat» de què ens 
parlarà més tard Heidegger? Però, 
que no ha estat aquest motiu sempre 
darrere de totes les guerres? Sí, és així. 
Però en aquest cas, amb Hašek, no hi 
ha cap mena d’argumentació lògica. 
Ningú no creu en la xerrameca de la 
propaganda, ni tan sols els qui la 
fabriquen. La força està nua, tan nua 
com a les novel·les de Kafka. 
Efectivament, el tribunal no obtindrà 
cap mena de profit de l’execució de K., 
justament com el castell no traurà pas 
cap benefici de molestar l’agrimensor. 
Per què ahir Alemanya i avui Rússia 
volen dominar el món? Per ser més 
riques? Més felices? No. L’agressivitat 
de la força és perfectament 
desinteressada; immotivada; tan sols 
vol voler; és irracional del tot. 
 
 

Kafka i Hašek ens enfronten, 
doncs, a aquesta paradoxa immensa; 
a l’edat moderna la raó cartesiana 
corroïa un darrere l’altre tots els 
valors heretats de l’Edat Mitjana. Però 
en el moment de la victòria total de la 
raó, és allò irracional en estat pur (la 
força que no vol res més que voler) el 
que s’apropiarà de l’escena del món 
perquè ja no hi haurà un sistema de 
valors comunament admesos que ho 
pugui impedir. 
 

Aquesta paradoxa, 
magistralment ressaltada a Els 
somnàmbuls de Hermann Broch, és 
una d’aquelles que m’agrada 
anomenar terminals. N’hi ha d’altres. 
Per exemple: l’edat moderna cultivava 
el somni d’una humanitat que, 
dividida en diverses civilitzacions 
separades, trobaria un dia la unitat i, 
així, la pau eterna. Avui, la història del 
planeta és, finalment, un tot 
indivisible, però és la guerra, 
ambulant i perpètua, que realitza i 
garanteix aquesta unitat de la 
humanitat somniada tant de temps. 
La unitat de la humanitat significa que 
ningú no pot escapar-se enlloc. 
 

Quines són les possibilitats de 
l’home en la trampa en què ha 
esdevingut el món? La resposta 
exigeix abans de res tenir una lleugera 
idea de què és el món. Hem de 
comptar amb una hipòtesi ontològica. 
 

El món segons Kafka: 
l’univers burocratitzat. L’oficina, no 
com un fenomen social més, sinó com 
a essència del món. 
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En això rau la semblança 
(curiosa i inesperada) entre l’hermètic 
Kafka i el popular Hašek. Hašek no va 
descriure l’exèrcit d’una manera 
realista, com un crític social, talment 
fos un àmbit de la societat 
austrohongaresa i prou, sinó com una 
versió moderna del món. Com la 
justícia de Kafka, l’exèrcit de Hašek no 
és res més que una immensa institució 
burocratitzada, un exèrcit-
administració en el qual les antigues 
virtuts militars (valor, astúcia i 
destresa) ja no serveixen per a res. 
 

Els buròcrates militars de 
Hašek són ximples; a la lògica tan 
pedant com absurda dels buròcrates 
de Kafka li manca també la més 
mínima saviesa. En Kafka la niciesa —
velada per un mantell de misteri— vol 
semblar una paràbola metafísica. 
Intimida. En les seves actuacions, en 
les seves paraules inintel·ligibles, 
Josef K. tractarà per tots els mitjans 
possibles de desxifrar un sentit. 
Perquè, si ésser condemnat a mort és 
terrible, és absolutament insuportable 
ser-ho sense cap motiu, com un màrtir 
de l’absurd. K. acceptarà, doncs, la 
seva culpabilitat i voldrà esbrinar el 
seu delicte. En el darrer capítol, 
protegirà els seus dos botxins de la 
mirada dels policies municipals (que 
l’haurien pogut salvar) i, segons abans 
de la seva mort, es retraurà la manca 

de forces per penjar-se i estalviar-los 
la feina bruta. 
 

Švejk és a l’altra banda de K. 
Imita el món que l’envolta (el món de 
la niciesa) d’una manera tan 
perfectament sistemàtica que ningú 
no arriba a saber si és o no realment 
idiota. Si s’adapta tan fàcilment (i amb 
tant de plaer!) a l’ordre establert, no 
és perquè hi trobi cap sentit, sinó 
perquè justament no n’hi veu cap. 
S’ho passa bé, diverteix els altres i, per 
mitjà de l’exageració del seu 
conformisme, transforma el món en 
una única i fabulosa broma. 
 

(Els qui hem conegut la versió 
totalitària comunista del món modern 
sabem que aquestes dues actituds, 
aparentment artificials, literàries i 
exagerades són del tot reals. Hem 
viscut en l’espai limitat, per una 
banda, per la possibilitat de K. i, per 
l’altra, la de Švejk; és a dir: l’espai que 
va des de la identificació amb el poder 
fins a la solidaritat de la víctima amb 
el seu propi botxí, i el del rebuig del 
poder mitjançant la negativa a 
prendre’s res seriosament. Aquest 
espai entre l’absolut i la seriositat és 
K., i el que hi ha entre l’absolut i la 
mofa és Švejk.) 
 

 

 
 
 
 
MILAN KUNDERA (1929) és un novel·lista i assagista txec que resideix a França 
des de 1975. Les seves obres foren prohibides al seu país a partir de 1968, tot i que 
abans ja hi havia tingut problemes amb l’estalinisme. En català en podem llegir Una 
trobada (2009), La lentitud (2006), La ignorància (2000), La insostenible 
lleugeresa del ser (1990), La identitat (1998), El llibre del riure i de l’oblit (1990), 
Jacques i el seu amo (1996), La broma (1996), L’edat lírica (1995), Els testaments 
traïts (1994), Els amors ridículs (1990), La immortalitat (1990), El vals de l’adéu 
(1989), i els assajos Teló. Assaig en set parts (2005), i L’art de la novel·la (1987). 



El miracle secret 

 
JORGE LUIS BORGES  
 

I Déu el va fer morir durant cent 
anys i després el va animar i li va dir: 

         —Quant de temps has estat aquí? 
—Un dia o part d’un dia —va respondre. 

Alcorà, II 261. 
 

a nit del catorze de març de 1939, en un pis de la Zeltnergasse de Praga, 
Jaromir Hladík, autor de la tragèdia inconclusa Els enemics, d’una Vindicació 
de l’eternitat i d’un examen de les indirectes fonts jueves de Jakob Boehme, 

va somniar amb uns escacs llargs. No hi jugaven dos individus sinó dues famílies 
il·lustres; la partida havia estat entaulada fa molts segles; ningú no era capaç 
d’anomenar l’oblidat premi, però hom murmurava que era enorme i potser infinit; 
les peces i el tauler eren en una torre secreta; Jaromir (al somni) era el primogènit 
d’una de les famílies hostils; als rellotges hi ressonava l’hora de la jugada inajornable; 
el somniador corria per la sorra d’un desert plujós i no aconseguia recordar les 
figures ni les lleis dels escacs. En aquest punt, es va despertar. Els estrèpits de la pluja 
i dels rellotges terribles es van aturar. Un soroll compassat i unànime, tallat per 
algunes veus de comandament, pujava de la Zeltnergasse. Era la matinada; les 
avantguardes blindades del Tercer Reich entraven a Praga. 
 

El dinou, les autoritats van rebre una denúncia; el dinou mateix, al vespre, 
Jaromir Hladík fou arrestat. El van conduir a una caserna asèptica i blanca, a l’altra 
banda del Moldau. No va poder contradir ni un dels càrrecs de la Gestapo: el seu 
cognom matern era Jaroslavski, tenia sang jueva, l’estudi sobre Boehme era 
judaïtzant, la seva signatura dilatava el cens final d’una protesta contra l’Anschluss. 
El 1928, havia traduït el Séfer Ietsirà per a l’editorial Hermann Barsdorf; l’efusiu 
catàleg d’aquesta casa havia exagerat comercialment el renom del traductor; aquest 
catàleg fou fullejat per Julius Rothe, un dels capitosts en les mans dels quals hi havia 
la sort de Hladík. No hi ha cap home que, fora de la seva especialitat, no sigui crèdul: 
n’hi va haver prou amb dos o tres adjectius en lletra gòtica perquè Julius Rothe 
admetés la preeminència de Hladík i disposés que el condemnessin a mort, pour 
encourager les autres. Es va fixar el dia vint-i-nou de març, a les nou a.m. Aquesta 
demora (la importància de la qual el lector valorarà més endavant) es devia al desig 
administratiu d’obrar impersonalment i pausadament, com els vegetals i els 
planetes. 
 

El primer sentiment de Hladík fou de terror. Va pensar que no l’haurien 
esporuguit la forca, la decapitació o el degollament, però que morir afusellat era 
intolerable. En va es va redir que el que era temible era l’acte pur i general de morir, 
no pas les circumstàncies concretes. No es cansava d’imaginar aquestes 
circumstàncies: absurdament, mirava d’esgotar-ne totes les variacions. Anticipava 
infinitament el procés, des de l’alba desvetllada fins a la descàrrega misteriosa. 
Abans del dia prefixat per Julius Rothe, va morir centenars de morts, en patis les 
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formes i angles dels quals fatigaven la geometria, metrallat per soldats variables, de 
nombre canviant, que de vegades l’enllestien des de lluny; d’altres, des de molt a 
prop. Afrontava amb una por veritable (potser amb coratge veritable) aquestes 
execucions imaginàries; cada simulacre durava uns quants segons; un cop tancat el 
cercle, Jaromir interminablement tornava a les tremoloses vigílies de la seva mort. 
Després va reflexionar que la realitat no acostuma a coincidir amb les previsions; 
amb lògica perversa va inferir que preveure un detall circumstancial és impedir que 
s’esdevingui. Fidel a aquesta dèbil màgia, inventava, perquè no s’esdevinguessin, 
faccions atroces; naturalment va acabar tenint por que aquestes faccions fossin 
profètiques. Miserable a la nit, procurava afirmar-se d’alguna manera en la 
substància fugitiva del temps. Sabia que aquest es precipitava cap a l’alba del dia 
vint-i-nou; raonava en veu alta: Ara soc a la nit del vint-i-dos; mentre duri aquesta 
nit (i sis nits més) soc invulnerable, immortal. Pensava que les nits de somni eren 
piques fondes i fosques on podia submergir-se. De vegades anhelava amb 
impaciència la descarrega definitiva, que el redimiria, malament o bé, de la tasca 
vana d’imaginar. El vint-i-vuit, quan el darrer ocàs reverberava en els barrots alts, el 
va desviar de les seves consideracions abjectes la imatge del seu drama Els enemics. 
Hladík havia ultrapassat els quaranta anys. Tret d’algunes amistats i de molts 
costums, l’exercici problemàtic de la literatura constituïa la seva vida; com qualsevol 
escriptor, calculava les virtuts dels altres pel que executaven i demanava que els 
altres el mesuressin pel que albirava o planejava. Tots els llibres que havia publicat 
li infonien un penediment complex. En els seus exàmens de l’obra de Boehme, 
d’Abenesra i de Fludd, hi havia intervingut essencialment la mera aplicació; en la 
seva traducció del Séfer Ietsirà, la negligència, la fatiga i la conjectura. Jutjava menys 
deficient, tal vegada, la Vindicació de l’eternitat: el primer volum historia les diverses 
eternitats que han ideat els homes, des de l’immòbil Ésser de Parmènides fins al 
passat modificable de Hinton; el segon nega (amb Francis Bradley) que tots els fets 
de l’univers integrin una sèrie temporal. Argüeix que la xifra de les possibles 
experiències de l’home no és infinita i que n’hi ha prou amb una sola «repetició» per 
demostrar que el temps és una fal·làcia... Malauradament, no són menys fal·laços els 
arguments que demostren aquesta fal·làcia; Hladík solia recórrer-los amb una certa 
perplexitat desmenjada. També havia redactat un seguit de poemes expressionistes; 
aquests, per a confusió del poeta, van figurar en una antologia del 1924 i no hi va 
haver antologia posterior que no els heretés. De tot aquest passat equívoc i lànguid 
volia redimir-se Hladík amb el drama en vers Els enemics. (Hladík preconitzava el 
vers, perquè impedeix que els espectadors oblidin la irrealitat, que és condició de 
l’art.) 
 

Aquest drama observava les unitats de temps, de lloc i d’acció; transcorria a 
Hradcany, a la biblioteca del baró de Roemerstadt, en una de les darreres tardes del 
segle XIX. En la primera escena del primer acte, un desconegut visita Roemerstadt. 
(Un rellotge marca les set, una vehemència d’últim sol exalta els vidres, l’aire porta 
una música hongaresa apassionada i recognoscible.) A aquesta visita en segueixen 
d’altres; Roemerstadt no coneix les persones que l’importunen, però té la impressió 
incòmoda d’haver-los vist ja, potser en un somni. Tots l’afalaguen exageradament, 
però és notori —primer per als espectadors del drama, després per al baró mateix— 
que són enemics secrets, conjurats per a perdre’l. Roemerstadt aconsegueix detenir 
o burlar les seves intrigues complexes; al diàleg, al·ludeixen a la seva xicota, Julia de 
Weidenau i a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vegada la va importunar amb el seu 



amor. Aquest, ara, ha embogit i creu que és Roemerstadt... Els perills augmenten; 
Roemerstadt, durant el segon acte, es veu en l’obligació de matar un conspirador. 
Comença el tercer acte, el darrer. Creixen gradualment les incoherències: tornen 
actors que ja semblaven descartats de la trama; torna, durant un instant, l’home 
matat per Roemerstadt. Algú fa notar que no s’ha fet de nit: el rellotge marca les set, 
als vidres alts reverbera el sol occidental, l’aire porta una música hongaresa 
apassionada. Apareix el primer interlocutor i repeteix les paraules que ha pronunciat 
en la primera escena del primer acte. Roemerstadt li parla sense astorament; 
l’espectador entén que Roemerstadt és el miserable Jaroslav Kubin. El drama no s’ha 
esdevingut: és el deliri circular que Kubin viu i reviu interminablement. 
 

Hladík mai no s’havia preguntat si aquesta tragicomèdia d’errors era fútil o 
admirable, rigorosa o casual. En l’argument que he esbossat intuïa la invenció més 
apta per a dissimular els seus defectes i per a exercitar les seves felicitats, la 
possibilitat de rescatar (de manera simbòlica) allò fonamental de la seva vida. Ja 
n’havia acabat el primer acte i alguna escena del tercer; el caràcter mètric de l’obra li 
permetia examinar-la contínuament, rectificant-ne els hexàmetres, sense el 
manuscrit a la vista. Va pensar que encara li faltaven dos actes i que moriria molt 
aviat. Va parlar amb Déu en la foscor. Si existeixo d’alguna manera, si no soc cap de 
les teves repeticions i errates, existeixo com a autor d’Els enemics. Per dur a terme 
aquest drama, que em pot justificar i et pot justificar, necessito un any més. 
Concedeix-me aquests dies, Tu a qui pertanyen els segles i el temps. Era la darrera 
nit, la més atroç, però deu minuts després la son el va negar com una aigua fosca. 
 

Cap a l’alba, va somniar que s’havia amagat en una de les naus de la 
biblioteca de Clementinum. Un bibliotecari d’ulleres fosques li va preguntar: Què 
busqueu? Hladík va replicar: Cerco Déu. El bibliotecari li va dir: Déu és en una de les 
lletres d’una de les pàgines d’un dels quatre-cents mil volums del Clementinum. Els 
meus pares i els pares dels meus pares han cercat aquesta lletra; jo m’he quedat cec 
cercant-la. Es va treure les ulleres i Hladík va veure-li els ulls, que estaven morts. Un 
lector va entrar a tornar un atles. Aquest atles és inútil, va dir, i li va donar a Hladík. 
Aquest el va obrir a l’atzar. Va veure un mapa de l’Índia, vertiginós. Bruscament 
segur, va tocar una de les lletres mínimes. Una veu ubiqua li va dir: El temps de la 
teva labor t’ha estat atorgat. Aquí Hladík es va despertar. 
 

Va recordar que els somnis dels homes pertanyen a Déu i que Maimònides 
ha escrit que les paraules d’un somni són divines, quan són nítides i clares i no es pot 
veure qui les va dir. Es va vestir; dos soldats van entrar a la cel·la i li van ordenar que 
els seguís. 
 

Des de l’altra banda de la porta, Hladík havia previst un laberint de galeries, 
escales i pavellons. La realitat fou menys rica: van baixar a un pati interior per una 
única escala de ferro. Diversos soldats —algun amb l’uniforme descordat— revisaven 
una motocicleta i discutien. El sergent va mirar el rellotge: eren les vuit i quaranta-
quatre minuts. Calia esperar que fossin les nou. Hladík, més insignificant que 
dissortat, va seure sobre una pila de llenya. Va observar que els ulls dels soldats 
defugien els seus. Per alleugerir l’espera, el sergent li va lliurar una cigarreta. Hladík 
no fumava; la va acceptar per cortesia o per humilitat. Quan la va encendre, va veure 
que les mans li tremolaven. El dia es va tapar; els soldats parlaven fluixet com si ell 



ja fos mort. Vanament va mirar de recordar la dona el símbol de la qual era Julia de 
Weidenau... 
 

El piquet es va formar, es va quadrar. Hladík, dret contra la paret de la 
caserna, va esperar la descàrrega. Algú va témer que la paret acabés maculada de 
sang; aleshores van ordenar al reu que avancés unes passes. Hladík, absurdament, 
va recordar les vacil·lacions preliminars dels fotògrafs. Una gota pesant de pluja va 
fregar una de les temples de Hladík i li va rodolar lentament per la galta; el sergent 
va vociferar l’ordre final. 
 

L’univers físic es va aturar. 
 

Les armes convergien sobre Hladík, però els homes que l’havien de matar 
estaven immòbils. El braç del sergent eternitzava un gest inconclús. En una rajola 
del pati una abella projectava una ombra fixa. El vent havia acabat, com en un 
quadre. Hladík va assajar un crit, una síl·laba, la torsió d’una mà. Va comprendre 
que estava paralitzat. No li arribava ni el més tènue rumor de l’impedit món. Va 
pensar soc a l’infern, soc mort. Va pensar soc boig. Va pensar el temps s’ha aturat. 
Després va reflexionar que en aquest cas, el seu pensament també s’hauria aturat. El 
va voler posar a prova: va repetir (sense moure els llavis) la misteriosa quarta ègloga 
de Virgili. Va imaginar que els ja remots soldats compartien la seva angoixa; va 
anhelar comunicar-s’hi. El va sorprendre no sentir cap fatiga, ni tan sols el vertigen 
de la seva llarga immobilitat. Va dormir, després d’un termini indeterminat. Quan 
va despertar, el món continuava immòbil i sord. A la galta encara hi tenia la gota 
d’aigua; al pati, l’ombra de l’abella, el fum de la cigarreta que havia llançat no mai no 
acabava de dispersar-se. Un altre dia va passar, abans que Hladík entengués res. 
Havia sol·licitat un any sencer a Déu per acabar la seva labor: un any li atorgava la 
seva omnipotència. Déu operava per a ell un miracle secret: el mataria el plom 
germànic, a l’hora determinada, però en la seva ment un any transcorria entre l’ordre 
i l’execució de l’ordre. De la perplexitat va passar a l’estupor, de l’estupor a la 
resignació, de la resignació a la gratitud sobtada. 
 

No disposava de cap altre document que la memòria; l’aprenentatge de cada 
hexàmetre que agregava li va imposar un rigor afortunat que no sospitaven els qui 
aventuren i obliden paràgrafs interins i vagues. No va treballar per a la posteritat ni 
tan sols per a Déu, les preferències literàries del qual desconeixia. Minuciós, 
immòbil, secret, va ordir en el temps el seu alt laberint invisible. Va refer el tercer 
acte dues vegades. Va esborrar algun símbol massa evident: les campanes repetides, 
la música. Cap circumstància l’importunava. Va ometre, abreujar, amplificar; en 
algun cas va optar per la versió primitiva. Va arribar a estimar el pati, la caserna; un 
dels rostres que l’enfrontaven va modificar la seva concepció del caràcter de 
Roemerstadt. Va descobrir que les àrdues cacofonies que van alarmar tant Flaubert 
són meres supersticions visuals: debilitats i molèsties de la paraula escrita, no pas de 
la paraula sonora... Va acabar el seu drama: tan sols li mancava resoldre un únic 
epítet. El va trobar; la gota d’aigua va relliscar-li galta avall. Va iniciar un crit 
embogit, va moure la cara, la quàdruple descàrrega el va abatre. 
Jaromir Hladík va morir el vint-i-nou de març, a les nou i dos minuts del matí. 

 
1943. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS BORGES (Buenos Aires, 1899 – Ginebra, 1986) és l’escriptor 
llatinoamericà més important de la història. Va conrear l’assaig, els relats breus i la 
poesia. La seva obra és absolutament inclassificable i destaca per una erudició i un 
universalisme extraordinaris. Els seus conjunts de relats més coneguts són Ficciones 
(1944) i El Aleph (1949). 



Llegendes de Praga 

 
JAN NERUDA 
 
Per què un txec aprèn fàcilment l’alemany 
 

n cop el món es va haver creat, tan sols hi mancaven els homes. Però crear-
los no va ser fàcil. I així fou com Déu va crear de manera provisional un home 
de prova. L’home que havia creat estava força aconseguit, però tenia un 

defecte quan parlava: una llengua una mica encartonada. Era, ho heu de saber, 
alemany. I Déu, quan el va veure, va crear un Adam txec amb una llengua més 
flexible; malgrat que la més flexible de totes la tenia la seva dona. 
 

Quan l’Adam txec va ser expulsat del paradís, es va trobar amb l’alemany i 
van viure junts molt de temps. L’alemany plorava cada dia perquè no podia aprendre 
txec: la seva llengua era massa malapta. El txec, per altra banda, ballava d’alegria per 
haver après alemany en tan poc temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAN NERUDA (1834-1891), poeta, narrador, novel·lista, dramaturg i periodista 
txec. La seva obra més emblemàtica és el recull de relats Povídky malostranské 
(«Contes de Malá Strana»), situats al barri homònim de Praga i publicats el 1877. El 
seu cognom inspirà el pseudònim que va adoptar Ricardo Eliezer Neftalí Reyes 
Basoalto, Pablo Neruda. 
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Erasme i la seva tragèdia 

 
RAMON ESQUERRA 
 

apropa el centenari de la mort d’Erasme, i com una avantguarda del que els 
erudits i el món oficial puguin dedicar-li quan arribi el moment, han 
aparegut darrerament uns quants llibres que intenten donar una visió del 

que fou Erasme i del paper predominant que tingué en el moviment cultural del seu 
temps. Sense exagerar, pot dir-se que en Europa hi veu personificat l’esperit 
humanista que, en aquells moments en què la història del món emprèn nous 
viaranys, representa la direcció que pren la cultura europea. 
 

En 1933 P. S. Allen finia la publicació de la seva edició de l’Opus epistolarum 
erasmià. La publicació d’aquest monument històric té un valor importantíssim. 
Aquesta correspondència permet constatar, per una banda, vista la quantitat i 
qualitat dels corresponsals de l’humanista, el paper central que té en la història del 
seu temps. Papes, emperadors, reis, nobles, clergues, erudits, tothom que compta un 
xic en la vida cultural o política del temps es carteja amb Erasme. 
 

A la vegada, aquestes lletres erasmianes ens donen exactament els seus 
pensaments més íntims, en les qüestions que afecten la seva consciència i ens 
permeten d’aclarir alguns extrems d’una conducta que algun cop sembla una mica 
tèrbola. 
 

Ha estat fonamentant-se en aquesta correspondència que Zweig ha escrit el 
seu llibre sobre l’autor de l’Elogi de la follia. També Th. Quoniam l’ha feta servir com 
a element essencial per a la seva biografia erasmiana (Érasmes. París: Desclée, de 
Brouwer, 1935), que constitueix una de les aportacions més clarividents i agudes a la 
comprensió del problema del pensament erasmià. 
 

El llibre de Th. Quoniam pot qualificar-se d’apassionant. Poques vegades 
apareix tan clarament la tragèdia d’un intel·lectual enfront dels problemes de l’època, 
com en aquest estudi, on l’erudició ha estat superada per un excel·lent sentit dels 
problemes vitals que planteja la vida de l’humanista holandès. 
 

Quoniam —com Zweig— veu en Erasme un esperit europeu. És el punt de 
vista més escaient en els moments que vivim. I és des d’aquí i tenint en compte les 
seves reaccions intel·lectuals i sentimentals que cal enfocar la comprensió del cas 
Erasme. 

 
Com tants humanistes contemporanis, Erasme ataca decididament una sèrie 

d’abusos, de defectes que pateix l’Església del temps. Els pontificats d’un Alexandre 
VI, d’un Juli II, més preocupats de la senyoria política de l’Església que del seu paper 
en la vida espiritual del temps, juntament amb la manca de cultura i els mals costums 
del clergat d’una part d’Europa, provoquen la indignació dels humanistes, que 
demanen una rectificació en el camí que segueix l’Església. La rectificació vindrà amb 
el Concili de Trento, però abans Erasme haurà escrit l’Elogia de la follia, i Luter 
s’haurà rebel·lat. 

S’ 



 
Els clams en pro d’una renovació, d’una purificació de l’esperit cristià, són 

cosa constant en les obres dels humanistes i sovintegen també les sàtires i les 
denúncies dels abusos que corrompen l’esperit veritable de l’Església. Aquestes 
primeres protestes són una cosa essencialment ortodoxa. Els humanistes veuen en 
el Papat un aliat per llur obra de restabliment de la pau a Europa i una garantia de 
realitat en el propòsit de portar a terme el programa intel·lectual i cultural de 
l’humanisme que els Papes protegeixen. La correspondència d’Erasme va plena 
d’aquests sentiments. 

 
Però en 1518 el luteranisme fa la seva aparició. Luter coincideix amb els 

humanistes en la crítica dels abusos eclesiàstics i per uns moments la Reforma 
sembla ésser la realització pràctica del que els humanistes han demanat durant uns 
quants anys. Aviat, però, hom veu clarament el que hi ha de diferent entre Luter i els 
humanistes i es planteja el problema que preocuparà Erasme durant el que li resta 
de vida. 
 

Erasme és partidari d’una renovació —en un sentit de major espiritualitat— 
de l’esperit eclesiàstic. Luter, teòleg desfermat, portat del seu temperament i en 
plena exaltació nacionalista, trenca amb Roma i fa seu tot un programa netament 
herètic. La separació absoluta no es fa d’una manera explosiva, sinó lentament. 
Mentre, Erasme intenta la conciliació d’ambdues parts. 
 

I en tant que Erasme intenta l’arranjament d’aquesta qüestió en la qual 
preveu un seguit de complicacions funestes per a l’esdevenidor d’Europa, és atacat 
d’una banda i altra. Com diu en una carta a Willibald Pirckheimer, citada per 
Quoniam: «Aquí els luterans s’agiten contre meu perquè em separo de Luter i 
insulten el meu nom en llurs reunions públiques, amenaçant-me ab pamflets 
violents. Així d’un costat i d’altre em consideren herètic». 
 

A la fi arriba un moment en què Erasme, intel·lectual gelós de la seva 
llibertat, («Si hagués pogut mantenir-me en una posició intermèdia entre ambdós 
partits, segurament l’hauria presa», diu en una altra de les seves lletres), ha de 
prendre partit per uns o altres. Llavors fidel a la seva consciència («Fins aquí, en 
matèria de cristianisme he mostrat un esperit ortodox. Mantindré aquesta posició 
fins a la meva darrera hora»), escriu De servo arbitrio, refutació del tractat sobre el 
lliure arbitri de Luter. 
 

La posició de mitjancer d’Erasme ha fracassat. La seva visió del futur no és 
gens falaguera. No obstant això, ha realitzat la seva missió: protegir l’esperit nou que 
representa l’humanisme, desig de renovació sense renunciar als valors suprems. 
Com diu Quoniam, en Erasme «l’home públic ha fracassat perquè no consentí a 
despullar-se de la riquesa més gran de l’home interior: la llibertat. Però l’humanisme 
no mor amb Erasme. Es difon en onades subterrànies i brollarà, més tard, en fonts 
refrescants». La història subsegüent ho confirma. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMON ESQUERRA (1909-1938?), professor de català i de castellà, fou un crític 
literari destacadíssim que va treballar per a diverses publicacions catalanes d’abans 
de la guerra (El Matí, La Publicitat, La Veu de Catalunya, Mirador...) Introductor 
del mètode comparatista en els estudis literaris catalans, va traduir Thomas More, 
Aldous Huxley, Flaubert, i Conrad entre d’altres. El 12 de desembre de 1938 va ser 
mobilitzat per l’exèrcit republicà. Desapareix al front bèl·lic d’Artesa de Segre al final 
d’aquell mes. L’editorial berguedana L’Albí & Faig n’ha publicat els imprescindibles 
Lectures europees i Shakespeare a Catalunya. 



A la recerca d’Artavazd Pelechian 

 
SERGE DANEY 
 
A la Unió Soviètica, gràcies a Déu, no tot són funcionaris i dissidents: Artavazd 
Pelechian, un cineasta armeni que viu a Moscou, treballa. Estudia documents, 
Armènia, el cosmos i la teoria del muntatge. 
 

revan —una ciutat moderna en un emplaçament antic— té un milió 
d’habitants escampats per un seguit de turons, suburbis maquillats i torres 
altes de blocs en diversos estats de finalització. Som al sud. La petita 

República socialista d’Armènia sembla pròspera; el percentatge de russos hi és 
mínim. La gent és molt reservada. Erevan, al contrari del que diuen les guies de 
viatges, no és de color rosa: té un to bordeus fosc, el color del tuf. Porosa, volcànica i 
angulosa, la pedra transforma Erevan en una declaració de l’existència del poble 
armeni: més que no pas una ciutat, és un acte de revenja arquitectònica. S’hi respira 
quelcom de la bellesa de les esglésies antigues (Etchmiadzin i Gekhard), que 
persisteix en l’arquitectura moderna més desenfrenada (el metro, les fonts). Erevan 
—amb la bonica òpera de Spendiarov, la plaça Lenin (que podria encabir un pèplum), 
els arbres i la sobrietat corprenedora del seu memorial de la guerra— té cert encant. 
 

Els directors de cinema d’Armènia ens acullen amb calidesa. Conyac —fins i 
tot al matí—, xerrameca agradable i consells educats. Als estudis d’Erevan, la 
indústria cinematogràfica local produeix quatre pel·lícules i tres sèries de televisió a 
l’any. És una xifra modesta. «Esperem que us agradi la nostra terra, la nostra gent i, 
tal vegada, les nostres pel·lícules», ens diuen. Ells també són modestos. Potser 
sospiten que els seus films no són gaire bons (i tenen tota la raó). «Què me’n dieu de 
Pelechian?», pregunto. Observo una mica d’incomoditat. «Els armenis som gent 
estranya i generosa: oferim Mamoulian1 als EUA, Verneuil2 a França i Pelechian al 
cinema soviètic.» De fet, el nostre home viu a Moscou, però ens han promès que en 
veurem les pel·lícules. 
 

Tres pel·lícules (Nosaltres, 1969; Les estacions, 1972, i El nostre segle, 1982) 
em convencen immediatament que som davant d’un cineasta de debò. 
Inclassificable, tret de si mirem d’encabir-lo en el calaix de sastre que representa la 
categoria documental. Quina definició més pobra! De fet, l’obra de Pelechian 
representa un tipus de muntatge que jo creia que a la URSS ja no es feia des de Dziga 
Vèrtov.3 L’obra de Pelechian és una obra sobre el muntatge, amb el muntatge i contra 
el muntatge. De sobte em fa l’efecte (plaent) que soc davant una baula perduda de la 
història del cinema.   

                                                           
1 Rouben Mamoulian (1897 – 1987), director de cinema armeni que va desenvolupar tota la 
seva carrera als Estats Units amb pel·lícules com Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) i The Mark 
of Zorro (1940). (N. del t.) 
2 Henry Verneuil (1920-2002) fou director de cinema i guionista. El seu nom real era Ashod 
Malakian. (N. del t.) 
3 Dziga Vèrtov (1896-1954), el nom real del qual era Denis Abramovitx Kaufman, fou director 
de cinema, guionista i muntador. Les obres de Vèrtov van revolucionar el gènere documental, 
especialment pels seus muntatges avantguardistes. (N. del t.) 
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Què us puc dir d’aquestes pel·lícules? De la imatge que hi batega com les 

oscil·lacions d’un electrocardiograma? I del so, un veritable eco de l’espai? Com 
podem oblidar el començament de Les estacions? Hi veiem uns pastors armenis i els 
seus animals atrapats en un torrent on sembla que s’hagin d’ofegar, i uns camperols 
que corren davant d’unes bales de palla i que salten per pendents, ara de neu, ara de 
pedra. Aleshores, unes paraules cauen del cel: «Això és la terra». Però és una terra 
sense nord, filmada, potser, des del punt de vista d’un meteorit que no sap on caurà. 
Tampoc no sé ben bé què dir de Nosaltres, film configurat a partir d’imatges d’arxiu 
de les successives repatriacions d’armenis (des del 1946 fins al 1950), on la gent hi 
apareix plorosa: el retorn a casa, les abraçades, les reunions, els cossos retorts per 
l’emoció i un muntatge de les imatges que gira com un remolí, com un encanteri que 
mareja. El mateix em passa amb El nostre segle, una meditació llarga sobre la cursa 
de l’espai, coets que no van enlloc, el somni d’Ícar encarnat per russos i americans, 
les cares dels cosmonautes accelerats deformades per la manca de gravetat, la 
catàstrofe que mai no deixa d’acostar-se. 
  

Sigui quin sigui el tema de la pel·lícula, Pelechian hi posa en òrbita cossos 
humans desorientats. Aquests cossos cauen atrapats en les turbulències de la 
matèria, on ja no hi ha res d’humà, res de merament humà i on els elements (terra, 
aigua, foc i vent) tornen. No és l’home en el cosmos, sinó el cosmos en l’home. En 
aquesta crua cosmogonia hi vaig poder veure un Vèrtov en l’era de Michael Snow,4 
un Dovjenko5 afegit a Godard,6 Wiseman7 o van der Keuken.8 Hi reconec els festejos 
fatals i paranoics entre ciència i poesia, on el director extrau cruelment el seu 
quocient de terror a partir de l’emoció estètica.   

                                                           
4 Michael Snow (Toronto, 1929) és considerat el pare del cinema estructuralista. És pioner del 
videoart i té una producció llarga de pel·lícules experimentals, instal·lacions i vídeos. (N. del 
t.) 
5 Pioner del cinema rus i un dels cineastes més importants de la història, l’ucraïnès Aleksandr 
Dovjenko (1894 - 1956) fou, a més de director, guionista, actor i dramaturg. (N. del t.) 
6 Jean-Luc Godard (París, 1930). Director avantguardista i experimental, és considerat un dels 
membres més influents de l’anomenada nouvelle vague, que renovà el cinema francès i tingué 
una gran influència arreu. (N. del t.) 
7 Frederick Wiseman (Boston, 1935) és un director i productor de cinema documental nord-
americà. (N. del t.) 
8 Johan van der Keuken (1938 – 2001) fou un director de documentals holandès, autor i 
fotògraf. (N. del t.) 



Quan vaig tornar a Moscou, tenia pressa per conèixer Pelechian. M’agradava 
la incertesa de si el podria veure o no, i les coses estranyes que me n’havien explicat, 
també: no parla gaire, no sap cap llengua estrangera i potser ben poc rus; és estrany, 
l’havien tancat, no té l’aspecte d’un director de cinema rus (ja m’enteneu: la jaqueta 
de cuir i tota la pesca), ha escrit textos teòrics, potser ha canviat de domicili i quan, 
fa poc, algú li va telefonar, se sentia música religiosa de fons… 
 

La trobada es va esdevenir la vigília de la meva marxa, en terreny neutral, en 
un raconet d’una sala de projecció de Domkino («la casa dels cineastes», famosa pel 
seu excel·lent restaurant, al carrer Vasilevskaya). Pelechian s’assembla a les seves 
pel·lícules. Parla en rus. Molt. Ansiós perquè l’entengués, va esbocinar amb molta 
paciència una capsa de mistos i es va fumar els meus Marlboro. 
 

Abans de fer de director, era enginyer («el cinema que m’agrada —diu— no 
interessa ningú»). I abans d’això, havia nascut en un poblet armeni («on no hi havia 
cap cinema»). Al 1963, estudiava documentals al VGIK de Moscou.9 Una pregunta el 
tenia capficat: «El cinema em necessita? Perquè jo segur que necessito el cinema.» 
El programa d’estudis incloïa els clàssics: Vèrtov, Eisenstein, etc. Quan Pelechian en 
parla, ho fa com si fos un igual seu, com si els tingués rancúnia, tot i que és 
perfectament conscient que al cinema li calia partir des d’on ells ho havien deixat, o 
potser on ells es van equivocar. «Vèrtov i Eisenstein van inventar una màquina nova, 
però la van posar en unes vies de tren, quan resulta que la màquina necessitava un 
coixí d’aire. Va ser un carreró sense sortida.» Però entre els qui els condemnaven, hi 
havia gent que (una minoria) van veure el carreró sense sortida i d’altres (tota la 
resta) que no van veure ni la màquina ni les vies. «La resta» són majoria avui als 
cercles cinematogràfics soviètics. Parlen molt durament d’aquests aprenents de 
bruixot, d’aquests formalistes (una paraula que condemna i fereix). És per això que 
la preocupació pel muntatge (en termes de teoria i pràctica) es va haver de refugiar 
en gèneres menys prominents i menors. I aquí és on un home com Pelechian opera 
avui. 
 

El seu objectiu és capturar el cardiograma emocional i social del seu temps. 
Fa servir un vocabulari científic i metàfores mèdiques, a l’estil de Godard. «Tota la 
pel·lícula és present en cadascun dels fragments que la componen i cada fotograma 
es pot comparar amb una unitat de codi genètic.» Aquests fotogrames han de trobar 
el seu lloc en el conjunt, per tal de construir (com voldrien els genetistes) «una 
realitat que també podria haver estat real». Pelechian hi creu molt, en tot això, 
perquè, segons ell: «la vida d’un home reprodueix, en un cert sentit, la història 
sencera de la humanitat.» 
  

Hi ha una certa bogeria en el seu discurs, com si, descodificant fragments 
cada vegada més reduïts, i enfonsant-se cada vegada més endins en la matèria del 
film s’hagués enfrontat al que anomena «fotogrames absents», que són invisibles 
però que ens permeten de veure, en el buit, el cor de la matèria («Una treva!», crido 
dins meu). Pelechian parla com un investigador científic i quan li dic que, en certs 

                                                           
9 El VGIK (l’Institut de cinematografia Gerasimov) fundat al 1919, és l’escola de cinema més 
antiga del món. Hi ha fet classes directors com Eisenstein i hi han estudiat directors com 
Sokúrov i  Tarkovski. (N. del t.) 



aspectes, trobo semblances entre ell i Bresson10 sembla que no se’n sorprengui ni 
se’n sentí afalagat: «És normal —observa— que els camins dels investigadors es 
trobin en algun lloc.» Ell va a la seva. Sap que els seus films no són el que anomena 
(agradablement) «films protocol», però fins ara ha fet el que ha volgut. Té una 
personalitat forta, famosa per ser estranya i és capaç de convèncer els seus 
compatriotes (sobretot de la televisió armènia) que un film s’ha de jutjar per les seves 
imatges més que no pas pel guió. A més a més, els seus companys el valoren, ha 
guanyat premis i, actualment, treballa en una pel·lícula sobre l’Església ortodoxa, 
que li han encarregat des de l’Alemanya de l’est. Va estar-se tres anys per filmar i 
editar El nostre segle, no tant perquè no el deixessin accedir a les imatges d’arxiu 
d’exploració espacial que havia de menester com perquè ningú no les trobava. Tan 
sols va tenir un problema: quan va haver d’interrompre la filmació perquè els 
cosmonautes eren a l’espai (hi van ser 185 dies), va haver de lliurar un certificat en 
què aquests van haver d’explicar la seva absència. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voleu saber si hi ha més cineastes soviètics autèntics i desconeguts? L’amic 
que primer em va parlar de Pelechian m’ho va confirmar. Però, com després ell 
mateix em va aclarir, els trobarem, sobretot, entre les files dels cineastes científics i 
de documentals. Naturalment: quan es tracta de ciència, ja no és la veu del Partit 
perquè les enunciacions hi són més impredictibles, la retòrica hi és estranya. Mentre 
les ficcions individuals romanguin bloquejades a favor de la ficció de l’Estat —cosa 
que tan sols deixa espai per a celebracions luxoses individuals o per a un neorealisme 
social avorrit basat en al·lusions a la vida quotidiana (de la mena: «el dia a dia no és 
de color de rosa»)— és justament en els documentals, en el xoc delirant entre ciència 
i poesia, on la ficció pot tenir una via. La via de la ciència ficció, sense anar més lluny.  
 

El problema, insistia el meu amic, és que en un país com aquest, on la 
informació té problemes per circular, un investigador pot fer recerca sense que ningú 
no ho sàpiga i un director pot fer pel·lícules a condició que renunciï a cap mena 
d’interès en la distribució (sobre la qual de totes maneres tampoc no tindria gens de 
control). Per tant, com tot el que té valor en aquest país, la passió per fer coses prové 
de l’esfera privada i, en darrer terme, de la vida interior. La gent que realment 
treballa l’has d’anar a cercar a casa seva, a les repúbliques soviètiques, i són més a 
prop del cinema independent nord-americà que de l’auteur francés. Els seus noms 

                                                           
10 Robert Bresson (1901 - 1999), cineasta francès que destaca per un discurs que se centra a 
captar allò que escapa la mirada ordinària. (N. del t.) 



ocupen un mapa imaginari de la URSS: un tal Franck a Riga, una escola de directors 
de documentals a Tallin, un tal Sokúrov11 a Leningrad (ja li han prohibit quatre 
pel·lícules!). Però qui els coneixerà? 
 

«Si tinguéssiu més temps… —Pelechian em diu abans de marxar— us podria 
presentar gent molt interessant. No demanen res, no cerquen cap mena de publicitat. 
Són pintors, artistes... no són ni dissidents. Són més aviat monjos.» 
 

Era una idea molt temptadora, però no tenia temps. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*Publicat originàriament l’11 d’agost de 1983, aquest article fou el primer que s’escrigué a 
occident sobre Pelechian. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTAVAZD PELECHIAN (1938) és un director armeni de cinema especialitzat 
en documentals. Les seves pel·lícules no acostumen a durar més de seixanta minuts, 
no contenen diàlegs i gairebé sempre són en blanc i negre.  
 
SERGE DANEY (1944-1992) fou un crític de cinema i de televisió francès. Durant 
gairebé una dècada, va col·laborar amb la revista Cahiers du cinéma, de la qual 
n’acabà essent redactor en cap. També va ser el crític de cinema del diari Libération, 
on va començar a escriure sobre la televisió. També va conduir el programa 
«Microfilms» a l’emissora de ràdio France Culture. 

                                                           
11 Aleksandr Nikolàievitx Sokúrov (1951), director de cinema i guionista rus. Tot i que 
actualment és actualment un dels directors referents del cinema europeu, al principi totes les 
seves obres foren prohibides pel règim. (N. del t.) 



Casals 

 
AONGHAS MACNECAIL 
 
Per a Vedran Smailović 
 
Un arc dibuixa 
una corda sanglota 
un violoncel·lista gemega 
 
l’arc dibuixa 
el perfil d’una guerra 
les llàgrimes de la corda 
ressonen amb sang 
amb cirurgia amb cants d’ocell 
els capcirons del violoncel·lista han de 
ballar la seva angoixada eloqüència 
en el ritme de la seva 
cançó de pur amor triomfant 
per l’amic per l’enemic un salm 
en què el món pertany 
a tothom a tothom amb 
tota la joia i el dolor que conté 
tota la joia i el dolor que conté 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AONGHAS MACNEACAIL és un poeta, periodista i traductor escocès que va 
néixer a Uig, a l’illa de Skye, al 1942. Publica la seva poesia en gaèlic i en anglès, i 
col·labora sovint amb diversos grups musicals. Ha fet conferències i lectures de la 
seva obra als Estats Units, Israel, el Japó, Polònia, Alemanya, Bèlgica i Irlanda. 



Un profà a la Volta Ciclista a 
França. Esport i propaganda 

 
JOAN TOMÀS 
 
 

DE GIRONA A AX-LES-THERMES 
 
Confesso que no soc periodista esportiu. 

Confesso que no tinc altres coneixements del ciclisme que haver dut a terme, 
sempre amb una certa por, alguna excursió en bicicleta des d’Igualada a Capellades. 
D’això, però, ja fa un grapat d’anys. 

Vaig estar, doncs, extraordinàriament sorprès quan el director de La Publicitat 
em digué: 

—Hauríeu de sortir a fer un reportatge sobre el pas pels Pirineus dels 
corredors de la Volta Ciclista a França. 

—Jo? Si en ciclisme no hi entenc paraula! 
—Precisament per aquesta raó. 
Més tard ho he comprès tot. La Volta Ciclista a França no té res a veure, en 

realitat, amb el ciclisme. 
He emprès el viatge en auto cap a Perpinyà. A Perpinyà comencen les quatre 

etapes pirinenques de la Volta. Els corredors han d’anar de Perpinyà a Ax-les-
Thermes. 

Un suèter color escarlata i una boina em donen un aire bastant esportiu. 
He comprat L’Auto i el Paris-Soir. Tot ajuda. 
Abans d’arribar a Girona tinc el cap convertit en un velòdrom. Magne 1  i 

Martano 2 , Canyardó3 i Ezquerra4, Vietto5 i Speicher6 hi volten d’una manera 
vertiginosa, com uns desesperats. 

—Aquesta gent es matarà! —em dic jo, sentint-los rodar en la meva imaginació. 

                                                           
1 Antonin Magne (1904-1983). Ciclista francès, guanyador dels Tours de 1931 i 1934, i campió 
mundial de ciclisme en ruta l’any 1936. 
2 Giuseppe Martano (1910-1994). Ciclista italià, campió del món els anys 1930 i 1932. En 
l’edició del Tour de 1934 va acabar en segona posició. 
3 Marià Cañardo (1906-1987). Nascut a Navarra, als 14 anys es va traslladar a Catalunya. Va 
guanyar set Voltes a Catalunya (rècord encara no superat) i va ser quatre cops campió 
d’Espanya. L’any 1937, va guanyar una etapa del Tour. En l’edició del Tour de 1934 va acabar 
en novena posició. 
4 Federico Ezquerra (1909-1986). Ciclista basc. Va participar en quatre Tours i va obtenir-hi 
una victòria d’etapa en l’edició de 1936. El 1940 va aconseguir el Campionat d’Espanya en ruta, 
i el 1942, la Volta a Catalunya. En l’edició del Tour de 1934 va acabar en dinovena posició. 
5 René Vietto (1914-1988). Ciclista francès. Gran escalador. Va guanyar quatre etapes en vuit 
participacions al Tour de França. Es va fer cèlebre per l’anècdota que Joan Tomàs conta d’ell 
en aquest article i que va tenir lloc en el Tour de 1934, edició en què va acabar en cinquena 
posició. 
6 Georges Speicher (1907-1978). Ciclista francès. Guanyador del Tour de 1933. En l’edició del 
Tour de 1934 va acabar en onzena posició. 



El qui per poc es mata és, a Girona, un militar al qual se li ha desbocat el cavall. 
L’he de recollir sota unes arcades. 

Per uns moments, els avantatges de la bicicleta em comencen a semblar 
positius. Després, però, em faig càrrec que un general en bicicleta davant d’un 
regiment, seria una cosa ridícula i absurda. És sempre preferible, per a un militar, 
anar a cavall, i si cal, caure. 

La frontera... 
I la cursa. Som a la carretera de Perpinyà a Bourg-Madame. Vorejant el Tet, 

un corredor. Grups de curiosos l’aplaudeixen. 
—Vas-y! 
És el darrer. Un alemany, naturalment. A França, els corredors que avancen 

són francesos i els que es retarden són alemanys. El patriotisme ho disposa així. 
Un escamot de corredors. Miro si entre ells hi ha Canyardó. 
No, no hi és. Respiro. 
A Mont-Louis, molta animació. Com en una romeria. Em criden l’atenció, allà, 

uns senegalesos. No m’hauria estranyat trobar-los si s’hagués tractat d’un festival 
d’aviació. El Senegal i l’aviació lliguen perfectament. Però uns senegalesos 
interessant-se per una cursa ciclista? No me’n sé avenir, la veritat. Jo he vist anar en 
bicicleta, avui mateix, un senyor de barba i barret fort. Àdhuc acabo de veure un 
capellà en moto. Mai de la vida no crec veure, en canvi, un senegalès dalt d’una 
bicicleta. 

—Són clients... —m’explica el patró d’un restaurant—. Venen sobretot a 
l’hivern per als esports de neu. 

Pregunto qui ha passat primer, dels corredors. 
—Eren catorze alhora. 
A Bourg-Madame, un conegut m’assegura que els espanyols guanyaran els 

francesos. 
—Se’ls menjaran! —em confia a l’orella. 
Al cim de Puigmorens, més gent que enlloc. Fins a Puigmorens, a dos mil 

metres d’alçària, no m’adono ben bé de l’expectació desvetllada per la Volta Ciclista 
a França. 

No cal preguntar res, a Puigmorens. 
En passa un auto, centenars de veus criden: 
—Vietto! 
Està entès. El primer de passar a Puigmorens ha estat Vietto. 
Finalment, Ax-les-Thermes. 
Què és aquest xivarri? Què són aquests camions inundats d’altaveus? Què és 

aquesta orquestra d’acordionistes? Què és aquesta Fira? 
—Monsieur, c’est le Tour de France Cycliste. 
Els corredors, a mesura que arriben, es refugien als hotels que tenint 

assenyalats. 
 
 

AX-LES-THERMES 
 

Ax-les-Thermes és un lloc tranquil. 
Aigua pertot. En dies normals, només es deu sentir el soroll de l’aigua. 
Però avui no és un dia normal. Avui és com una Festa Major. Els hotels estan 

plens. Els cambrers dels cafès no s’entenen de treball. 



El francès moyen que amb la seva senyora ha vingut a reposar-se, està esverat. 
Va perdut pel carrer. 

Uns viatjants catalans que, trobant-se a Puigcerdà, han volgut contemplar el 
Tour de prop, es passegen també perduts. S’entretenen jugant a parells i senassos a 
base dels senyors que porten barba. 

Febre a Telèfons. 
—A les nou, tanquem —diu la telefonista. 
—Senyoreta, és urgent. 
—Ací, com a coses d’urgència, només coneixem el metge i els bombers. 
Un periodista exclama: 
—M’ho he hagut d’inventar tot. No sabia què escriure. 
—I jo! —salta un altre. 
Puigmorens, en efecte, no ha facilitat gens la tasca de la premsa. Els corredors 

han pujat i baixat com si rutllessin per una plana. Per fortuna. Magne ha tingut una 
avaria i Vietto li ha cedit la bicicleta. Això donarà lloc a unes cròniques sobre 
l’admirable cohesió de l’equip francès, sobre la seva moral. 

—Per mi —observa un periodista—, Magne ha provocat expressament l’avaria. 
—Creu-t’ho! 
—El patron és capaç d’una jugada com aquesta. 
El patron és el senyor Henri Desgrange, director de L’Auto i pare de la Volta 

Ciclista a França. També li diuen Monsieur le Président. És un home d’uns seixanta 

anys. Recorda una mica, pel seu físic, Lewis Stone.7 Va amb vestit de golf. Es prodiga 
d’una banda a l’altra donant disposicions. 

El senyor Desgrange compta amb un reguitzell de col·laboradors i secretaris. 
L’un li escriu els articles. L’altre, transmet les ordres. Un tercer, li deu cordar les 
sabates. 

Contempla, embadalit, el senyor Desgrange, els cinquanta-quatre camions 
escampats per la plaça i carrers propers d’Ax-les-Thermes. Cada camió, segons 
sembla, ha pagat trenta mil francs. Fan rebombori com si haguessin pagat el doble. 

Cosa curiosa: dels cinquanta-quatre camions, trenta almenys són de 
propaganda d’aperitius. El de l’aigua Perrier està com avergonyit. 

N’hi ha un que anuncia un te. No se’l mira ningú. 
Un altre, és dels cultivadors de vinyes. 
—Beveu vi! Beveu vi! Un dinar sense vi és com un dia sense sol! —crida el 

speaker. 
Fredo Gardoni, el gran acordionista, toca una java. 
Després de la java: 
—Discos Pathé! Acordions Buscher! 
Els corredors, mentrestant, fan esport. 
Als respectius hotels, van passant comptes de les primes que hi ha en 

perspectiva... 
Visca l’esport! 
 

 
 
 
 

                                                           
7 Actor nord-americà (1879-1953). 



D’AX-LES-THERMES A LUCHON 
 

La primera etapa pirinenca no ha satisfet ningú. La segona no desvetlla, per endavant, 
cap esperança. 

Hi ha el coll de Port i el coll de Portet d’Aspet... 
—Dos colls flonjos —observa un periodista, fent un xisto. 
A les onze comencen els preparatius davant de l’indret on està fixada la sortida. 
Els camions anunciants han fet llevar tothom a les set. 
—Byrrh! Preneu Byrrh! 
—Formatges Gervais! 
Ax-les-Thermes, des de bon matí, estava convertit en un mercat ambulant. 
Han sortit els camions a les deu. 
El comerç que passa! 
Es distribueixen als corredors unes tasses de cacau. A les tasses i les culleretes 

s’hi llegeix el nom de la casa que l’ofereix. 
Passen llista. 
L’ex-actor senyor Cazalis crida: 
—Falten tres minuts!... 
Una senyoreta, bonica de debò, vestida amb una granota d’aviador, es fa 

retratar amb els quatre espanyols. 
Canyardó ens conta: 
—És una casada que es separà del marit, per a seguir la Volta, a Evian-les-

Bains. Feia sis setmanes que s’havia casat. Ens fa de padrina. 
Realment, a la Volta hi és tot. Fins una casada separada del marit per amor a 

l’esport. El senyor Desgrange és gran. 
La comitiva està ja formada. 
Al davant, els operadors de les actualitats cinematogràfiques. 
Després, un torpede amb dos gendarmes. 
Després, els corredors, apilotats. 
Després, l’auto de Monsieur le President. 
Després, els autos dels periodistes. 
Després, les camionetes de revituallament. 
—Une minute!... —crida M. Cazalis. 
Al cap d’un minut, correm tots, carretera enllà, enduts per l’esport i la Menta 

Ricqlès, la crema per al calçat marca Lion Noir i les boines Milton. 
Tristan Bernard8, des d’un balcó de l’Hotel del Casino, ha contemplat, 

somrient, la sortida. 
—Il s’en fout —diu un redactor del Paris-Soir. 
Evidentment. 
Nosaltres anirem per turons i muntanyes i per carreteres plenes de pols. 
Ell seguirà pel camí pla i asfaltat. 
Ho explicarà al diari i tots riurem. 
Sense ganes. 
 
 
 

 

                                                           
8 Novel·lista i dramaturg francès (1866-1947). 



LUCHON 
 

Luchon, com a població, és altra cosa que Ax-les-Thermes. 
Més gran, més bonica, més senyora. 
Hi arribem blancs. Hem passat per un camí de mil diables. 
Ezquerra està nafrat. Ha caigut. 
He notat en tot el trajecte, que el nombre de capellans ha augmentat entre els 

curiosos. N’he topat dos amb una visera que deia: Pernod fils. Bona marca! 
A Luchon, dificultats per trobar cambra. 
La patrona d’un hotel em fa acompanyar a casa un metge. 
—En dies com avui, lloga habitacions. De passada, si estiguéssiu malalt... 
Toco ferro. 
Per fi, un hotel. El mateix on s’estatja Francis Pélissier.9 El conec perquè porta 

el nom brodat al suèter. 
Francis Pélissier està indignat. 
—Això és un circ, i no una Volta ciclista! En els meus temps... 
Francis Pélissier m’explica les gestes dels ciclistes de les Voltes d’antany. Les 

carreteres estaven materialment intransitables. Els trajectes eren molt més llargs. 
Fins en 1908, no hi hagués, a les bicicletes, el canvi de marxes. Una calamitat, en una 
paraula. 

—Allò era sofrir! 
Francis Pélissier veu la Volta a França com un martiri. Així ho sembla. 
No vull portar-li la contrària. 
Penso interviuar Tristan Bernard, però llegeixo al Journal aquesta declaració 

seva: 
«Gairebé sempre, responc sense cap sinceritat, àdhuc quan em figuro que sóc 

sincer. Com voleu revelar a una altra persona la manera de pensar íntima que un 
mateix no coneix?» 

Vaig a visitar Canyardó. 
Està ensopit. 
—Fins ara, els Pirineus no m’han impressionat gaire. El Galibier, als Alps, és 

pitjor. 
Li parlo del ciclisme. Sia perquè no sé endegar prou bé les preguntes, sia 

perquè el xicot vol reposar-se, la qüestió és que no en trec l’aigua clara. 
Té ganes d’ésser aviat a Barcelona, això sí. Ell és d’Olite, en terra navarresa, 

però si es perd, que no l’hi cerquin. Que el cerquin a Barcelona. 
—A propòsit: des de París, s’hi pot anar en avió? —em demana. 
En Canyardó en avió! 
Es va ràpid i còmode, pels aires —em diu. 
Canyardó és un entusiasta de l’aviació... 
Ara ho veig més clar que mai. La bicicleta, per guanyar-se la vida. 
Com Joe Jackson, el clown.10 
Aquest, però, no es cansa i sua menys. 
Diguem que el senyor Desgrange tampoc es cansa ni sua massa. 

                                                           
9 Ciclista francès (1894-1959). Va ser tres cop campió de França i va guanyar dues etapes del 
Tour. Es va retirar l'any 1931. Descobridor de Jacques Anquetil. 
10 Joseph Francis Jiranek (1873-1942). Nascut a Viena. Va ser campió d’Àustria de ciclisme 
abans de dedicar-se a fer de pallasso. 



LUCHON-TARBES 
 

L’etapa Luchon-Tarbes és, de les quatre dels Pirineus, la més curta —91 
quilòmetres—, però és pesada. 

El coll de Peyresourde i el d’Aspin, a 1.545 metres d’alçària l’un i a 1.489 l’altre, 
estan com qui diu a tocar. 

M’he proposat seguir aquesta etapa ben a la vora dels corredors. 
Deixo enrere, en primer lloc, el cotxe de L’Humanité. No sé per què, és el que 

a cada etapa resta a darrer terme. 
Els torpedes de L’Intran i del Paris-Soir ara es deturen, ara corren, passant-

se els detalls de l’etapa. 
Als cims, augmenta la gent. 
Capellans. 
Encara més capellans. 
Corredors individuals. Els diuen individuals perquè van sols. Millor dit: hi 

haurien d’anar. El cert és que sempre van a colles. 
Gossos. 
El xofer m’observa: 
—No lladre, ací, els gossos. 
No lladren, en efecte. Serà que fins en això ha intervingut la mà sàvia del 

senyor Desgrange? 
Un corredor. 
Un altre. Aquest és l’espanyol Montero.11 Pujant, sembla que balli el xarleston. 
Canyardó. 
—Apa, Mariano! 
Sabeu el goig que es sent en poder fer aquest crit a 1.500 metres i enmig de 

francesos? Cal trobar-s’hi. 
De sobte, una camioneta cau a un precipici de trenta metres... 
La Volta continua. 
Tres homes, allà baix, estan dessagnant-se. 
Ja se’ls atendrà. La Volta ciclista a França va fent la seva via. 
Recullo en el meu auto un dels ferits. El portaré a l’hospital de Tarbes. 
—Fini le Tour! —murmura el pobre. 
És un mecànic ciclista de Bordeus. Dalt el coll d’Aspin, uns camarades li han 

dit: 
—Ets feliç, de poder fer el Tour de France Cycliste! 
Ell n’estava orgullós. 
Aquest home creu, encara en l’esport. 
En passar per Bagnères-de-Bigorre, el públic em fa saber: 
—Magne porta onze minuts d’avantatge! 
A Tarbes, pregunto per l’hospital. El públic s’amuntega i demana al ferit com 

es troba. 
—Et Lapétrie? —pregunta, aquest, al seu torn.12 

                                                           
11 Luciano Montero Hernández (1908-1993). Ciclista espanyol, tres vegades campió d’Espanya 
i medalla de plata en el Campionat del Món de 1935. En l’edició del Tour de 1934 va acabar en 
trentena posició. 
12 Tomàs es refereix, segurament, a Roger Lapébie (1911-1996), guanyador del Campionat de 
França el 1933, i del Tour de 1937. En l’edició del Tour de 1934 va acabar en cinquena posició. 



Lapétrie, el corredor, treballa amb ell a Bordeus. 
Aquest home creu en l’esport i, a més, en l’amistat. 
 
 

TARBES-PAU 
 

No ho digueu... 
El ferit d’ahir m’impressionà. No sento enveja de passar avui pel coll del 

Tourmalet i pel d’Aubisque. 
De Tarbes a Pau hi ha una carretera excel·lent. 
Tindré temps de visitar Pau, d’assistir a l’arribada dels corredors. 
Aquella bogeria de camions i de forçats de la carretera i de la ploma, que 

serveixen sota la capa de l’esport, els interessos d’una fantàstica empresa publicitària, 
que això i no altra cosa és la Volta Ciclista a França, em fastigueja. 

La ràdio em facilitarà dades. 
La ràdio! 
Siguem francs: preferible a la bicicleta. 
Per un barceloní, és dir molt. 
 

 
*Article aparegut el dijous 2 d'agost de 1934, al número 287 de la revista El Mirador. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhema 

 
 
RAINER MARIA RILKE 
Hi ha el soroll. Però hi ha quelcom encara més terrible: el silenci. Crec que en els 
grans incendis de vegades s’esdevé un moment de tensió màxima: els rajos d’aigua 
declinen; els bombers ja no grimpen; ningú no es mou. Silenciosament, una cornisa 
negra es desprèn des de dalt i un mur alt, darrere del qual surten les flames, s’inclina 
sense fer soroll cap endavant. Tot resta immòbil i espera, les espatlles encongides i 
les celles juntes, l’esfondrament espantós. Aquí el silenci és així. 
 
 
D. H. LAWRENCE 
Mai no us refieu del narrador, refieu-vos de la narració. La funció del crític és salvar 
la narració de l’artista que la va crear. 
 
 
HERMANN HESSE 
Fins i tot la cosa més senzilla imaginable es torna complicada i incomprensible de 
seguida que se’n parla.  
 
 
MICHEL FOUCAULT 
És en va que diem el que veiem; el que veiem mai no resideix en el que diem. 
 
 
FRIEDRICH NIETZSCHE 
De mica en mica, he anat veient clar quin és el defecte més general del nostre tipus 
de formació i d’educació: ningú no aprèn, ningú no aspira, ningú no ensenya a 
suportar la solitud. 
 
 
PAUL VALÉRY 
Tema per a un poema: Einstein va a Zuric per aprendre el càlcul diferencial absolut 
que li cal per construir la teoria de la relativitat general.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imatges 

 
Pàgina 6: Reproducció de La dansa (1898), de l’artista txec Alphons Maria Mucha, 
un dels exponents més rellevants de l’Art Nouveau.  
 
Pàgina 9: Un fotògraf ambulant a Columbus, Ohio, l’any 1938.  
 
Pàgina 10: «Llums i ombres», del fotògraf txec Jaromír Funke (1896-1945), famós 
per les seves natures mortes. L’obra fotogràfica de Funke va ser força reconeguda 
durant la segona dècada del segle XX. 
 
Pàgina 11: Una de les il·lustracions que Josef Lada (1887-1957) va fer per 
acompanyar Les aventures del soldat Švejk.  
 
Pàgina 15: Imatge de la casa on Kafka va viure una temporada, al carrer d’Or de 
Praga. La fotografia és de Robert Varga. 
 
Pàgina 19: Jiří Weil. 
 
Pàgina 21: L’acordionista (1919), de Josef Čapek (1887-1945), germà de Karel 
Čapek. Josef va destacar com a pintor i poeta.  
 
Pàgina 24: Retrat de Hermann Ungar. 
 
Pàgina 34: Estació de metro de Můstek, inaugurada el 1978. 
 
Pàgina 37: Gustav Meyrinck. 
 
Pàgina 43: Leo Perutz. 
 
Pàgina 51: Retrat de Jan Hus. 
 
Pàgina 60: Imatge típica del pont de Carles. La construcció del pont va començar 
l’any 1357 i va  acabar vora el 1400. 
 
Pàgina 64: Retrat d’Erasme de Rotterdam, fet pel pintor alemany Hans Holbein el 
Jove l’any 1523.   
 
Pàgines 66, 68 i 69: Fotogrames de pel·lícules de Pelechian. 
 
Pàgina 70: Imatge de Pau Casals. 
 
Pàgina 77: Imatge del gran escalador francès René Vietto (1914-1988).  
 
Pàgina 82: El 27 de maig de 1942, el dirigent nazi Reinhard Heydrich va patir un 
atemptat a Praga en què va morir. Aquest és l’estat en què va quedar el Mercedes 
Benz 320 Cabriolet B on anava.  
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