
 

L’esperit derrotat 

 

 Les obres de Sándor Márai (1900-1989) van tenir una presència important en el 

període d’entreguerres i, cap al final de la dècada dels quaranta, van recuperar i enfortir 

el prestigi que havien anat adquirint. Després, durant prop de cinquanta anys, no se’n va 

parlar més. El declivi de Márai  és el de la novel·la burgesa. Se l’ha considerat un hereu 

de la gran narrativa europea del XIX, i se l’ha comparat amb Proust. No són ben bé 

companys d’armes en la batalla de l’estil, però sí en la del desengany: tots dos 

assisteixen en primera línia al col·lapse d’una manera d’entendre la vida que el segle 

XX va desmantellar. Superada la segona postguerra, les visions desenganyades de la 

condició humana no interessen gens en una Europa com la de la guerra freda, amb una 

intelligentsia entregada de ple al culte soviètic i una joventut sotmesa al mite de la 

cultura popular. Així es comprèn que Sándor Márai —com Stephan Zweig o Robert 

Mussil— deixés de comptar en la literatura vendible. 

 La recuperació d’aquest excel·lent escriptor hongarès, que devem a Ediciones 

Salamandra en castellà i a Empúries en català, s’ha anat completant des de 1999 amb 

títols ja publicats anteriorment i amb títols inèdits entre nosaltres. És el cas de 

Confesiones de un burgués, una autobiografia novel·lada que l’autor va escriure als 

trenta-quatre anys. L’obra segueix els passos de les seves novel·les: aquí també hi ha un 

protagonista que ho acaba perdent tot. Aquest personatge, el mateix narrador, és l’heroi 

d’un relat iniciàtic on van caient un per un tots els vels de l’experiència humana. Els 

descobriments de Márai són els mateixos que els de tots els grans escriptors: el ser 

humà no és més que imitació, il·lusió, inèrcia. Tot això li dóna seguretat, però la 

seguretat aboca a la negació d’un mateix. En la vida humana —diu— no hi ha més 

tragèdia que la de veure’s obligat a triar entre el confort de la família (amb les seves 

variants: classe social, ideologia, raça), i la soledat  de no pertànyer a ningú. 

 El jove Márai elegeix la segona opció. Abandona la família i se’n va a buscar 

l’essència d’Europa a Weimar, Berlín, Florència, Londres, París, ciutats on aprèn l’ofici 

de periodista i madura la seva poètica com a escriptor. Al final tornarà al confort de la 

pàtria, però s’acabarà trobant perdut en una època, la del final dels anys 20, que ja no 

pot reconèixer com la seva:  “Aborrezco el gusto de mis contemporáneos, sus deseos y 

su manera de divertirse, dudo de su moral y considero terrible y fatal el interés de la 



época por los récords, que satisfacen por completo a las masas.”  I, després d’unes 

quantes desenes de milions de morts, les masses i els records no van fer més que 

augmentar. 

 

        (El Periódico, 2004) 

 

 

 

 

 

 


