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FINISTRANSILVANIAE 

(Narració)  

Eva Mairovitz, Romania, Itàlia 

 

El país. La pàtria. 

Vam néixer i ens vam criar en una casa blanca i espaiosa al 

bell mig d'un gran jardí que pertanyia al pare; al davant hi havia 

una altra casa, encara més gran, era la de l'avi, i després hi havia 

altres edificis més petits com l'estable, el safareig... El poble, 

anomenat Maria-Radna, està situat a la vall del riu Mures 

envoltat per turonets de la serralada dels Alps de Transsilvània, 

tot plegat dins la regió anomenada Transsilvània, la més gran 

del país centreeuropeu Àustria-Hongria, durant segles, el gran 

imperi Habsburg.  

Transsilvània era una terra rica en gra, blat, horts i vinyes. 

Totes les ciutats d'Hongria estaven ben connectades amb tren. 

Els carrers eren amplis i nets, però sense asfaltar. En aquella 

època hi havia pau, i era un país ben governat i disciplinat. O 

almenys ho semblava. Fa cosa d'un segle la llengua oficial 

d'aquestes zones era l'alemany dels austríacs, però al cap d'un 

temps els hongaresos van aconseguir introduir la seva llengua 

hongaresa. En un moment determinat, a l'època dels meus 

rebesavis i besavis, per evitar obeir el govern central, els 

hongaresos van introduir el llatí a les oficines del govern, en 

lloc d'acceptar la imposició de la llengua alemanya, i la meva 

àvia encara sabia llatí.  

A Hongria hi vivien diferents grups de persones que 

parlaven diferents llengües: pagesos, però també gent de 

negocis a les ciutats. Hongria era un país catòlic, però els 



3 
 

camperols de Transsilvània eren ortodoxos. Als pobles petits 

també hi vivien grups de saxons i suabis, que eren evangèlics i 

que havien estat enviats cap aquí feia segles per l'emperadriu 

Maria Teresa, per tal de fer-nos arribar la seva cultura. 

Normalment es mantenien a part, però estudiaven amb 

nosaltres, els hongaresos, a les escoles públiques. També hi 

havia algun jueu. Això, no obstant, en el nostre cas mai no es 

parlava de religió a casa.  

A Transsilvània encara es poden observar testimonis de la 

llarga ocupació turca: ruïnes de fortaleses al capdamunt de 

turons, l'ús de petites paradetes de fusta anomenades 

BAZAARS, que s'obrien principalment en els mercats de 

festivals i exposaven tota mena d'objectes útils i atractius. 

Algunes estructures baixes al voltant de les placetes 

rectangulars de la ciutat són reminiscències dels caravanserralls, 

igual que el costum d'oferir lavabos gratuïts per a l'ús públic.  

Però no ha quedat res que recordi la llengua o la religió 

turques. La seva derrota absoluta el 1526 amb la mort del rei 

no va comportar conseqüències d'encreuaments culturals o 

influència religiosa. Tot això és part del passat. Les guerres i les 

revolucions han destruït totes aquestes terres, han desplaçat les 

fronteres de diversos països, transformat els costums, les 

tradicions, han sembrat odi, han provocat episodis de venjança 

de tothom contra tothom. I ara hi ha un desig d'unitat i 

enteniment. Serà mai possible?   

(…) A l'inici de l'escolarització primer apreníem alemany, a 

llegir i a escriure. En aquell temps encara es feia servir 

l'escriptura gòtica, però després es va abandonar i la va 

substituir l'escriptura d'altres països europeus. També hi havia 

l'alfabet ciríl·lic, però afortunadament només l’utilitzaven els 

eslaus. No recordo haver llegit cap llibre en lletra gòtica, potser 

només llibres il·lustrats.  M'encantaven les postals que, 

sobretot, venien d'Alemanya, —de l'empresa STENGEL (no 

sé si s'escriu així) —, de pintors famosos com Rubens o 

Rembrandt, a part de les postals religioses que em donava la 

Mitzi. Però aleshores jo tenia l'edat dels llibres, i llegia i llegia i 
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llegia... Eren dies (o potser setmanes?) que no tenien hora, ni 

data, com les granadures d'un collaret trencat, escampades per 

l'espai. I jo, com vivia en aquell boirim buit? Jo era en un altre 

lloc. Navegava pels oceans amb el capità Grant, buscava el raig 

verd. Era amiga de Mowgli a les selves tropicals dels dos 

volums d'històries de la selva. A vegades em semblava que 

coneixia l'oncle Tom a la seva cabana. També sortia a passejar 

amb el gat, al qual li agradava voltar tot sol. Havia entès que un 

llibre és una porta oberta al món i va ser aleshores que va 

néixer en mi el desig d'estar "sempre de viatge", veure i 

entendre, conèixer gent, acumular coneixement, transformar 

les meves experiències en un pom de flors encara més gran que 

no es panseix i que es transforma en records. 

Què vol dir ser centreeuropeu? 

Vol dir moltes coses de les quals t'adones quan marxes. Per 

què? Doncs, perquè saps i entens més coses del continent 

europeu, i parles com a mínim dos idiomes. En resum: tens 

una cultura multiètnica. No obstant això, no vol dir que et 

sentis menys lligat al teu lloc de naixement, si de cas, el 

contrari. Europa central és una realitat cultural.  El seu territori 

està solcat per llargs rius, diversos tipus de serralades 

muntanyoses; és ric en boscos. És la llar de pobles d'orígens 

diferents —els descendents d'alemanys, eslaus i hongaresos 

(ugrofinesos, per ser exactes, que no pertanyen a la família 

ària)— cadascun amb una llengua, costums i tradicions pròpies, 

i principalment de fe catòlica (catòlics, grecoortodoxos, 

luterans, així com hebreus i alguns grups islàmics als Balcans). 

Les agrupacions ètniques s'han mantingut gairebé inalterables 

des de l'època de les invasions bàrbares. Si bé eren governats 

pel centre austríac, amb Viena com a capital, cada assentament 

va aconseguir preservar la seva identitat.   

Així, sota el guiatge del centre a la recerca d'assoliments en 

les arts i les ciències, i contribuint al progrés social es va crear 

la unitat cultural. Un model envejable, fruit de la col·laboració 

en tots els sectors del progrés, fet possible pel bon govern de la 
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casa d'Àustria, que parava especial atenció a la preservació dels 

valors i ideals de tradició sense menystenir el dret al progrés. 

No s'havien estalviat la guerra i el patiment, però les polítiques 

del govern anaven dirigides a defensar i mantenir l'imperi 

segur, cosa que van posar difícil els grups de pobles en 

constant revolta (descendents d'eslaus i albanesos a les terres 

fontaneres del continent europeu, els Balcans), instigats per les 

polítiques paneslaves de la Rússia tsarista. 

Malgrat això, al llarg d'una prolongada línia de generacions, 

els pobles d'Europa central van viure i van progressar en un 

ambient d'obertura, en contacte amb els seus veïns, i van 

assolir una perspectiva internacional que tal vegada era més rica 

que la d'altres països presos d'un nacionalisme tancat. Són un 

poble plural i culte. Ho eren? Recordo l'època de la meva 

infantesa repleta de converses sobre cultura. Aquesta paraula 

sempre es pronunciava amb una expressió d'una superioritat 

tan grandiosa que perillava de sonar, fins i tot, ridícula. Em feia 

pensar en la imatge de persones assaborint un dolç exquisit a la 

boca. L'arribada del diari NEUE FREIE PRESSE es va 

celebrar fins al punt de quedar-se al llit i es devorava amb la 

voracitat de l'afamat. Amb els monocles —un pinçanàs— a 

l'abast, tothom parlava sense parar de cultura... Semblaven mig 

ofegats, agafant-se al món com si fos una armilla salvavides. 

Potser ho era... aleshores. Encara durant un curt període de 

temps. 

Els italians. Els meus primers anys a Milà. 

A l'estranger, la imatge d'un italià era la típica de la 

mandolina, la música dolçament dramàtica, etc. El que jo vaig 

trobar va ser completament diferent: en lloc de 

sentimentalisme, la vida es vivia amb un càlcul i una lucidesa 

extremes.  Els italians no tenen sentit de l'humor.  En 

companyia beuen poc.  És com si es miressin els uns els altres 

contínuament, per tal de causar una bona impressió. Són 

vanitosos. Sexe = amor casat secret. Ningú no sap divertir-se, 

els falta l'animació. Continuo amb les diferències que vaig 
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trobar a Itàlia? Moltes: entendre la importància de vestir a la 

moda, amb una moda sempre canviant. La importància del 

barri on vius.  A Budapest, jo encara era una estudiant; a Milà 

era la signora Massarani, amb la Societat de Jardins, les estrenes 

a la Scala... Vaig aprendre italià en un any llegint els diaris, però 

no vaig aprendre gramàtica, i encara cometo errors ortogràfics, 

etc. Tot va succeir molt ràpidament. Milà a la dècada de 1930 

era diferent, però, sobretot, eren els milanesos que eren 

diferents; parlaven amb el seu dialecte irònic i expressiu com 

magnífics i autèntics cavallers i dames nobles, els hereus 

legítims d'aquesta terra. Tenien una elegància única. Els seus 

costums i tradicions es remuntaven molt enllà i em sorprenien. 

Vaig aprendre a portar el cotxe. No sabia cuinar i vaig plorar la 

primera vegada que vaig haver d'acomiadar la "minyona de 

totes les feines”.  Ben aviat em vaig mudar a un altre pis, 

perquè ara hi havia la meva filla Silvia i la germana suïssa. Jo 

només sabia fer una cosa: rebre convidats. Hi estava 

acostumada des de la infància. Teníem un gran cercle d'amics. 

Hi havia el que anomenem "antecedents", tot i que més tard els 

esdeveniments històrics i polítics (la guerra) ho van destruir 

tot... I més tard... Més tard, altra vegada es va haver de 

construir tot de nou amb nous amics, però potser va ser fins i 

tot millor que abans.   
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Motivació del veredicte del jurat 

El passatge “Finis transilvaniae”, escollit pel jurat com a un 

dels candidats als “premis especials” en el concurs "Narrant 

Europa!", és un extracte d’una autobiografia més llarga 

dipositada  a  l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 

Stefano (Arxiu Nacional de Diaris). Els seus conservadors van 

escollir-ne alguns passatges –d’un total d’aproximadament 70 

pàgines– que, en pocs paràgrafs, permeten al lector assaborir el 

contingut i degustar el “sabor” d’aquesta feina.   

Aquesta ja és, en si, una de les raons que justifiquen l’elecció 

per part del jurat. Ens va semblar important oferir un exemple 

dels tipus de documents que es troben en els arxius creats a tot 

Europa1 de textos escrits en primera persona, tals com 

autobiografies, diaris i cartes.   

Aquests tipus de documents i les organitzacions que 

s’encarreguen de conservar-los van adquirint una importància 

cada vegada més gran per a  l’aprenentatge —tant per part dels 

 estudiosos com de la població en general— dels aspectes de la 

nostra història i de la nostra època contemporània a nivell 

nacional i europeu. Això no només inclou la possibilitat de tenir 

accés a la informació que generalment s’escapa de l’atenció de la 

macrohistòria, sinó que també és una oportunitat per entrar en 

les realitats socials, culturals i històriques a través de la 

naturalesa viva de les narracions en primera persona, per 

experimentar i aprendre sobre la història i l’època contemporània 

a través de la lent de les experiències personals. 

Per aquesta raó, desitjàvem subratllar la contribució feta pel 

text "Finis Transilvaniae" (i més encara per l’autobiografia de la 

qual forma part) en la temàtica dels camins d’Europa (a través de  

a seva  diversitat) I aquest també és el motiu pel qual hem creat  

                                                           
1
 Entre totes aquestes organitzacions, desitgem destaca l’Archivio 

Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, fundat per Saverio Tutino el 

1984 i al qual van seguir molts altres arxius que van sorgir seguint la 

seva estela a tota Europa.   



8 
 

en el Portal Memòries d’Europa una base de dades preliminar  

dels arxius i les organitzacions que treballen en el camp de la 

memòria històrica: per permetre que els visitants aprenguin més 

sobre aquests llocs, per crear activitats educatives o simplement 

per gaudir visitant-los i descobrir els records que tenen.   

Dit això, "Finis Transilvaniae" és una mina d’informació 

extraordinària. Ja només els passatges breus seleccionats ens 

ofereixen un panorama de l’Europa Central multicultural i 

multiètnica, abans de les convulsions de la Primera Guerra 

Mundial. Maria Radna escriu: "Què vol dir ser centreeuropeu? Vol 

dir moltes coses de les quals t'adones quan te’n vas. Per què? 

Perquè saps i entens més coses del continent europeu i parles 

com a mínim dos idiomes. En resum, tens una cultura 

multiètnica”.  

Un altre passatge que resulta bastant divertit i significatiu és 

el que descriu l’arribada de l’autora a Milà. Ella considera que  

l’estereotip de l’italià no queda reflectit en la realitat: “A 

l'estranger, la imatge d'un italià era la típica de la mandolina, la 

música dolçament dramàtica, etc. El que jo vaig trobar va ser 

completament diferent: en un lloc de sentimentalismes, la vida es 

vivia amb un càlcul i una lucidesa extremes. Els italians no tenen 

sentit de l’humor. En companyia, beuen poc. És com si sempre 

s’estiguessin observant els uns als altres per causar una bona 

impressió...”.  

Un retrat divertit, que pot reflectir o no la realitat, però que 

ens porta al tema dels estereotips nacionals, l’etiqueta inevitable 

pròpia de cada nació o grup cultural en aquesta Europa nostra, i 

que, si es prenen amb sentit de l’ humor, poden oferir una 

oportunitat d’aprendre quan descobrim –com sempre acaba 

succeint– que sota l’etiqueta s’amaga una realitat més complexa 

que desconeixíem del tot. 
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Informació general sobre la història 

 

FinisTransilvaniae 

Àrees temàtiques: La meva història dins de la 
història d’Europa 
 

Any dels fets narrats:  
 

1910 - 1960 

Llocs geogràfics on es van produir 
els fets narrats: 

Viena 
Budapest 
Milà 
 

Any en què s’ha realitzat el 
treball:  
 

2004-2005 

Llegeixi o descarregui aquesta i altres històries des de l'arxiu 
digital: http://www.europeanmemories.org/cat/Stories   

Altres informacions sobre el context 
L’arbre genealògic Mairovitz es remunta a principis del segle 

XIX i mostra que tots els seus avantpassats havien nascut a 

Hongria, Transilvània o rodalies, i que després es van dispersar 

per diferents continents per òbvies raons polítiques i racials. 

Pertanyien a la classe mitjana alta, alguns havien aconseguit 

distincions en el camp de l’art i d’importants empreses de la 

construcció. 

En aquell moment, Transilvània era la regió més gran del país 

centreeuropeu denominat Àustria-Hongria, que durant segles va 

ser el gran imperi dels Habsburg.  

El Tractat de Versalles, signat el juny de 1919, reconeixia la 

sobirania de Romania sobre el país. 

 Els tractats de Saint-Germain (1919) i Trianon (juny de 1920) 

definien millor l’estatus de la província i establia la frontera entre 

Hongria i Romania. 

http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
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 Ferran I i la reina Maria de Romania van ser coronats a Alba 

Júlia el 1922. En el període d’entreguerres, els diferents governs 

que  s’anaven  succeint  a l poder  van  dur  a  terme  un programa 

 d’assimilació cultural en detriment de la minoria hongaresa, que 

també es va veure afectada per les mesures restrictives en 

l’àmbit econòmic, polític i administratiu (totes les peticions 

d’autonomia administrativa per a la regió i el permís per utilitzar 

la seva pròpia llengua materna en les relacions amb les autoritats 

estatals van ser denegades).  

Les propietats de les famílies es van quedar a les diverses 

ciutats del país annexionat i les seves terres es van perdre amb 

les lleis de la reforma agrària, mentre, la revolució comunista feia 

la resta: no va quedar res per a ningú.   

En aquells anys, l’Eva va patir la pèrdua prematura del seu 

pare i la seva mare es va casar per segona vegada, dos fets que 

van influir en la seva decisió de continuar els seus estudis a 

l’Acadèmia de Belles Arts de Viena i més tard a Budapest, on es 

va instal·lar de forma permanent. Quan es va casar amb un 

advocat de Milà, es va traslladar una vegada més. La pintora 

jueva recorda la seva trobada amb la cultura italiana, el seu exili a 

Suïssa i els vincles amb la seva terra natal, debilitats en part per la 

pèrdua de la seva mare.  
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