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Editorial
Abans de presentar-se al palau de justícia, el senyor Émile Zola ha rebut un bon
nombre d’amics que han vingut per donar-li suport. La senyora Zola havia adornat,
amb flors i plantes i molt de gust, el saló i la sala de billar de l’hotel. 

L’eminent novel·lista no semblava gens preocupat pel final del procés. 

—Passi el que passi, ha declarat, n’estaré satisfet. Tinc la consciència tranquil·la, ja
que és ella que em marca la conducta, i situo aquesta sentència per sota de les altres
sentències.  El  fet  que m’absolguin o em condemnin no afecta el  procés,  perquè
l’únic procés que hi ha és el que es desenvolupa davant la consciència universal. Si
la meva condemna ha d’accelerar la solució d’aquest debat, en què he compromès el
meu repòs i honor, la preferiré de ben segur a l’absolució.

I el senyor Zola que, pel que sabem, fa tres mesos que ha interromput la seva feina
per consagrar-se a la bella causa de la justícia, afegeix somrient:

—Si em condemnen, la presó em retornarà a la llibertat. Serà la Tebaida on podré
reprendre, en recolliment i solitud, la feina interrompuda. 

«No tinc  cap lligam amb la  família  Dreyfus.  Mai  no he vist  el  senyor  Mathieu
Dreyfus  i  no  conec la  senyora Dreyfus.  Amb tot  d’excuses  fermes sempre m’he
negat obstinadament a entrevistar-m’hi i, així, preservar la meva llibertat d’acció.
Tinc  el  dret  de  proclamar  la  meva  independència  davant  el  jurat  i  li  indicaré
clarament que l’únic mòbil que em guià fou la convicció que s’havia comès un error
judicial  i  que  l’obstinació  per  no  revisar-lo  posava  en  gran  perill  la  llibertat
individual i les llibertats públiques. Per mi la innocència de Dreyfus és tan clara
com la llum del sol. Tinc confiança absoluta en l’èxit final.»

Durant el matí, grups poc nombrosos de gent han circulat davant l’hotel del senyor
Émile Zola.  La dotzena d’agents estacionats a la rue de Bruxelles no han hagut
d’intervenir. 

A les deu hores i quaranta-cinc minuts, el senyor Émile Zola ha pujat al vehicle
policial que l’esperava. 

*R. Racot a  L’Aurore,  8 de febrer de 1898. Reproduït  a  ZOLA,  Émile.  L’Affaire Dreyfus.
Lettres et entretiens inédits. París: C. N. R. S éditions, 1994, p. 64-65. 
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El temps (fragment)

JAUME BALMES

Capítol I

Importància i dificultat de la matèria

1. L’explicació de la idea del temps no és una curiositat i prou, és un objecte de la
importància més alta. Per a convèncer-nos-en n’hi ha  prou de considerar que en
aquesta explicació s’hi interessa tot l’edifici dels coneixements humans. El principi
més fonamental, l’indispensable perquè els altres se sostinguin, conté la idea del
temps. És impossible que una cosa sigui i no sigui  al mateix  temps. «Impossibile
est idem  simul esse, et non esse.» La impossibilitat d’ésser i de no ésser tan sols
subsisteix pel «simul», «al mateix temps». Per tant, la idea del temps entra, per
necessitat, en el mateix principi de contradicció.

2. La idea del temps es barreja en totes les nostres percepcions; s’estén a molts més
objectes que la de l’espai. Amb el temps mesurem, no tan sols el moviment dels
cossos, sinó també les operacions de l’esperit. Amb el temps mesurem una sèrie de
pensaments, així com un seguit de moviments corporis.

3. En la idea del temps hi entra, per necessitat, la de successió; i, recíprocament, en
la de successió hi entra, per necessitat, la de temps. Podem concebre que una cosa
succeeix a una altra; però aquesta successió és impossible sense abans i després, és
a dir, sense temps. Aquest càlcul, viciós en aparença, tal vegada indica que les idees
de  successió  i  temps  no  s’han  d’explicar  l’una  per  mitjà  de  l’altra,  perquè  són
idèntiques.

4. El temps no sembla que pugui ser diferent de les coses; perquè, hi ha ningú que
pugui pensar i imaginar què és una duració diferent del que dura o una successió
diferent  del  que  succeeix? Deu  ser  una  substància?  Deu  ser  una  modificació
inherent en les coses, però diferent d’elles? Tot allò que és alguna cosa, existeix; i,
tanmateix,  el  temps  no  el  trobeu  existint  mai.  La  seva  naturalesa  es  compon
d’instants divisibles fins a l’infinit, essencialment successius i, per tant, incapaços
de simultaneïtat. Fingiu l’instant més petit que vulgueu i comprovareu que aquest
instant  no  existeix,  perquè  està  compost  d’altres  d’infinitament  petits,  que  no
poden existir junts. Per a concebre un temps existent, cal concebre’l actual, i per fer
això cal sorprendre’l en un instant indivisible, però aleshores ja no és temps, ja no
comporta successió, ja no és duració en què hi hagi abans i després.  



5. No hi ha res més fàcil que comptar el temps, però res més difícil que concebre’l
en la seva existència. En la primera acció no podem distingir el rude del savi; tots
dos tenen idees igualment clares; la segona és summament difícil, fins i tot per als
homes més eminents. És conegut el passatge de les Confessions de Sant Agustí en
què el sant doctor s’esforça a penetrar en aquest misteri.

Capítol II

Si el temps és la mesura del moviment.

6. Molts filòsofs diuen que el temps és la mesura del moviment. Aquesta idea és
fecunda, però cal que sigui aclarida.

Mesurem  el  moviment  referint-nos  a  quelcom  fix.  Així,  mesurem  la
velocitat amb què hem caminat un cert espai, tenint en compte el temps que marca
el rellotge. Ara bé, com mesurem el temps del rellotge? Per mitjà de l’espai caminat
per l’agulla en la mostra. Si hi pensem bé, això és purament convencional o, més
ben dit, depèn d’una condició arbitrària. Perquè, si suposem que el temps marcat és
una hora, l’espai caminat per l’agulla dels quarts d’hora, és a dir, la circumferència
de la mostra,  no té més relació amb l’hora, tret  de la que ha donat  l’artífex en
construir el rellotge d’aquella manera: que a cada hora l’agulla fes la volta. Si el
rellotger l’hagués construït d’una altra manera, com ho ha fet respecte a l’agulla de
les hores, el temps seria el mateix i l’espai caminat, molt diferent.

7. Per tant, el temps marcat pel rellotge no serveix de mesura, perquè depèn d’una
altra; per tant, no és la mesura primitiva. I com que és evident que podríem dir el
mateix de tots els rellotges —perquè suposem que estan arreglats els uns pels altres
i sempre haurem d’arribar a un de primer que no ho hagi estat, d’arreglat— resulta
que cap de les mesures subministrades per l’art és una mesura primitiva.

8. Com que no trobem aquesta mesura en els artefactes de l’home, cal buscar-la a la
natura, i així podrem trobar mesures fixes. Si ens referim al curs del sol i prenem
com a unitat el temps que li cal per tornar al meridià, tenim el dia, que dividit en
vint-i-quatre parts ens dona les hores. D’aquesta manera trobem un gran rellotge,
que ens serveix per a arreglar-los tots.

9. No obstant això, si hi rumiem una mica, veurem clar que la solució no és tan
satisfactòria com semblava a primer cop d’ull.

El  temps  solar  no  és  el  igual  al  temps  sideral.  Així,  si  ens  fixem en  el
moment que una estrella  es troba al  meridià amb el  Sol,  es nota que l’endemà
l’estrella arriba al meridià una mica abans que el Sol. Qui té raó? L’estrella haurà
gastat  les  vint-i-quatre  hores  justes  o  és  el  Sol?  Si  el  temps  és  una  cosa  fixa,



independent  del  moviment,  alguna  d’aquestes  dues  mesures  no  correspon
exactament al temps.

10. Aquest argument, que podríem anomenar pràctic, s’enforteix amb un altre de
purament teòric: si prenem els moviments celestes com a mesura del temps, ¿deurà
ser veritat que ha passat un determinat temps fix, sempre que hàgim verificat el
moviment  que serveix  de norma? Si  em diuen  que sí,  inferiré  que,  encara que
s’accelerés o es retardés, per exemple, si una revolució solar es fes amb la meitat o
el  doble  de  la  velocitat  ordinària,  sempre  hi  hauria  el  mateix  temps,  cosa  que
sembla absurda.

Si em repliquen que se suposa que el moviment és uniforme, faré observar
que cometem una petició de principi. La uniformitat del moviment consisteix en
què amb temps iguals es recorreran espais iguals. Així, doncs, si el temps en la seva
naturalesa  depèn  del  moviment  del  Sol,  o  d’algun  altre  astre,  com  a  mesura
primitiva,  la  uniformitat  i  la  varietat  no voldran dir  res.  Si  haver  passat  vint-i-
quatre hores tan sols depèn de si s’ha fet la revolució o no, es faci com es faci, amb
la velocitat de la llum o amb la malaptesa d’una tortuga, mai no hi haurà ni més ni
menys  de  vint-i-quatre  hores.  Ara  bé,  si  aquestes  hores  depenen  d’una  altra
mesura, si  abans d’elles hi ha un temps que mesura la velocitat del  moviment i
determina el que aquest s’ha accelerat o retardat, aleshores el moviment de l’astre
no és  cap mesura primitiva;  aleshores  l’astre  es  troba en el  mateix  cas  que els
nostres rellotges: marca el temps transcorregut, però el temps no ha transcorregut
perquè ell el marqui. El temps és mesura del seu moviment; el seu moviment no és
mesura del temps. El moviment és en el temps, però el temps no és en el moviment.

11. És clar que, per a resoldre aquesta dificultat, no n’hi ha prou amb apel·lar al
moviment del primer cel; el que hem dit del Sol, es pot dir de l’astre més allunyat
del firmament. No n’hi ha prou d’apel·lar als moviments anuals, solars o siderals;
sempre tenim la mateixa dificultat.  ¿Els anys siderals,  serien els  mateixos,  si  el
moviment s’hagués fet amb més o menys velocitat? Si són els mateixos, sembla que
seguim un absurd: si no ho són, la mesura no és primitiva.

12. A més, reflexionant sobre el moviment, podrem observar que independentment
de  qualsevol  mesura,  sembla  que  concebem  més  o  menys  velocitat;  d’aquesta
manera en la idea de velocitat hi entra per força la de temps, ja que la velocitat és la
relació de l’espai recorregut amb el temps emprat; per tant, la idea de temps és
anterior a la idea de qualsevol mesura particular i, per tant, n’és independent.

13. Per a mesurar el temps fem servir el moviment, i per a mesurar la velocitat del
moviment, necessitem el temps: aquí potser hi ha un cercle viciós; però també és
possible  que  hi  hagi  la  indicació  que  aquestes  són  idees  correlatives,  que
s’expliquen les unes per les altres; o,  més bé, que hi ha diversos aspectes d’una
mateixa idea. La dificultat de separar aquestes idees,  el  lligam íntim en què les



trobem  unides  per  una  banda  quan  les  separem  per  l’altra,  confirma  aquesta
conjectura.

Fem-ne la prova. Quant de temps ha passat? Dues hores. Com ho sabem?
Pel rellotge. I si s’hagués avançat o retardat? La mesura no serveix. Heus aquí el
temps com una mesura fixa, anterior a la del rellotge amb què la volíem mesurar.
Ara bé, què són aquestes dues hores, si prescindim de qualsevol mesura, no tan sols
del rellotge, sinó també dels astres? Dues hores en abstracte no les trobem en cap
categoria  dels  éssers  reals  o  possibles:  d’elles  no  en  podem  donar  cap  idea  ni
formar-nos-en nosaltres mateixos sense haver de menester una mesura. La idea
d’hora es refereix a un moviment determinat de cossos coneguts; aquest, al  seu
torn, es refereix al d’altres; i al final arribem a un en el qual no trobem cap privilegi
per a eximir-lo de la llei general a què estan subjectes els altres. Aleshores, com que
no és possible cap altra referència, s’acaba qualsevol mesura; i, si manca la mesura,
el temps se’ns esvaeix, a còpia d’analitzar-lo.

14. Així, doncs, referint el temps al moviment, no expliquem res; expressem una
cosa sabuda, és a dir, la relació mútua entre el temps i el moviment; relació que
coneixen fins i tot els més ignorants, i de la qual en treuen profit contínuament, en
els usos comuns; però la idea filosòfica roman intacta; queda sempre la mateixa
dificultat: què és el temps? Continuem investigant.

JAUME BALMES (1810 - 1848), eclesiàstic, filòsof i polític català. Durant força
temps fou un dels pensador més llegits a Catalunya, a Espanya i  a  molts altres
països d’Europa. Les seves obres més conegudes són El protestantismo comparado
con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1844), El criterio
(1845), Cartas a un escéptico en materia de religión (1846), Filosofía fundamental
(1846) i  Curso de filosofía elemental (1847). Feu conèixer —tot i distanciar-se’n—
l’idealisme alemany  i  va  defensar  la  idea  d’un  apropament  entre  el  liberalisme
d’ordre i l’Església catòlica. En català en podem llegir Criteri i Pedagogia (2008) i
Escrits sobre Catalunya (1998).



Trieste

 L’anello  di  Clarisse,  Claudio  Magris  dedica  un capítol  a  Italo  Svevo i  hi
escriu: «Trieste era, alhora, una ciutat provinciana i cosmopolita, en la qual la

burgesia italiana assimilava contínuament els grups ètnics i culturals més diversos:
alemanys, eslovens, grecs, llevantins, jueus. Per mitjà del gresol triestí, a Itàlia hi
penetrava  la  cultura  europea  més  nova:  Wagner,  Ibsen,  Joyce,  Weininger,  la
psicoanàlisi.  Ciutat sense passat,  Trieste era una ciutat burgesa per excel·lència,
nascuda, crescuda i existent —en el pla econòmic i espiritual— tan sols en aquesta
dimensió mercantil. Privada d’una història il·lustre, Trieste tenia darrere seu una
història recent mínima i res més, les ascendències ramificades dels seus ciutadans
procedents de les regions més diverses, els empelts, encreuaments i trobades que
constituïen  un  teixit  latent  de  contradiccions,  estrips  ocults,  perplexitats  i
inquietuds,  reprimides  sota  el  decòrum de  la  conducta  burgesa  i  l’arquitectura
neoclàssica». És justament aquest encreuament de persones originàries de cultures
tan diverses el que fa que Trieste representi, encara avui dia, un exemple del que
Europa hauria pogut ésser. 

A

Fixar-nos en Trieste no hauria de ser pas un exercici de nostàlgia i prou, tot i que si
acabés sent-ho, la riquesa que irradia ens permetria, si més no, acabar descobrint
un  seguit  d’autors  i  d’intel·lectuals  d’una  qualitat  imponent,  alguns  dels  quals
protagonitzen aquest monogràfic.



Trieste en els meus records
GIANFRANCO FRANCHI

i al final de la guerra Trieste hagués tingut la mateixa sort que totes les
altres  ciutats  italianes,  segurament  aquests  records meus  no  haurien

nascut. Però mentre que els darrers dies d’abril de 1945 els nostres germans d’Itàlia
van poder sentir que realment s’acabava, per a ells, un període funest i se n’obria
un  de  nou,  encara  que  fos  difícil,  de  renaixença,  nosaltres,  els  triestins,  vam
comprovar com el nostre anhel de llibertat fou respost, primer, amb quaranta-cinc
dies d’ocupació iugoslava, després amb l’angloamericana i, finalment, amb la burla
del  regal  del  Territori  Lliure  i  la  mutilació  de  l’Ístria.  Fou  en  aquest  període
d’humiliació desesperada que, sense poder dirigir l’ànim al futur, em vaig tombar
cap al passat, no com qui mira de consolar-se per mitjà d’un temps feliç, sinó com
qui furga en els anys considerats perduts per veure si n’ha quedat res de positiu,
per tal de tenir molt present la misèria dels esdeveniments actuals.»1

«S

Les  memòries  de  Stuparich  comencen  el  8  de  setembre  [de  1943]:  els
alemanys disparen a uns joves italians que fan onejar la bandera tricolor a Trieste.
L’artista  es  commou,  observant  l’últim  residu  de  coratge,  honor  i  valentia  en
aquells nois. Els tancs entren a la ciutat i obren foc per intimidar. Des d’aquest
moment brolla l’ànima literària i ferida de Trieste i de Stuparich en unes memòries
meravellosament  desordenades.  Stuparich  hi  parla  de  les  excursions  dels
diumenges al Carst;2 de l’amor per l’esport dels nois de Trieste (quin campió que
devia ser el pobre Ruggero Timeus!);3 de l’institut Dant; de les semblances entre
Florència i  la ciutat de San Giusto; de les seves experiències com a periodista i
mestre; d’Isolina, la seva primera musa; de la derrota política dels austriacistes; del
seu  sentiment  d’italianitat,  amargant  però  absolut;  de  la  ciutat;  dels  obrers
friülesos, istriencs i  eslovens, que en el  transcurs d’una generació van esdevenir
triestins de soca-rel; de les seves lectures fonamentals, que van de Tolstoi a Goethe,
passant  per Nievo,  Conrad i  Verga;  dels  quatre anys de guerra viscuts lluny de
Trieste, per acabar tornant-hi amb «aquell amor radicat a les vísceres amb què el
mariner, foragitat per la tempesta i supervivent del naufragi, torna a casa seva», i
de l’esperança que l’ocupació militar pogués acabar sent un èxit pacífic.

1 Prefaci de Trieste nei miei ricordi (1948), de Giani Stuparich. (N. del t.)

2 Altiplà fronterer entre Eslovènia i Itàlia (N. del t.)

3 Ruggero Timeus (1892-1915) fou un assagista triestí, company de classe de Stuparich i de
Scipio Slataper. (N. del t.)



L’enfocament  polític  hi  és  extraordinàriament  equilibrat:  «He  mirat  de
distingir el feixisme, és a dir una mentalitat, una doctrina, un règim que sempre ha
estat fortament contrari al meu instint i al meu esperit, d’aquells homes que abans
de  ser  feixistes  eren  homes,  amb  les  virtuts  i  els  defectes  dels  homes».  Per  a
Stuparich la pàtria és un valor absolut: no tan sols perquè durant l’alliberament de
Trieste de 1918 havia perdut el germà, Carlo, i l’amic fratern Scipio Slataper: qui no
sap sentir la pàtria, explica, és com qui pensa de castrar-se per experimentar una
altra mena d’amor.

Stuparich sosté que els italians de Trieste, com els de tot Itàlia, han de tenir
la llibertat de ser ells mateixos; és per això que la immensa majoria dels socialistes
el titllen de nacionalista, tot i que Stuparich somniava en la federació austríaca de
pobles  lliures  —la  mateixa  que  havia  combatut—,  i  no  pas  en  la  destrucció  de
l’Imperi.  Paradoxes estranyes de la triestinitat. Stuparich sabia que Trieste era i
havia  de  romandre  italiana:  «Aquesta  ciutat  italiana  podrà  ser  derrotada  (la
fatalitat històrica és de vegades inexorable), però les pedres de San Giusto parlaran
encara durant segles i segles.» I continua sent així.

L’orgull per la magnífica tradició literària del segle XX triestí és justament
il·limitat. Svevo? «Encara que parlés de Londres, de París, de Florència, el seu to
sempre  era  triestí:  en  ell  tots  ens  hi  reconeixem  [...]  Fins  i  tot  era  capaç  de
conquerir Saba.»4 Saba? Lunar i solar. El seu únic pecat fou que mai no va entendre
com de gran era Scipio Slataper.5 «Va néixer poeta, va expressar el  millor de si
mateix en poesia,  i  és  un gran poeta.  Trieste,  amb Saba,  és al  cim de la poesia
italiana  moderna.  Fusió  de  races,  aventura  de  gran  port  del  segle  XIX i
tradicionalisme de poble medieval, passivitat oriental i fervor europeu, aquesta és
en el fons la triestinitat de Saba.» I Giotti6 hi és considerat tan gran com Saba. Deu
ser perquè també era amic de Stuparich.

Treves?7 Triestí  que  va  emigrar  a  Milà  per  realitzar  els  seus  projectes
literaris (més endavant heretats per Mondadori). Tots els grans protagonistes del
segle XX italià són triestins: penseu en Leo Castelli8 en el món de l’art. És un fet.

4 Umberto Saba (1883-1957), poeta i novel·lista triestí. (N. del t.)

5 Scipio Slataper (1888-1915), assagista triestí, amic de Stuparich. (N. del t.)

6 Virgilio Giotti (Virgilio Schönbeg), (1885-1957), poeta triestí. (N. del t.)

7 Emilio Treves (1834-1916), editor i periodista triestí. (N. del t.)

8 Galerista italoamericà, el nom real del qual era Leo Krausz (1907-1999). (N. del t.)



Bazlen9 hi és encara Bobi, un «perdiguer literari», un dels joves del grup de
literats i artistes: senzillament «era sempre amb nosaltres» (p. 23). «Sabia diverses
llengües  i  coneixia  tots els  llibres  [...]  De fet,  a  divuit anys,  Bobi sabia  més de
literatura moderna i de corrents moderns de pensament que tots nosaltres, madurs
i ancians.» Stuparich recorda que, de molt jove, Bazlen «tenia un olfacte especial
per a descobrir autors i  obres poc conegudes [...] fullejava catàlegs d’editorials i
l’encertava  sempre:  demanava  una  novetat  i  gairebé  mai  no  s’equivocava».  Va
descobrir Lawrence, Gide, Faulkner, Kafka i Trakl (a Itàlia, no tan sols a Trieste),
Cocteau, Eliot, Joyce, Hemingway. Va activar l’editorial Adelphi. És història.

Stuparich  explica  que  el  seu  amic  Slataper  li  llegia  en  veu  alta  Il  mio
Carso.10 «No oblidaré mai aquella veu pastosa que, de mica en mica, s’entendria i
vibrava d’emoció; la boca forta modulada sota el bigoti ros, lleuger i llis, i la mirada
profunda que,  de tant  en tant,  em dirigia amb uns ulls  blaus  encastats,  com si
volgués escrutar la meva impressió.» I acabaven parlant de llibres i de Trieste fins a
les dues o les tres de la matinada.

Biagio  Marin11 era «un jove professor gradès  que ensenyava a Gorizia»,
enamorat de l’escola giuliana,  «sempre era un focus febrós, de cabellera rossa i
arrissada, d’una loquacitat encesa, feia la impressió d’una flama que cremava i es
consumia.  Era  una  barreja  estranya  de  delicadesa  i  de  grolleria,  de  sensibilitat
refinada i de gust provincial».

Quarantotti  Gambini  es  va  presentar  als  escriptors  triestins  sent  una
generació  més jove.  «Sembla un nen —en recorda Stuparich— però es  veu  ben
ràpidament que sota  la seva aparença càndida i  aturada s’amaga una profunda
murrieria  sagaç.  Qui  el  coneix  sap  quanta  violència  conté,  tot  i  la  seva  calma
habitual: fàcilment irritable, només és capaç de dominar-se amb esforç.»

I amb aquesta galeria sintètica però esplèndida d’artistes acaba aquest breu
article.  Trieste en el meu record és certament un llibre atípic, en part històric, en
part literari, en part antropològic, en part filosòfic; és un petit diamant d’un artista
que correm el  risc de subestimar  o d’oblidar  durant  el  segle  XXI.  Seria  un gran
pecat. Stuparich mereix, pel cap baix, un altre segle encara i després ja en parlarem.
Trieste n’ha d’estar orgullosa, i Itàlia, també.

9 Roberto Bazlen (1902-1965), crític literari i assagista. (N. del t.)

10 Obra més popular de Scipio Slataper. (N. del t.)

11 Biagio Marin (1891-1985), poeta. (N. del t.)



GIANI STUPARICH (Trieste, 1891-Roma, 1961), periodista i escriptor italià. Va
estudiar a la Universitat de Praga i a la de Florència, on es va llicenciar en literatura
italiana.  Es  va manifestar sempre com a contrari  al  feixisme,  la qual  cosa li  va
comportar molts problemes. En català en podem llegir L’illa (2010).

GIANFRANCO  FRANCHI va  néixer  a  Trieste  el  1978.  Llicenciat  en  lletres
modernes per la Universitat de Roma, ha publicat narrativa i poesia. Ha col·laborat
amb diversos mitjans de comunicació italians, sempre amb temes relacionats amb
la literatura.  



Trieste
UMBERTO SABA

L’he travessada tota 
i una costa he pujat, 
al principi poblada, enllà deserta, 
closa per un murell: 
un racó on, solitari, 
m’assec. On ell acaba 
diria que s’acaba la ciutat.

Trieste té una gràcia 
esquerpa. Si agrada 
és com un minyonàs golut i aspre, 
d’esguard blavís i mans balderes 
per regalar una flor; 
com un amor 
amb gelosia. 
De la pujada estant, veig cada església 
i els carrers descobreixo, vagin a platja lliure 
o al turó de carena pedregosa 
on una casa, l’última, s’aferra. 
Giravolteja 
entorn de tota cosa 
un aire estrany, un aire de tempesta, 
l’aire nadiu.

La ciutat meva que pertot és viva, 
té el racó fet per mi, pel viure meu 
esquiu i pensatiu.

Traducció de Tomàs Garcés

UMBERTO SABA (Trieste, 1883 - Gorizia, 1957), poeta i novel·lista italià. La seva
obra es caracteritza per la claredat i la concreció, i els temes que hi dominen tenen
a  veure  amb  l’observació  quotidiana  de  la  seva  ciutat  natal,  de  la  qual  es  va
convertir  en  el  cronista  líric  per  excel·lència.  Tenia  una  botiga  d’antiguitats  a
Trieste, que fou un centre de reunions artístico-literàries força animades. En català
en podem llegir Ernest (1995) i Paraules i últimes coses (2003).

TOMÀS GARCÉS (Barcelona,  1901  -  1993),  poeta,  traductor,  periodista,  crític
literari i professor universitari. Col·laborà en les revistes Mar Vella,  La Publicitat,
Serra d’Or, Revista de Poesia, Revista de Catalunya, entre d’altres. Amb Josep M.
Cruzet va crear l’editorial Selecta. Alguns del seus llibres més destacats són  Vint
cançons (1922), El caçador (1947) i el dietari El temps que fuig (1984).  



Trieste i la literatura italiana
VALERIA RIBOLI

«La vida al llarg de la frontera té una complexitat i una riquesa derivades del fet
que es desenvolupa en una cruïlla de tradicions culturals diverses que anuncien la
presència d’un pluralisme lingüístic estimulant. A la frontera assistim a un procés
de  descomposició  de  les  grans  cultures  nacionals  i,  alhora,  veiem  com  es
recomponen en una cultura diversa i més rica, que deriva de l’encreuament i de la
síntesi d’experiències diferents.»1

na de les característiques més peculiars de la Trieste dels Habsburg va ser el
pluralisme i la fusió d’identitats que emanava d’aquesta ciutat fronterera. La

Trieste d’abans del 1918 —data de l’annexió a Itàlia— era un centre rellevant per la
cultura i el comerç de l’Imperi Austrohongarès (de fet, en constituïa el  principal
port marítim). A més, la situació de frontera entre àrees geogràfiques diverses va
determinar  la  presència  a  la  ciutat  (també  després  de  la  caiguda  de  l’Imperi)
d’identitats culturals múltiples com la italiana, la germànica, l’eslovena i, sobretot,
la jueva. Tota la població triestina participava d’aquesta identitat de frontera, i la
comunitat intel·lectual, que es va valdre de la presència de personalitats com Saba,
Svevo  i  Slataper,  en  va  reelaborar  conscientment  les  conseqüències  en  termes
existencials i culturals.  

U

De  fet,  la  posició  de  ciutat  de  frontera,  situada  als  marges  de  l’Imperi
Austrohongarès, no fou tan sols un element d’enriquiment pacífic i d’estímul per a
Trieste, sinó que també va ser font d’una inquietud que derivava de la fragmentació
lenta que en aquells anys s’esdevenia a l’Imperi mateix i de les molèsties que les
cares  múltiples  de la  ciutat  causaven als  seus  habitants.  Com a  exemple d’això
citem Angelo Ara i Claudio Magris, que a l’assaig  Trieste, un’identità di frontiera
tracen un quadre exhaustiu de les dificultats que per aquesta ciutat va representar
passar de formar part de l’Imperi dels Habsbug a integrar-se en l’Estat italià:

«Trieste esdevé una avançada notabilíssima de la crisi de la cultura i de la cultura
de la crisi, gràcies a la seva posició dins l’Imperi dels Habsburg.»2 I, de fet, és per
mitjà de la «porta de Trieste»3 que la literatura de la crisi i de la introspecció —que
en aquella època es produïa al món mittleeuropeu i jueu (pensem, per exemple, en
l’obra de Kafka)— entra a Itàlia: tots aquests factors van condicionar la constitució
d’una cultura i d’una literatura pròpies d’aquesta ciutat, que van absorbir estímuls
d’origen europeu i els van retraduir en una proposta de cultura alternativa respecte
a la d’Itàlia, un país en els límits geogràfics del qual Trieste era ben a punt d’entrar.
Com hem anticipat, en autors com Slataper, Svevo i Saba —tot i ser molt diferents i
1 ARA, Angelo; MAGRIS, Claudio. Fra nazione e impero: Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa.
Milà: Garzanti, 2009, p. 667-668.

2 ARA, Angelo; MAGRIS, Claudio. Trieste, un’identità di frontera. Torí: Einaudi, 1982, p. 14.

3 ÍDEM. Íbidem, p. 44.



no  coincidir  sempre  cronològicament  (recordem,  per  exemple,  que  Slataper  va
morir a la Gran Guerra)— hi podem llegir un rerefons humà compartit: el de la crisi
d’identitat que, d’una banda, és el resultat de la condició històrica d’una ciutat i, de
l’altra, representa el sentit de fragilitat i de desorientació que es vivia a tot Europa
en aquells anys.

Els  escriptors  que  vivien  a  fons  llur  heterogeneïtat,  llur  multiplicitat
d’elements impossibles de reduir en una unitat, van  entendre que Trieste —com
l’Imperi Austrohongarès del qual formaven part— era un model de l’heterogeneïtat
i de la contradicció de tota la civilització moderna, mancada d’un fonament central
i d’una unitat de valors.4 

El  resultat  d’aquest  clima  fou  que  la  ciutat  —en  els  anys  precedents  a
l’annexió a Itàlia, però també, i sobretot, en els posteriors— va aconseguir elaborar
una proposta literària que, en molts aspectes, era alternativa i innovadora respecte
al que es discutia a Itàlia en aquella època: també perquè «no podem oblidar que la
literatura italiana d’aquell període, tot i que tenia escriptors netament superiors als
triestins,  estava tancada en un provincianisme que avui ens costa d’imaginar.»5

Una proposta, en fi, que havia tingut els seus pròdroms en la col·laboració d’un
intel·lectual triestí com Slataper a la revista La Voce6 entre 1908 i 1911. Sembla que
la  tradició  triestina  més  autèntica  sempre  havia  rebutjat  —tal  vegada
inconscientment— la fórmula adoptada per Croce, segons la qual l’art és la síntesi
de la forma i del contingut: una fórmula que, a la pràctica, acaba posant l’accent
sobre la forma i prou.7

L’exemple primer i fonamental de la novetat literària que Trieste va aportar
a Itàlia és el rebuig i la discussió del magisteri de l’estètica crociana. Un testimoni
directe d’aquest clima cultural, Giorgio Voghera (i, amb ell, diversos crítics més), ha
evidenciat  com,  en conjunt,  els  autors  que provenien de Trieste proposaven un
concepte de literatura en el qual, més enllà de la forma, entesa com a estil i cura del
text,  hi  dominés  el  contingut,  l’experiència  de  la  vida,  de  la  qual  neix  el  llibre
urgentment. Aquesta actitud dels escriptors triestins respecte de l’obra literària té
el seu origen, segons Ara i Magris, en un esforç d’autodefinició que, com que no
troba  una  correspondència  en  el plànol  de  la  realitat,  ha  de  traduir-se
necessàriament en el de l’experiència personal, tal com aquesta es reprodueix en la
pàgina literària.

La literatura adquireix un valor existencial, una raó de vida que no vol ésser
confosa amb l’exercici  literari.  L’antiliteraritat dels  triestins,  de  la qual  se  n’ha
parlat tant, és el tarannà d’uns autors que en l’escriptura no hi cerquen pas bellesa

4 ARA, Angelo; MAGRIS, Claudio. Trieste, un’identità di frontera. Torí: Einaudi, 1982, p. 4.

5 VOGHERA, Giorgio. Gli anni della psicoanàlisi. Pordenone: Studio Tesi, 1985, p. 109.

6 La Voce fou una revista italiana de cultura i política que es va publicar des del 1908 fins al
1916. Va ser fundada per Giuseppe Prezzolini i Giovanni Papini a Florència. (N. del t.)

7 VOGHERA, Giorgio. Gli anni della psicoanàlisi. Pordenone: Studio Tesi, 1985, p. 114.



sinó veritat, perquè, per a ells, escriure vol dir adquirir una identitat, no tan sols
com a individus, sinó com a grup.8

Per a autors com Saba, Svevo, Slataper, Stuparich i Quarantotti Gambini, la
literatura abdica del paper d’ofici i així, doncs, del de «mentida»9 per expressar la
recerca  de  la  veritat,  de  l’honestedat,  de  la  seriositat  de  l’experiència  viscuda:
l’antiliteraritat,  en resum, «rebutja —no pas sense una ambigüitat nebulosa— el
guarniment dictat, les convencions formals falses,  l’elegància estilística mancada
d’enginy»,10 en conseqüència és «una exigència de coses i sentiments de veritat,
contraposada a l’exigència de paraules».11

Encara  no  hem  subratllat  la  presència  d’un  component  determinant  a
l’interior de la Trieste dels primers anys del segle  XX: ens referim a la comunitat
jueva.  De  fet,  aquesta  comunitat  era  molt  nombrosa  i  alguns dels  intel·lectuals
triestins  més  destacats  en  provenien:  n’hi  ha  prou  de  pensar  en  Saba  i  Svevo.
Aquest  factor  cultural  particular  (per  molt  que  cada  autor  s’hi  relacionés  de
maneres diferents) resulta molt rellevant per al conjunt global, si considerem que
bona part de la fermentació que es va esdevenir durant els primers tres decennis
del  segle  XX també  deriva,  precisament,  del  món  jueu.  En  aquest  sentit  és
interessant citar les consideracions que Sergio Campailla fa al seu assaig  Ebraismo
e  letteratura,  on  trobem  descrites  les  característiques  de  la  producció  literària
jueva  a  nivell  supranacional.  Campailla  les  identifica  —en autors  com  Kafka  o
Joseph Roth— en els temes recurrents del viatge i del mar, però sobretot en una
actitud  general  antihistoricista.  Aquesta  actitud  seria  el  resultat  d’un  conflicte
generacional (expressat, per exemple, en una obra com  Carta al pare de Kafka),
determinat al seu torn per l’assimilació de la generació dels pares a la cultura i als
costums de l’Imperi dels Habsburg: allò que en deriva no pot ésser res més que «el
rebuig moral d’una realitat dominada per l’ètica mundana dels diners i de l’èxit»,12 i
d’una crisi de valors que, representada al màxim grau en obres d’autor jueus, d’una
manera o d’una altra, «ha investit tota la cultura occidental».13 I el que és propi
d’aquesta crisi de valors —que Campailla associa a la situació italiana i  a autors
jueus com Svevo o Saba— és «una empremta fonamental antiacadèmica»,14 és a
dir, la tendència a «una literatura de coses, no pas de paraules, que reinterpreta

8 ARA, Angelo; MAGRIS, Claudio. Trieste, un’identità di frontera. Torí: Einaudi, 1982, p. 15-16.

9 SABA, Umberto. Storia e cronistoria del Canzoniere. Milà: Mondadori, 1948, p. 24.

10 MAGRIS, Claudio. «Equivoci e compiacimenti sull’ “antiletterarietà” triestina», a l’especial
titulat «Trieste» al número 87 (octubre de 1969) de la revista XVI , p. 11.

11 ÍDEM. Íbidem, p. 11.

12 CAMPAILLA, Sergio. «Ebraismo e letteratura», a Ebrei e Mitteleuropa: cultura, letteratura
e società, actes de la XVIª convenció «Cultura ebraica e letteratura mitteleuropea». Brescia:
Ed. Shakespeare & Co., 1984, p. 30.

13 ÍDEM. Íbidem, p. 30.

14 ÍDEM. Íbidem, p. 31.



allò viscut,  i  tendeix a reparar-ne les deficiències».15 Ara bé,  al  costat d’aquesta
connotació ulterior de l’antiliteraritat triestina, és important destacar la posició i el
paper dels jueus en el quadre de la cultura de Trieste (i de la  mitteleuropa) dels
primers  trenta  anys  del  segle  XX:  la  cultura  triestina,  certament  diversa,  és,  en
general, no tan sols però sobretot jueva, perquè el jueu resumeix tant la dispersió
de la totalitat social i la crisi d’identitat, com el replegament de l’individu sobre si
mateix i la resistència irreductible del trànsfuga i del nàufrag.16

El  component  més  rellevant  d’aquesta  diversitat original  de  la  cultura
jueva triestina té a veure amb les teories psicoanalítiques, que just al principi de la
postguerra van reeixir a Itàlia. El 1919, Edoardo Weiss, deixeble de Freud i també
jueu,  es  va  traslladar  de  Viena  a  Trieste,  on  va  començar  a  exercir  com  a
psicoanalista.  En  la  comunitat  jueva  d’aquesta  ciutat  hi  va  trobar  un  terreny
adobat: segons el testimoni de Giorgio Voghera, de fet, «gairebé tots els triestins
que s’apassionaven per la psicoanàlisi en aquells anys eren jueus o mig jueus».17 Un
«cicló»18 com aquest —que és la manera com Voghera defineix la psicoanàlisi en
relació a la cultura jueva triestina— va repercutir directament en el vessant literari,
també,  sobretot  perquè  va  afavorir  l’adhesió  de  molts  autors  al  gènere  de
l’autobiografia  i,  en  general,  a  la  tendència  a  l’autoanàlisi  i  a  l’aprofundiment
psicològic, característiques evidents de l’obra de molts autors triestins.

VALERIA RIBOLI va estudiar a la facultat de Lletres de la Universitat de Milà,
on l’any 2013 va presentar una tesi sobre Roberto Bazlen (Roberto Bazlen editore
nascosto).  És  autora,  també,  de  Angiò e il  mare.  Lo spazio  e  i  personaggi  nel
capolavoro di Lorenzo Viani (2009) i de  Trieste tra Jung e Musil  (2013). El seu
àmbit  d’estudi  principal  és  el  panorama  literari  i  editorial  de  la  Itàlia
contemporània. Actualment treballa a Mondadori Editore.
15 ÍDEM. Íbidem, p. 31.

16 ARA, Angelo; MAGRIS, Claudio. Trieste, un’identità di frontera. Torí: Einaudi, 1982, p. 135.

17 VOGHERA, Giorgio. Gli anni della psicoanàlisi. Pordenone: Studio Tesi, 1985, p. 4.

18 ÍDEM. Íbidem, p. 3.



La tríada estranya Svevo-Joyce-Gadda*
GIORGIO PRESSBURGER

vui fa cent-cinquanta anys  del
naixement  d’Italo  Svevo,  un

dels escriptors italians més grans del
segle  XX. Va néixer, doncs, l’any que
també va néixer Itàlia. Es pot dir que
la gran narrativa moderna i la unitat
política  del  nostre  país  van  sorgir
alhora.

A

Ara bé, Italo Svevo no era el
nom  real  d’aquest  escriptor,  la
família  del  qual  tampoc  no  era
italiana  sinó  d’origen  hongarès.
Provenien  d’una  ciutat  petita  de
Transilvània,  una  regió  que  avui  és
romanesa però  que en aquell  temps
pertanyia  a  Hongria,  és  a  dir  a
l’Imperi Austrohongarès. La ciutat —
Copşa Mică en romanès i Kiskapus en
hongarès— semblava un país. Fa vint
anys,  a  l’època  de  Ceausescu,  era
famosa per ser una de les zones més
contaminades  d’Europa.  Hi  havia
dues  fàbriques  enormes  —una  de
metal·lúrgica, l’altra de producció de
colorants—  que  funcionaven  a  ple
ritme. A Copşa Mică no hi  trobareu
cap senyal de la família Schmitz. Sí,
Italo  Svevo en realitat  es  deia  Aron
Hector Schmitz i formava part d’una
família  de  jueus  centreeuropeus.  Va
triar aquest pseudònim per indicar la
pertinença a dues cultures: la italiana
i l’alemanya. De fet, Svevo —nascut a
Trieste el  19 de desembre de 1861—
tenia dues 

llengües  maternes:  l’alemany  i  el
dialecte  triestí  (no  pas  l’italià).  Va
completar  els  estudis  d’orientació
comercial a Alemanya, en comptes de
fer-ho a Trieste o a Itàlia. Així doncs,
l’escriptor  avui  dia  celebrat  com
l’orgull  de  la  narrativa  italiana,
traduït  i  conegut  arreu  era,  de  fet,
gairebé un immigrant.

Tot  això  diu  molt  sobre  els
orígens  i  l’actualitat  de  la  nostra
nació.  Italo  Svevo  tenia  problemes
per escriure en un italià correcte, com
el noranta per cent dels italians de la
seva època. De fet, demanava a amics
i  coneguts que l’ajudessin a corregir
el  seu  llenguatge  narratiu.  Un
d’aquests  correctors era  Silvio
Benco.1 Ara  bé,  el  llenguatge  de
Svevo,  tan  atípic,  tan  estrany  però
directe,  tenia  la  seva  força  en  els
defectes  aparents. Anava  més  enllà
dels límits del  llenguatge literari,  de
la còpia exacta del toscà del segle XIV,
que a partir del segle XVI va esdevenir
la  norma per  la  literatura  italiana  i
per la novel·la nacional de Manzoni.

En aquella època, Trieste era
una cruïlla i Svevo, naixent-hi, es va
trobar en una terra de ningú europea,

1 Silvio  Benco  (1874-1949),  escriptor,
periodista i crític literari nascut a Trieste.
Amic de James Joyce, fou el primer crític
italià que escrigué una ressenya d’Ulisses.
(N. del t.)



autèntica  i  real,  plena  d’adversaris
d’Àustria i d’admiradors d’Itàlia. I és
d’aquesta  gent  de  qui  escriu  en  les
seves  novel·les  i  relats  genials:  del
petit  burgès  centreeuropeu  que  viu
en una terra de ningú.  Zeno Cosini,
protagonista  de  La  consciència  de
Zeno, comerciant inepte, és un híbrid
que  parla  un  italià  una  mica  coix,
com  ho  feia  el  seu  creador  que,
tanmateix,  era  un  gran  escriptor.
Com  s’explica,  això?  Svevo  va
descobrir  una  veritat:  la  grandesa
d’una  obra  no rau  tan  sols  en  el
llenguatge.  Quanta  gent  ha  llegit  la
Bíblia en hebreu i en arameu? I és un
dels llibres més llegits.

La  metamorfosi  del
personatge  principal  del  llibre  de
Svevo és la transformació d’un petit
insecte  burgès  centreeuropeu  en  un
ésser  universal,  en  una  «papallona
angèlica»,  per  dir-ho  com  Dant.
James Joyce, després de catorze anys
d’estada a Trieste, recorrerà un camí
semblant  quan  donarà  vida  al
personatge  de  Leopold  Bloom,  jueu
hongarès trasplantat a Dublín, ciutat
de mites literaris, de la qual n’esdevé
la consciència vivent.

Ara  bé,  hi  ha  un  altre
narrador  que  cal  anomenar.  El
veritable  gran  manipulador  de  la

llengua literària italiana: l’escriptor i
enginyer  Carlo Emilio  Gadda,  l’altra
columna  portant  de  la  nostra
narrativa  del  segle  XIX,  una  altra
persona  turmentada  i  indecisa,
reconeguda  tardanament  en  la
cultura  italiana,  com  Svevo  mateix.
Gadda  també  era  mig  originari
d’Hongria. La seva mare, Adele Lehr,
era mestra d’escola i provenia, també,
de  l’Imperi  Austrohongarès.  Gadda
va ser, a més d’un narrador de nivell
mundial,  un  veritable  virtuós  de
l’italià  literari  i  del  dialectal  (va
conrear  diversos  dialectes). En  la
seva obra mestra  La cognizione del
dolore,  el  protagonista  combat  l’odi
contra la mare, i al final ―tot i que el
llibre està inacabat― sembla que fins
i  tot  la  pot  haver  matat.  Gadda
combatia en aquest llibre per la seva
llibertat  interior.  La  mare  l’havia
forçat  a  ser  enginyer  i  no  pas
llicenciat  en  lletres:  ell  hi  descriu
sentiments tan autèntics i turmentats
com  potser  cap  altre  contemporani
seu.

Aquestes  dues  figures
dominants són testimoni d’una Itàlia
oberta al  món, no pas encegada per
furors  nacionalistes  fútils;  nodrida
d’una cultura universal, no tancada a
allò  nou  o  estranger,  com
desgraciadament s’esdevé avui dia.

* Aquest article va aparèixer el 19 de desembre de 2011 al diari Corriere della Sera.

GIORGIO  PRESSBURGER (Budapest,  1937)  va  haver  de  marxar  d’Hongria
l’any 1956 a causa de la invasió soviètica i es va establir a Itàlia, amb el seu germà
Nicola. És un dels dramaturgs més reconeguts del país transalpí i ha estat professor
en diverses universitats. La seva obra literària és molt extensa i  inclou obres de
teatre, òperes, novel·les, assajos, i guions per al cinema, la televisió i la ràdio. No té
cap obra traduïda al català.



Record de Roberto Bazlen
EUGENIO MONTALE

urant  la  meva vida  he  conegut  dos  B.  B.,  però  el  que em va deixar  una
impressió més profunda no fou el Senyor de Tatti, Berenson1 —que em va

honorar amb la seva benevolència—, sinó Bobi Bazlen, que van trobar mort el 27 de
juliol  en un hotel  de Milà i  del  qui molt pocs amics es van poder acomiadar al
cementiri on enterren els qui moren sense hereus ni actes del registre civil milanès.
Dos dies abans que es morís jo l’havia convidat a sopar a casa meva. Vaig ordenar
que li  preparessin un plat que li  agradava molt i  que es basa en el  pa cuit  dels
camperols toscans. No va venir i això em va sorprendre molt perquè, malgrat el seu
desordre aparent, en coneixia la puntualitat. Vaig tenir un pressentiment trist, que
vaig rebutjar de seguit. L’endemà vaig saber que no el tornaria a veure mai més.

D

Qui era B. B.? Intentaré explicar-ho a qui no en sàpiga res, i no és fàcil. Ell
s’hauria ofès si algú l’hagués considerat un intel·lectual, però fou el darrer i el més
singular representant de la intel·ligència triestina dels anys trenta i, en el seu cas, es
podria dir fins i tot que dels vint; perquè fou a partir del 24 que va començar a
portar fora de Trieste el tresor de la seva saviesa i de les seves inquietuds.

El seu pare era un sòrab de confessió evangèlica. Va morir quan el fill amb
prou feines tenia tres anys i, d’ell, Bob en recordava tan sols les pinces per al bigoti;
la mare, Clotilde, amorosíssima dona jueva, es passava la vida amb la por que al seu
fill únic li pogués passar res. Encara tinc al cap l’abraçada i la imploració, «Robert
meu», quan Bobi havia de marxar de casa durant moltes hores.

Bobi  va  estudiar  en  una  escola  alemanya  de  Trieste  i  parlava  diversos
idiomes, però l’alemany fou (si més no, de jove) la seva llengua habitual. Va rebre
una formació que avui anomenaríem  habsburguesa,  tot i que no hi havia res de
nostàlgic ni retrospectiu en la seva cultura. Quan a l’hivern de 1923-24, algú (no
recordo qui) li va demanar que es posés en contacte amb mi, Bazlen em va obrir
una finestra a un món mou. Ens vèiem cada dia en un cafè que era en un soterrani,
al costat del teatre Carlo Felice, a Gènova. Em va parlar de Svevo i va encarregar
per a mi tres novel·les d’aquest autor; em va fer conèixer moltes pàgines de Kafka,
de Musil (el teatre) i d’Altenberg. Jo ja coneixia la poesia de Saba, però Bobi em va
revelar la de Giotti,  la  de Bolaffio i,  més endavant,  la de Carmelich.  Déu meu!,
després vaig afegir  a la llista Benco, Stuparich i,  dos anys després,  Quarantotti-
Gambini.  Entre  1925  i  1930  em  vaig  convertir  en  triestí  per  elecció,  tot  i  que

1 Es refereix a Bernard Berenson (1865 - 1959), expert lituà en art. La seva obra Drawings of
the Florentine Painters el va consagrar com a guia principal del Renaixement italià. (N. del
t.)



aleshores no podia  entreveure que finalment em casaria amb una dona d’aquesta
ciutat, coneguda de Svevo.

Quan vaig anar a viure a Florència, el 1927, crec que Bobi continuava vivint
a la seva ciutat natal. Després vaig tornar a veure’l molt de tant en tant, sense que
això signifiqués que la nostra amistat decaigués, ja que, amb el pas del temps, el
nombre de fidels  que tenia augmentava i  ells me’n donaven notícies de manera
directa. D’entre aquests fidels, he de recordar Sergio Fadin, poeta exquisit, mort
precoçment.  Durant  els  vint  anys que vaig  viure  a Florència,  Bobi  va passar-ne
alguns a Milà i després a Roma, ciutat que abandonà després de la destrucció de la
casa que tenia a la via Margutta.

Ara bé, que ningú no es pensi que era el típic alemany enamorat del sud.
Simplement era un home a qui li agradava viure en els intersticis de la cultura i de
la història, exercint la seva influència entre els qui el podien comprendre, tot i que
ell  refusava  remenar  les  cireres.  Bon vivant,  amant  del  bon  vi,  amb  una  gran
curiositat per tot, capaç de recórrer a peu vint quilòmetres per tal de descobrir un
nou  hostal,  fou  sobretot  un  orientador  incomparable  i  un  gran  suscitador
d’inquietuds  intel·lectuals  i  morals  noves.  Anticipant-se  a  les  coses,  sovint
abandonava les seves  idees  quan veia que els  altres  les acceptaven sense badar
boca. Fins on jo sé, mai no va tenir cap feina fixa, però els editors se’n van servir
enviant-lo  a  patrullar per  zones  inexplorades.  Molts  llibres  bons i  rars  mai  no
haurien  aparegut  publicats  si  B.  B.  no  els  hagués  imposat  als  editors  rebecs.
Fenomenal  voyageur autor de sa chambre,  crec que va viatjar molt, fins i tot a
l’estranger, però no sé com, perquè sempre va menysprear els diners. En els darrers
mesos, un editor benemèrit milanès li va assignar un estipendi petit, però Bobi tan
sols en retirava una part mínima, amb la qual ja en tenia prou per a viure.

Podria ser que dins seu amagués un místic o, si més no, un religiós sense
religió? Ho podríem suposar, tot i que aquesta hipòtesi li hauria semblat ofensiva.
Dels seus llavis mai no van sortir paraules com esperit o ànima. Tanmateix, el fet
que, després d’una immersió juvenil prolongada en Freud i Jung, explorés totes les
possibles tradicions òrfiques i mistèriques, indica que aquesta conjectura podria ser
vàlida. No creia que la matèria i el cos de l’home tinguessin una existència real.
Pensava que la mort era una paraula sense cap sentit. Sigui com sigui, ningú no ha
sabut en quina mena de transcendència creia. Em sembla que no es tractava de la
transcendència dels filòsofs, als quals detestava: potser es tractava d’una alquímia
molt personal elaborada en el secret d’una experiència assídua de l’absurd. Però
aquí també cal evitar de pensar en l’absurd dels existencialistes. Si va tenir cap fe,
devia  ser  iconoclasta  i  totalment  innombrable.  Els  llibres  que  estimava
(especialment els de poesia) no eren els  grans llibres,  sinó els que podia citar i
integrar en el seu pensament: llibres excepcionals, gairebé clandestins. D’entre els
grans llibres, feia una excepció: el seu Strindberg.



Va deixar alguns poemes inèdits (escrits en alemany) i molts dibuixos. Res
que hagués volgut publicar i, per cert, res que es pogués considerar una obra; res
que, probablement, pugui donar una idea de la seva veritable mesura. Mestre d’una
cultura totalment subterrània, fica en un bon embolic els amics que en vulguin,
com  es  diu  generalment,  perpetuar  el  record.  Suposo  que  una  iniciativa  com
aquesta l’horroritzaria. El seu ensenyament potser es pot resumir en una frase que
un dia va dir a Sergio Solmi (un dels seus amics de sempre): «Per a entendre res,
cal tornar-se boig, però conservant el cap al lloc». Bazlen ho va aconseguir de totes
totes. 

EUGENIO MONTALE (Gènova,  1896  -  Milà,  1981)  fou  poeta,  crític  musical,
assagista i traductor. Va participar en la Primera Guerra Mundial i es va significar
sempre contra el feixisme. L’any 1975 li van concedir el Premi Nobel de Literatura.
En català en podem llegir Les ocasions (1996) i Xènia (1995).



Entrevista sobre Trieste
ROBERTO BAZLEN

oncs... tingues en compte que no  visc a Trieste des del 1934, que no hi he
posat els peus des del 1937 i que, per tant, tan sols puc explicar-te’n històries

molt antigues: hi vaig néixer el 1902; setze anys dins d’Àustria; després, la rendició
i,  més  tard,  fins  el  1934,  setze  anys  més  dins  d’Itàlia.  Posteriorment,  em  van
alliberar una altra vegada, però això ja no té a veure amb Trieste; veurem quantes
vegades més m’ha de tornar a passar.

D

L’Imperi Austrohongarès de tot just abans de la guerra era un món d’una
mida tan diferent del nostre, del d’avui... Hi havia lluites nacionals, és cert, però
fins  i  tot  aquestes  disputes  eren  d’una  magnitud que ara  sembla  impossible.  A
Trieste, de tant en tant, hi havia batusses, força greus per aquells temps. Sempre
acabava havent-hi algun cap i alguna cama trencats, i talls de tota mena —la notícia
sortia a Il Piccolo—,1 però no era res que no es pogués guarir en vuit dies. La bora, a
Trieste feia estralls molt més greus que els que podia cometre el furor civil: és un
dels pocs casos en la història en què els elements són més destructors que l’home.

A Francesc  Josep  l’anomenaven  «l’Emperador  dels  enforcats»,  i la  gent
vivia sota el seu jou i n’eren esclaus, però, si no m’erro, en gairebé setanta anys de
regnat, va fer penjar trenta-sis persones (potser m’equivoco, però diria que no), la
meitat de les quals el 1848, quan va esdevenir emperador, i, per tant, per  saldar
comptes  que  altres  havien  encetat.  Així,  doncs,  van  ser  prop  d’una  vintena
d’ajusticiats en setanta anys, entre els quals hi va haver Oberdan,2 és cert, però
perquè havia intentat assassinar l’Emperador.

Àustria era un país ric, amb un mecanisme burocràtic pompós i minuciós
que,  naturalment,  podia  semblar  ridícul  i  pedant,  però  que  funcionava  d’una
manera  perfecta  gràcies  a  uns  empleats  lents,  precisos,  conscienciosos,
incorruptibles i que tenien un respecte religiós per les lleis de l’Estat (també perquè
estaven ben pagats, i no els calien propines, almoines ni extorsions per arribar a
final  de  mes).  Amb el  sou  de  l’Estat  es  podia  viure  força bé  per  les  exigències
d’aleshores i, més que bé per les d’avui. Pensa, per exemple, que un vell amic meu
de Trieste —la primera persona amb cultura de debò que vaig conèixer a la meva

1 Il Piccolo és un diari triestí fundat al 1881 i que encara es publica. El nom prové de la seva
mida, més aviat menuda (30 x 45,5 cm). (N. del t.)

2 Guglieme  Oberdan,  irredemptista  italià.  L’any  1882  va  organitzar  un  atemptat  contra
Francesc Josep aprofitant que aquest visitava Trieste. L’Emperador va sobreviure, però en
l’explosió van morir dues persones. Oberdan fou arrestat i condemnat a mort per la justícia
austríaca. El van penjar el 20 de desembre d’aquell any mateix. (N. del t.)



vida— era un funcionari de correus. Volia viure en pau, no tenia ambicions de fer
carrera i, tot i passar-se tots els anys de servei, fins que es va jubilar, darrere d’una
finestreta, va poder, tan sols amb el sou, fer-se un apartament decent amb quatre
habitacions,  una bella biblioteca d’uns quants milers de volums (llibres d’art,  la
majoria relligats), comprar-se un violí i un piano de cua, casar-se, donar estudis al
seu fill, anar cada tarda al cafè o a beure un got de vi, al teatre, i fer cada any un
viatge d’un mes durant les vacances. Avui dia pot semblar estrany que una persona
cultivada es conformés a fer una vida de funcionari, cosa pròpia d’un període en
què tothom tenia al davant totes les  portes obertes,  però viure fent d’empleat a
Àustria era possible. Per la gent que no tenia cap ganes d’afrontar la lluita per la
vida, que havia de pensar en altres coses, era una solució ideal: una vida de feina
lenta i tranquil·la, sense gaire responsabilitats, que garantia totes les necessitats de
l’existència i no tan sols les materials. I no era pas una vida estèril: a més del fet de
tenir com a col·lega el pintor Fittke3 —que era un artista delicat i gens negligible,
fins  i  tot  a  escala  no  provincial—,  davant  la  seva  garita,  a  Trieste,  hi  passava
tothom, i solament fixant-se en la manera com els oficials de la marina anglesa,
danesa i japonesa signaven els rebuts, va entendre molt més bé el món que una pila
de gent que l’havia voltat a consciència d’una banda a l’altra. A més, hi havia el
temps  lliure: Fittke,  un  impressionista  tímid  i  discret  de  l’època  en  què
l’impressionisme encara era viu, va pintar molt durant les hores que no havia de ser
a l’oficina.

El món, o si més no la part del món que la gent acostumava a considerar
món,  era  ric:  Àustria  era  un Estat  ric  i  Trieste,  una de  les  ciutats  més  riques
d’aquest Estat ric d’aquest món ric. Va ser després de la Primera Guerra Mundial
que vaig sentir  parlar  per primer cop d’atur;  anteriorment, els  qui no tenien la
iniciativa de treballar per compte propi (i no en calia pas gaire) cercaven feina, la
trobaven el  mateix  dia,  i  tan sols  tenien el  problema de triar.  Guanyaven prou
diners per sortir-se’n i també per portar una mica del que els sobrava, al final del
mes, a la Caixa d’Estalvis Triestina, que obria fins i tot els diumenges; tot i que els
diumenges  tan  sols  s’hi  podien  fer  ingressos  i  no  pas  retirar-ne  diners,
probablement  per  evitar  que  en  els  moments  d’entusiasme  de  les  farres  que
duraven des del dissabte a la tarda fins al dilluns al matí la gent s’ho endugués tot
(encara que no era gens fàcil). Agafaven unes trompes de no dir: tingues en compte
que un mosso del port que fes dos torns guanyava segurament molt, però molt més
del que avui dia guanya el director de la sucursal d’un banc, i jo, que d’infant vivia
en una casa al límit entre un barri patrici i un de popular, recordo que els dissabtes
no podia adormir-me per culpa de tots els embriacs que passaven cantant «Sense
les claus no puc tornar a casa» (fins i  tot  feien beure  als ases,  als seus  muss, i
voltaven per Trieste amb l’ase borratxo). La gresca durava fins al dilluns al matí,
quan els obrien la porta de casa. Era un món gairebé pantagruèlic, en el qual es
treballava molt i es menjava més del compte, es bevia, es feia l’amor i, malgrat la
3 Arturo Fittke (Trieste, 1873 – Divaccia, 1910). Pintor i amic d’Italo Svevo (N. del t.)



retòrica nacionalista, tot plegat era un Visca la pepa i un campi qui pugui... La gent
no es queixava ni dels impostos, i t’ho dic perquè, posteriorment, la qüestió fiscal
ha  esdevingut  un  problema  veritablement  seriós  (però  que  t’hauria  d’explicar
relacionat amb el que he vist a l’Ístria alliberada i ara no és el moment). En aquella
època hi havia, si no m’erro, una comissió formada per ciutadans que verificava els
impostos  i,  en  els  poc casos  que la denúncia  podia  semblar  no gaire  plausible,
cridaven l’interessat i s’esforçaven perquè totes les parts quedessin contentes. En
general, Àustria era equitativa i tolerant perquè era vella, perquè tenia un sediment
d’experiència antiga, perquè tenia tota la dignitat dels moribunds cerimoniosos; la
constitució reconeixia els mateixos drets a tots els pobles subjectes a l’Imperi, i la
burocràcia, fidel a la constitució, realment no cometia injustícies. A més, no podem
oblidar que tenien l’astúcia d’enviar als  punts neuràlgics,  a  les poblacions on el
problema nacional era més delicat, els funcionaris seleccionats i millors, i amb més
tacte, els quals, sempre que podien, sabien resoldre situacions irritant la gent tan
poc com fos possible (en aquell moment potser semblava que no, però comparat
amb el  que hem vist  després...).  No obstant  això,  la  gent  s’irritava fàcilment,  i
tothom tenia molt interès que els irritessin:  fins al  1918 vaig freqüentar escoles
alemanyes (naturalment jo era irredemptista, però ja t’ho explicaré més endavant) i
et puc assegurar que a les classes hi havia italians, alemanys i eslaus en proporcions
gairebé iguals i no recordo (malgrat el patriotisme innegable de certs professors de
Bohèmia imbuïts de nacionalisme alemany, i malgrat quatre anys de guerra) haver
presenciat mai cap presa de posició ofensiva, o sentit cap frase irònica o carregada
d’odi referida als italians o als eslaus.

Ara bé, tu m’havies demanat anècdotes. Perquè et facis una idea de com era
la legalitat en aquells temps, escolta una història de Svevo: una nena parenta d’ell
(em sembla que era la seva filla Letizia, però no n’estic segur) truca a una amiga
seva, de la mateixa edat, i en un atac de furor patriòtic es posen a cantar, al telèfon,
una  cançó  prohibidíssima  a  Àustria,  crec  que  era  un  himne  (renoi  amb  els
himnes!), el de Mameli, o el de Garibaldi. Una telefonista (el telèfon automàtic va
arribar a Trieste ben poc després del final de la Primer Guerra), sent que canten i hi
intervé: «Nenes, vigileu què feu». La nena ho explica a Svevo, Svevo ho explica a
Felice Venezian (un dels pares de l’irredemptisme triestí),4 el qual, boig d’alegria
per tenir un argument tan greu contra els opressors (violació del secret telefònic),
corre  de  dret  cap  al  director  dels  Correus  i  Telègrafs  austríacs  per  protestar
violentament: una telefonista s’ha ficat entremig d’una conversa en què dues nenes
cantaven un himne prohibidíssim a Àustria. El director de Correus empal·lideix i
acomiada  d’improvís  la  treballadora  (violació  del  secret  telefònic!);  crisi  de
consciència  de  Zeno  de  Svevo,  que  sap  que,  per  culpa  seva,  aquella  pobra

4 Felipe  Venezian  (1851-1908).  Polític  triestí,  de  caràcter  força  autoritari,  que  es  va
caracteritzar per defensar sempre la causa irredemptista i lluitar contra la presència de la
llengua alemanya a la ciutat. (N. del t.)



desgraciada ha perdut la feina i  la pensió. Svevo va a parlar amb el  director de
Correus, que resta impassible (violació del secret telefònic!), i l’autor, per redreçar
la consciència de Zeno, cerca una altra feina per a la telefonista acomiadada per
haver violat el secret telefònic de dues nenes que cantaven un himne prohibidíssim
a Àustria.

I això que la situació era delicada: una ciutat que parla un dialecte vènet,
envoltada d’un camp en què es parla una llengua eslava i prou; el segment més
intel·lectual de la burgesia —que se sent aïllada del país al qual creu pertànyer per
llengua i per cultura (malgrat que no saben el  toscà,  i que la cultura... bé, de la
cultura val més no parlar-ne), i que, en ple segle XX,  fa servir un fraseig retòric del
segle  XIX,  propi del  Risorgimento—, manté la torxa ben alta,  creu que l’italià és
l’idioma més noble i pur, que Florència és la ciutat de les flors, que a Roma munyen
la lloba per alletar la raça, ofereix làmpades votives, ataca per tot arreu lleons de
Sant Marc, es recargola, invoca, batega, aspira, pateix, espera, ambiciona, anhela,
crema,  s’immola,  reivindica,  desitja...  Quan  al  Teatre  Comunal  hi  representen
Nabucco, el pensament de tots els comerciants, corredors, directors de banca i de
societats d’assegurances, metges, advocats, importadors i exportadors asseguts a la
platea,  de  professors  d’escola  mitjana  asseguts  a  la  galeria,  d’estudiants  i  de
costureres que es troben al galliner, s’eleva sobre unes ales daurades i l’entusiasme
és tan gran que fa que el teatre s’ensorri, com es deia a Trieste. Un professor meu,
que viatja per primera vegada a Itàlia després de l’alliberament, em porta de regal
un llibre amb una dedicatòria  «qual picciol pegno di grane afetto»; un cosí meu,
que després va esdevenir una persona civilitzada, dissenya, quan té prop de divuit
anys, per a la Lliga Nacional, una targeta postal molt De Carolis,5 amb línies subtils
negres  i  vermelles,  un  altar,  una  espasa,  un  llibre  obert,  un  magraner,  i  la
inscripció: «Som nosaltres els qui hem de vèncer la batalla»;6 jo, a l’enciclopèdia
infantil, hi trobo una poesia de la qual no n’entenc res, però que m’agrada tant que
acabo aprenent-me-la de memòria, i volto per casa bramant: «Quando Giason del
Pelio/ spinse nel mar gli abeti/ e primo corse a fendere/ co’ remi il seno a Teti /
cantava il  vate odrisio»,7 fins que la dona de fer feines em pregunta que quina
llengua parlo. 

L’altra burgesia, la menys culta, continua amb els seus negocis, inverteix els
guanys en empreses segures (per acabar perdent-los tots al final de la guerra), va al

5 Adolfo De Carolis (1874-1928), pintor, il·lustrador, xilògraf i fotògraf italià. (N. del t.)

6 Frase extreta de La Divina Comèdia de Dant. (N. del t.)

7 (Quan Jàson del Peli/ va empènyer al mar els avets/ i va córrer primer a solcar/ amb els
rems el ventre de Tetis/ cantava el poeta odrisi») Aquest fragment pertany al poema «Ode al
Signor di Montgolfier», de Vicenzo Monti (1754-1828), escrit el febrer de 1784 i dedicat al
segon vol aerostàtic de la història, que es va esdevenir a París, l’1 de desembre de 1783. (N.
del t.)



Tergesteo,8 parla de negocis més que no pas de política, però tremola i delira també
al final de no sé quin acte de I  puritani («la trompeta sona, intrèpida»),9 compra
segells  de  la  Lliga  Nacional,  paga  la  seva  quota  a  la  societat  Pàtria,  a  la  Lliga
Nacional, la Societat Filarmònico-dramàtica, mentre els senyors es desmaien veient
els  Espectres d’Ibsen, i quan Osvald es posa a balbotejar «Mama, dona’m el sol»,
se’ls enduen en braços fora de la sala. No exagero gens: entre els qui van perdre el
coneixement hi havia una tieta meva.

Així, doncs, a la ciutat, la burgesia que t’he descrit i, no gaire lluny, damunt
el Carst, els pagesos eslovens, que vivien en un terreny pobre, rocós, estèril, on, tret
de la zona dels avencs, havien d’esgarrapar a la pedra uns quants metres quadrats
de terreny cultivable. Primitius, closos en mites superats, sense tradició cultural,
dignes i amb tota la susceptibilitat d’un orgull fàcilment i justificadament ferit. Els
italians  se’n  sentien  superiors,  era  una  certesa  que  es  basava  en  una  llicència
escolar (maduresa), en què tenien la vida protegida a l’Assicurazioni Generalli (era
un  món  en  el  qual  tot  s’assegurava),  en  les  relacions  comercials  amb  països
estrangers, tot això els ho feia sentir. No sé pas quina possibilitat d’entesa hi podia
haver  en  aquell  moment  a  Trieste  entre  italians  i  eslaus,  però  sé  que  totes  les
famílies  italianes  que  tenien  criades  eslovenes  (i  els  contactes  entre  italians  i
eslovens es reduïen —més enllà del que s’esdevenia entre alguns comerciants i a les
fruiteries,  etc.—  a  una  relació  entre  una  família  italiana  burgesa  i  una  criada
eslovena que venia del camp) i que s’hi acostaven humanament, sense altivesa ni
superioritat  cultural,  han  estat  sempre  més  que  satisfetes  d’aquestes  dones:
treballadores, fidels, atentes, més intel·ligents que les seves mestresses, ràpides a
l’hora d’assimilar  i  d’aprendre...  D’altra banda,  però,  s’ofenien amb facilitat  i  es
tancaven en una oposició  tossuda i  vindicativa.  Ara bé,  en general,  les  famílies
burgeses, sempre inflades per aquesta superioritat tan seva, menystenien aquestes
dones («esclaves», les insultaven), sovint pel fet que, fins que no aprenien l’italià,
no  l’entenien  (però  s’haurien  escandalitzat  si  els  eslovens  els  haguessin
menystingut  per  no  saber  l’eslovè).  Tot  plegat  provocava  aquestes  criades
tinguessin un ressentiment sord que anava covant-se. D’altra banda, gràcies a la
rapidesa  amb què  els  pobles  de  l’Europa  oriental  assimilen  la  cultura  europea,
aquestes dones, si es trobaven en situacions favorables, assumien amb facilitat una
pàtina senyorívola, ja que Budapest era més parisenca que París, i Ljubljana, més
vienesa que Viena.

T’he dit que jo anava a l’escola alemanya i que era irredemptista. La meva
família pertanyia a la burgesia menys intel·lectual de què et parlava. Així, doncs,
escola alemanya, com feia la major part de la burgesia: en aquell moment es deia

8 El palau de Tergesteo fou inaugurat el 1842. A la primera planta del palau hi havia l’oficina
on treballava Svevo i que retratarà en alguns fragments de La consciència de Zeno. (N. del t.)

9 I puritani és una òpera de Vicenzo Bellini que es va estrenar a París l’any 1835. (N. del t.)



«qui coneix llengües, té el món a la mà», com si hi hagués una demanda il·limitada
de porters  d’hotel.  Així,  doncs,  fins a  set  anys  no vaig  tenir  cap mena d’opinió
política. Però aleshores vaig viure la meves primeres vacances a Itàlia, al  regne,
concretament  al  Friül,  damunt  d’Udine.  I  allà,  a  l’hotel,  gran  festa  pro  Lliga
Nacional,  banderes  tricolors,  discursos,  usurpadors,  invasors,  ajusticiats,  domini
estranger, himne de Garibaldi, himne de Mameli, marxa reial... I una senyora —mai
no l’oblidaré i que Déu no la perdoni—, així de grassa i així d’alta (no exagero) i
amb bigoti, quan sent que soc alumne de l’escola alemanya, m’explica, amb tota la
rancúnia  del  món,  a  mi,  que  devia  fer  ben  poc  més  d’un  metre,  que  ella  està
oprimida i que soc un opressor, cosa que em va molestar cosa de no dir, tant que
em vaig comprometre a ser un oprimit tant sí com no, i crec que me’n vaig sortir
força bé. Per tant, que mori Àustria, l’invasor, els cretins i els golafres, i això amb
tot l’entusiasme d’un vailet que té l’edat de jugar a indis, patint a cor que vols per
haver d’anar a l’escola alemanya, i amb un complex d’inferioritat immens.

Així que la ciutat lluita per la seva italianitat, però Àustria, impertèrrita, ho
concedeix tot. Trieste rep tot allò que ha de menester, tant que m’han dit que una
de  les  habilitats  més  grans  de  la  política  irredemptista  consistia  a  demanar  i
després  rebutjar  la  Universitat  italiana  a  la  ciutat.  Si  l’hi  haguessin  tinguda,
s’haurien quedat sense arguments de protesta.

Així, doncs, aquesta ciutat, que parla un dialecte vènet, aquest camp que
parla un dialecte eslau, cauen en mans d’una burocràcia austríaca irreprotxable,
però que parla alemany. Un món d’alta burocràcia, majoritàriament aristocràtic,
amb  filles  rosses,  amb  institutrius,  amb  pianos  Boesendorfer,  amb  porcellana
antiga de Viena, amb mobles Biedermeier, que ho permet tot, que són més liberals
que els  irredemptistes  (i  tenen més estil),  que de  tant  en tant  es  veu obligat  a
prohibir  alguna  cosa  quan  algun  Sem  Benelli10 arriba  a  Trieste  per  fer  una
demostració de la manca de tacte dels italians; que arresta quan no té més remei,
ben  empipats  per  haver-ho  de  fer,  i  aleshores  s’esdevé  un  gran  escàndol:
obscurantisme,  Edat Mitjana,  interpel·lacions al  Parlament,  i  visca la llibertat.  I
aquesta vida pacífica, ben nodrida, estable, continua fins al 14. Al darrer moment
s’hi  afegeix  un  argument  suplementari  d’entusiasme:  el  bell  costum  d’estimar
Trípoli, que és a punt d’esdevenir italiana a cops de canó.

A Trieste, els italians tenien la seva Societat Gimnàstica, els alemanys el
Turnverein Eintracht, els eslovens, el Sokol,11 al costat del Narodni Dom,12 i tots hi
feien cabrioles i flexions per als seus respectius ideals polítics, la ciutat continuava

10 Sem Benelli (1877-1949), poeta, dramaturg i guionista italià. També va escriure els llibrets
d’algunes òperes. (N. del t.)

11 ‘Falcó’ en txec. Sota aquest nom s’englobaven associacions esportives de caràcter patriòtic,
en aquest cas, eslaves. (N. del t.)



guanyant  diners;  els  opressors  s’esforçaven  a  oprimir  i  els  oprimits,  per  altra
banda, s’esforçaven molt a sentir-se oprimits.

I de sobte el 14: Sarajevo, la processó fúnebre dels cadàvers de Francesc
Ferran  i  la  seva  dona  que  travessaven  la  ciutat;  a  l’escola  uns  quants  dies  de
vacances com a senyal de dol, jo prego al Senyor que mati dos arxiducs al mes;
després, els vuit o deu mesos de neutralitat italiana, els súbdits del regne tornaven
al regne, gran part de les famílies italianes se’n van a Itàlia, els joves cridats a files
travessen la frontera amb Àustria, que fa veure que no se n’adona; després, al maig
del 15, la intervenció, jo vaig a Barcola amb un mestre particular meu que em parla
del discurs de D’Annunzio, de la guerra que no pot durar més de tres mesos i de la
llibertat que tindrem quan s’acabi, d’aquí a tres mesos.

Ara, però, abans de continuar, mirem d’entendre ràpidament què són els
triestins, què és la cultura triestina, què és aquesta ciutat que deien —i els triestins
no se n’ofenien pas—, que més aviat era un gresol? Si m’hi he d’aventurar, crec que
Trieste ha estat de tot, tret d’un gresol: un gresol és un recipient on encabim tot
d’elements dispars, s’hi fonen, i el que en surt és una fusió, homogènia, amb una
distribució igual de tots els components i amb característiques constants. Ara bé, a
Trieste, que jo sàpiga, no hi ha hagut mai cap fusió, ni s’hi ha produït un model
amb característiques constants (en el sentit que, quan entrem en un cafè, podem
reconèixer un romà, un milanès, un sicilià, quan són típics, però mireu d’esbrinar
qui és triestí,  si  no parla).  Resta la possibilitat  d’allò que els italians anomenen

12 ‘Casa del poble’ en eslovè. Es tractava d’un edifici que feia de seu dels eslovens triestins.
Fou incendiat pels feixistes el 1920. (N. del t.)



diàlegs  (quan  es  posen  esnobs),  de  moltes  trobades,  d’apropament  entre  els
elements que normalment no es relacionen, però el resultat eren temptatives, de les
aproximacions, figures mai definitives del tot, experiments de Déu articulats fins a
un cert punt. Gent amb premisses diverses, que ha de mirar de conciliar el que és
inconciliable, que naturalment no se’n surt, i obtenim tipus estranys, aventurers de
la cultura i de la vida, víctimes de fracassos molt estranys i turmentats que deriven
d’una impostació tal: Trieste tenia (no sé si encara és el cas) un dels percentatges
més alts de tuberculosi (la segona generació d’eslovens urbanitzats), de demència i
de suïcidis de tot Europa. En canvi, aquests elements es fusionen d’una manera
física, i quan la sang eslava es barreja amb la italiana, i la salut eslava s’uneix a un
cert refinament llatí, en resulten cossos meravellosament sans i  harmoniosos: el
que podem veure a les platges de Trieste, em diu gent que coneix els banys de mar
molt més bé que no pas jo, és difícil de veure en cap altra ciutat. De fet, a propòsit
d’això, recordo que en ocasió d’una enquesta organitzada per periodistes americans
sobre set miracles europeus (d’això ja fa més de vint anys), citaven (després de la
diferència  de  preu  de  la  benzina  entre  diversos  estats  europeus)  els  cossos  del
jovent de Trieste.

I com que no hi ha un tipus de triestí únic, tampoc no hi ha una cultura
creativa  triestina:  crear  una  obra  homogènia  amb  premisses  com  aquestes  és
impossible. Trieste, per aquests motius, fou una caixa de ressonància òptima (per
altra banda, no podem oblidar que, malgrat certes característiques cosmopolites —
que de fet són així únicament si les comparem amb el nivell no europeu de la petita
burgesia italiana—, és una petita ciutat de província de 250.000 habitants), i no ha
aportat cap element nou a la cultura europea (no dic que no hagi produït cap obra
respectable,  però  si  l’esborréssim d’Europa  i,  encara  més,  del  món,  tampoc  no
passaria res). Culturalment parlant, el primer esdeveniment important esdevingut
a  Trieste  fou  l’homicidi  de  Winckelmann,13 un  afer  tèrbol,  amb  un  probable
rerefons homosexual.  Després, fa més de cent anys, Ressel14 va fer a Trieste els
primers experiments amb hèlixs. Al segle XIX, com tota ciutat provincial, Trieste té
els seus indispensables intel·lectuals de província, humanistes, rètors, que devien
compondre uns sonets perfectes i fer unes recerques perfectes d’història regional,
però que ara són noms de carrers i prou, o serveixen per citar-se amb la xicota sota
el monument que els representa. De Trieste sorgeix un pintor de quadres històrics,

13 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) és considerat el fundador de l’arqueologia i de
la història de l’art modernes.  El 8 de juny de 1768 fou assassinat en un hostal de Trieste per
Francesco Arcangeli, un delinqüent comú, a qui Winckelmann havia ensenyat unes medalles
antigues de l’emperadriu Maria Teresa. (N. del t.)

14 Josef Ressel (1793-1857), de pare alemany i mare txeca, va dissenyar i patentar una de les
primeres hèlixs per a vaixells. La prova que en va fer al port de Trieste al 1829 va ser un
fracàs: el motor de vapor va acabar explotant i la policia li va prohibir cap més intent. (N. del
t.)



Gatteri,15 i posteriorment un tal Domenico Rossetti,16 que en el seu temps va tenir
força influència, de fet un dels carrers més llargs de Trieste porta el seu nom, i li
van dedicar un dels monuments de què et parlava (davant el qual et citaves, al matí,
per anar a passejar, i al vespre per festejar amb la xicota), però que em mori ara
mateix si jo, que soc triestí i el que en diem una persona culta, sé què va fer durant
la seva vida o perquè ha esdevingut cèlebre. Ara bé, deixant l’Acadèmia de banda, i
centrant-nos en els bojos que investigaven pel seu compte: ara que l’alquímia ha
esdevingut un dels problemes psicològics més profunds, i que la física moderna en
reprèn  certs  temes,  sembla  que  la  darrera  intervenció  a  Europa  sobre  aquesta
pràctica fou un llibre d’un tal Adolf Helfferich,17 publicat a Trieste fa ben poc més
de cent anys.

I pensa també que tots els artistes estrangers relacionats amb Trieste són
molt  poc  catalogables:  em refereixo  al  grup estrany  que inclou  Burton (Burton
d’Aràbia,  per  entendre’ns,  el  traductor  de  Les  mil  i  una  nits),  Lever,  Joyce,
Stendhal, Hamerling i la infantesa estranya de Ferruccio Busoni.18 I allò que dona
un sabor particular a la cultura triestina és la proximitat del castell de Duino, on va
viure Rilke, convidat per la família Thurn und Taxis,19 on van néixer les Elegies de
Duino, i on, a cavall del segle, hi va passar tot el que la cultura europea tenia de
highbrow (i que després arribava a Trieste).

El  conflicte particular  entre dues  impostacions culturals  diverses el  veig
particularment reflectit en el poeta triestí, Theodor Däubler,20 de qui deus haver
sentit  parlar.  Däubler  va  ser  un visionari  còsmico-cultural  desbordat,  però,  per
altra banda, tenia la necessitat de formes estretes, anguloses. Això feia que la seva

15 Giuseppe  Lorenzo  Gatteri  (1829-1884),  pintor  i  il·lustrador.  Trobem  frescos  seus  en
diversos edificis de Trieste. (N. del t.)

16 Domenico Rossetti De Scander (1774-1842), advocat, polític, mecenes i escriptor triestí.
(N. del t.)

17 Estudiós alemany (1813-1894). Fou un hispanista reconegut a la seva època. Va escriure
sobre Spinoza, Leibniz i la mística de l’Edat Mitjana, incloent un tractat sobre Ramon Llull
(N. del t.)

18 Charles  Lever  (1806-1872),  novel·lista  irlandès  i  cònsol  britànic  a  Trieste.  /  Robert
Hamerling (1830-1889), poeta austríac, que durant onze anys va fer de mestre en una escola
de  Trieste.  /  Ferruccio  Busoni  (1866-1924),  nascut  a  Empoli  i  de  mare  triestina,  fou
compositor, pianista, director d’orquestra i escriptor. (N. del t.)

19 Thurn und Taxis és el nom d’una família aristocràtica alemanya que, entre altres coses, es
dedicava a construir castells. Eren una de les fortunes més grans de la seva època. (N. del t.)

20 Theodor Däubler (1876-1934), crític d’art i poeta austríac nascut a Trieste. Exponent de
l’expressionisme, la seva obra conté elements cristians i  pagans.  Va morir a causa d’una
malaltia pulmonar, en una situació de pobresa extrema. (N. del t.)



obra grinyolés d’una manera molt particular i en va causar el fracàs. Tanmateix,
Däubler ha estat un dels visionaris més grans, a l’alçada gairebé (gairebé) de Blake
o Lautréamont.

I després Trieste ha donat un altre exemplar interessant: Italo Svevo, jueu
triestí educat a Svevia21 —d’aquí el pseudònim—, amb una obra que ha estat una de
les  poquíssimes  contribucions  vives,  a  parer  meu,  que  la  literatura  de  llengua
italiana ha fet a Europa al final del segle. Ara bé, em sembla que el final del segle ha
estat, contràriament al que se sol dir, parlant de decadentisme, el darrer moment
europeu  en  què  la  literatura  (i  potser  també  l’art)  ha  contribuït  vivament  a  la
cultura europea. És el moment de Van Gogh, de Nietzsche, de Wilde, de Strindberg,
de Jarry. Tanmateix, en aquell moment, Itàlia no va poder oferir res més a banda
de l’obra de Svevo, que no va tenir la ressonància que mereixia, i que va tenir una
mala sort particular: massa diferenciada, massa subtil i massa capil·lar per ésser
entesa  en  el  moment  que  fou  publicada,  i,  d’altra  banda,  exteriorment  i
estructuralment, d’un convencionalisme estilístic, d’una malaptesa rígida típica del
segle XIX (elements  exteriors,  però que, no obstant això, interfereixen) per ésser
païda immediatament avui dia.

Malgrat tot, encara que Trieste no ha donat grans valors creatius, ha estat
una caixa harmònica òptima, ha estat una ciutat d’una sismografia gens comuna:
per a entendre-ho, cal haver vist la biblioteca (que ja no hi és) sobre les parades
dels llibreters del gueto, al principi de la postguerra, quan Àustria estava destruïda,
i  els  alemanys marxaven o  venien els  llibres  de gent  que havia  mort  durant  la
guerra.  Tota  una  gran  cultura  no  oficial,  llibres  veritablement  importants  i
desconegudíssims,  cercats  i  col·leccionats  amb  amor  per  gent  que  llegia  aquell
llibre perquè el necessitava. Tota la roba que em passava per les mans, roba que jo
descobria i que no sabia ni quin nom tenia, però el súmmum, del qual encara no
n’he capit la importància, se’m va escapar. Encara ara, si sento parlar de llibres
definitivament introbables i que han estat reavaluats en els darrers vint o trenta
anys,  i  que no  trobaré  mai  més,  recordo que em passaven  per  les  mans,  a  les
parades del gueto, fa uns trenta anys, polsegosos i a punt per a dispersar-se, a una
lira o a dues cadascun.  Parlo de les biblioteques dels alemanys,  dels  oficials de
marina austríacs, etc. Si la situació hagués estat a la inversa, i si ta sols hi haguessin
anat  italians,  les  parades  s’haurien  esfondrat  sota  el  pes  de  Carducci,  Pascoli,
D’Annunzio i Sem Benelli, amb el guarniment de Zambini i altra gent que portaven
mala sort.

Trieste,  a  més,  era  una  ciutat  musical,  on  tothom  cantava  —i  bé—
cançonetes amb la seva cadència típica,  recognoscibles a vuit  nusos, on naixien
cançons gairebé populars,  amb un Teatro Comunale on l’èxit d’una òpera i d’un
cantant tenien, al segle  XIX,  gairebé el mateix valor que a l’Scala. Pel que fa a la

21 Suàbia (N. del t.)



resta, oi que Busoni,22 que té escrits fonamentals sobre la música moderna i que en
altres  països  va  fer  experiments  musicals  fracassats  —tot  i  que  certament
significatius— va passar els primers anys formatius de la seva vida a Trieste?

Però ara tornem al 1915.

ROBERTO  BAZLEN  (1902-1965),  nascut  a  Trieste,  és  una  de  les  figures
intel·lectuals europees més atípiques de la seva època. En vida mai no va publicar
res.  Lector  per  vocació,  Bazlen  és  la  via  d’entrada a  Itàlia  d’autors  com Kafka,
Blanchot o Gombrowicz. Va freqüentar figures com Saba i Svevo. Alguns dels seus
escrits es van publicar pòstumament. En destaquen  Lettere editoriali i  Lettere a
Montale. 

22 Ferruccio  Busoni  (1866-1924),  compositor,  pianista  i  director  d’orquestra  italià.  Va
passar la infantesa a Trieste. (N. del t.) 



Lletres triestines
SCIPIO SLATAPER

Trieste no té tradició cultural

oneixeu  Herzeloide?  Va  donar
un vestit de bufó i  instruccions

errònies al seu fill Parsifal per evitar
que marxés a la recerca d’aventures i
de glòria. I quan aquest acaba partint
—i de debò— el cor de la mare «heus
aquí, es trenca».

C

La  relació  entre  Parsifal  i
Herzeloide és gairebé la mateixa que
hi ha entre la cultura i Trieste.

Des  de  fa  unes  quantes
dècades,  Trieste  se  sent  una  ciutat
important.  Un  bon  dia  es  va
despertar enmig d’una caixa de cítrics
i d’un sac de cafè, pensant que —per
qüestions de salut— hauria hagut de
conciliar  la  seva  vida  a  un  ritme
diferent  del  de  l’esbufec  de  les
màquines i d’animar-la amb quelcom
més que la melodia  de les  monedes
que dringuen dins les butxaques de la
seva armilla llarga. Ciutat comercial,
d’acord, però com Venècia i Gènova, i
també  Florència  durant  l’època  de
Dant i de Poliziano.

Ara bé, quan desperta —i en
això és diferent de Venècia, Gènova i
Florència—,  Trieste  s’adona  que  la
lluita per la seva idiosincràsia passa
per defensar la cultura. Sortosament,
perquè  la  resistència  intel·lectual  és
gairebé  l’únic  que  pot  esmussar  la
gran virtut penetradora i entusiàstica 

dels eslaus. Per això viu amb joia que
qualsevol cosa s’hi mogui, sobretot si
és de manera desordenada, confosa, a
voltes  febrosa  i  extraviada.  I,  com
Herzeloide,  el  seu  ànim  matern
pateix perquè li sap greu no saber-ne
prou com per instruir el seu fill. Si no
se li  trenca el  cor  és  perquè el  jove
Parsifal triestí encara no té força per
marxar, a més de no conèixer el camí:
Trieste el va crear amb una animeta
massa feble. El noi va pel bosc i topa
de cap contra un tronc; en surt i  hi
veu tants camins que condueixen a la
cort  del  rei  Artur!  Mentre  que  fa
temps... Però el que passava fa temps
ho veurem ara mateix.

Poblet celta, primer; després,
sota els romans, petit municipi ofegat
per  la  gran  vida  d’Aquileia;  més
endavant,  comuna  medieval  que,
amb  prou  feines  alliberada  de  la
servitud episcopal, ha de pagar tribut
i retre homenatge a Venècia,  Trieste
no  esdevé  realment  una  ciutat  fins
que l’emperador Carles VI l’escull com
a  empori  austríac  sobre  l’Adriàtic  i
proclama que el port sigui franc. En
aquesta  línia,  Maria  Teresa estén el
permís  duaner  a  tota  la  ciutat,  de
manera que els béns ja no hi passen
de llarg i prou. Una mica de xifres: el
1717  (proclamació  del  port  franc),
5.000  habitants;  el  1908,  33.020;
una  davallada  de  gairebé  tretze  mil



habitants sota el domini francès, per
remuntar  a  39.510 el  1818.  El  1844
(el  Lloyd  s’havia  fundat  vuit  anys
abans)1,  57.000;  el  1857  (el
ferrocarril  ja  feia  20  anys  que
connectava  Trieste  amb  el  Mar  del
nord),  123.108  habitants;  el  1908,
n’hi  havia  220.000.  Per  tant,  un
augment de 187.000 en un segle; i es
pot dir que en dos segles la formació
de la ciutat va ser completa. Tan sols
la  immigració  pot  explicar  aquests
canvis.

Ara  bé,  cal  tenir  en  compte
que,  a  causa  de  la  seva  situació
geogràfica,  comercial  i  ètnica,  la
població  de  Trieste  no  va  pas
augmentar  d’italians,  de
connacionals,  com  va  passar  en
moltes  ciutats  de  la  península,  sinó
que  va  absorbir  gent  de  tot  arreu,
seduïts  per  la  facilitat  d’obtenir
guanys econòmics i per tota mena de
privilegis i de garanties que Carles VI

—ocellaire  experimentat—  havia
concedit.

I  com que  la  ciutat  afavoria
amb  entusiasme  i  de  totes  les
maneres  possibles  aquest
desenvolupament  híbrid,  no  tenia
escrúpols  —tal  com  volia  Maria
Teresa—  per  acceptar  nous
ciutadans:  tant,  que  també  va
esdevenir  refugi  de  malfactors.
Entenc  que  tenia  Roma  com  a
exemple,  però és divertit  comprovar
com  en  algunes  peticions  de
ciutadania,  publicades  per  Giuseppe
Caprin,  hi  apareixen  diverses

1 La companyia naviliera més important 
de la marina mercant austríaca.

recomanacions  per  mirar  de  formar
policies  estrangers.  I  s’entén  que
Corfú  no  tenia  gaire  tradició
intel·lectual.

Ara bé,  fins i  tot  deixant  de
banda  aquest  fet  secundari,  les
desenes  de  milers  d’immigrants
estrangers i viatjants que arribaven a
la  ciutat  no  sempre  hi  aportaven
elements culturals: i encara més quan
un  permís  de  Carles  VI els  va
dispensar completament dels honors
i les obligacions de la vida ciutadana.
Obligacions? Oh, aleshores sí que els
afectats  van saber  obtenir  de  Maria
Teresa la igualtat de drets i de deures,
i  el  Borgo  Teresiano,  una  autèntica
ciutat alemanya vinculada a la ciutat
italiana,  fou  incorporat  a  Trieste.
Trieste tenia (i per sort seva, encara
té)  la  virtut  d’assimilar  el  mos
indigest: però com es pot pensar en la
formació  de  la  intel·lectualitat  de  la
ciutat quan bona part de les famílies
no són ni triestines ni italianes? I els
nostres noms (el meu!: eslau pur) ho
demostren.

I,  tanmateix,  assimilació,  sí;
però  amb  temps,  naturalment.
Mentrestant  cada nacionalitat  anava
a la seva: totes tenien els seus cafès,
els seus cercles i el seu ambient.



Aquestes eren les condicions
de vida. Però demostrarien poc i  en
part serien diferents si no fos perquè
marquen  com  amb  ferro  roent  el
caràcter essencialment comerciant de
Trieste. Es pot contemplar als nostres
palaus  i  mausoleus  del  segle  XIX:
Mercuri sempre ens ha governat (fins
i  tot  va  estar  a  punt  de  presidir  el
teatre nou!).

La importància de Trieste es
deu a  victòries comercials: viu de la
destrucció  d’Aquileia,  i  el  crepuscle
de Venècia representa la seva albada.
Sap  ésser  bona  advocada  dels  seus
interessos,  obtenir  immunitat
duanera  i  ferrocarrils;  combat  —i
alguna vegada amb coratge— quan la
seva riquesa es veu amenaçada; però
no  sap  defensar  l’ús  del  seu  bell
dialecte  ladí  ni  les  festes  típiques.
Perquè  Trieste  posseeix  i  pot
argumentar una naturalesa pròpia i,
en  certs  aspectes,  diferent  de  la
d’altres  municipis  italians.  I  encara
que  no  hagués  estat  de  manera
independent ni amb el mateix valor,
una part de Trieste hauria estat capaç
de participar  d’alguna manera en la
magnífica producció literària italiana.
Però tenia l’ànima massa baixa;  tan
obsedida pel sentit econòmic que no
va discernir cap altra aspiració, i tan
obtusa que no va intuir que arriba un
punt  que  el  desenvolupament
material no pot avançar més sense el
concurs de la força intel·lectual.  Per
això la història de Trieste és freda: li
manca  l’impuls  de  l’idealisme,  la
necessitat  d’art,  l’afecte  a  l’esperit.
Encadenada per l’anhel dels beneficis
no sap mirar més enllà amb una mica

de fantasia i  de gosadia,  ni  tan sols
per  obrir  noves  vies  per  al  seu
comerç; tampoc no té un Colom ni un
Marco Polo. La ciutat no posseeix cap
quadre  de  cap  autor  antic
(m’equivoco:  n’hi  ha  un  atribuït a
Giottino!),  ni  un palau d’art  del  bo,
perquè  no  fou  capaç  de  produir  ni
una cosa ni l’altra i ni tan sols —i ho
hauria pogut fer si hagués volgut— de
pagar per tenir-les.

L’Ístria és molt superior: per
això li va fer molt mal la importància
absorbent  de  Trieste  com  a  centre
administratiu, capital del litoral i  de
la  província  d’Ístria  a  partir  del
domini de Maria Teresa, de Napoleó i
de Francesc I. Com a germana gran,
que és de la manera —no sé per què—
que  alguns  anomenen  l’Ístria  avui
dia, aquesta península té una tradició
d’heroisme  preromà  i  d’art  vènet;
nosaltres no tenim res. Els genovesos
van  furtar  amb  raó  el  lleó  de  Sant
Marc;  a  Trieste  no  hauria  tingut
sentit.

I Trieste torna a la seva vida:
sent  necessitat  d’independència,  de
desvincular-se  del  domini  dels
bisbes,  i  per  això  els  compra  força
vegades la llibertat. Al 1369 Venècia
l’assetja cruelment durant sis mesos;
rendir-se  significa  perdre  la  vida
mercantil,  però,  alhora,  Trieste
s’ofereix a tothom: a Leopold  III,  als
patriarques d’Aquileia, als Carrara de
Pàdova,  als  Visconti,  a  Lluís
d’Hongria,  a Carles  IV.  Tot  en va:  li
piquen l’ullet i passi-ho bé. S’acosta a
Leopold III: que finalment hi acudeix,
però  sense  fruit.  Coneixeu  la  Bella
Carintiana?  Era  un  vaixell  tot  de



fusta tova, ideat i construït a Trieste,
que es venia amb tota la càrrega, per
no haver  de  fer  el  camí  de  tornada
buit de mercaderia i d’utilitat. Al llarg
dels segles, Trieste ha estat una nau
semblant:  amb això  no  vull  pas  dir
que sigui la Bella Carintiana.

En  comptes  d’això,  ha  estat
una  ciutat  cosmopolita  amb enginy:
és conscient que Venècia li  reconeix
la  independència  a  la  pau  de  Torí
(1381) perquè estava en hores baixes i
és per  això que decideix preparar-se
pel futur. S’arma? No. I tanmateix es
lliura als patriarques d’Aquileia,  que
eren  els  seus  defensors  naturals,
perquè està esgotada de baralles,  de
batalletes i de deutes. Reconsidera el
duc  Leopold  III;  i  el  seu  segon
compromís amb la casa d’Àustria és
una  obra  mestra  d’astúcia.
L’experiència ensenyava que no n’hi
havia  prou  amb  l’acceptació  de  la
senyoria  d’Àustria  per  obtenir-ne
protecció:  calia  deixar-se  dominar,
lliurar-los  la  terra  i  els  interessos.  I
alhora  aportar  ajut  real  mitjançant
armes  i  soldats,  la  qual  cosa  feia
incrementar el  comerç  perquè  tan
sols la casa d’Àustria podia obligar els
habitants  de  l’interior  a  dirigir-se
amb llurs productes a Trieste. La seva
autonomia i el seu govern municipal,
això sí,  foren fermament  respectats.
Ara  bé,  fins  i  tot  en  el  moment
verament bell  (potser l’únic)  en què
Trieste defensa amb sang la tradició
del seu municipi, hi ha ciutadans que
no l’acompanyen. Molts, fins i tot en
aquest  moment,  botiguegen,
botiguegen i botiguegen.

Un triestí  de  fa  pocs  lustres
deia,  commemorant  Dall’Ongaro:
«Aquí,  d’una  flor  n’haurien  fet  una
botiga».  Malauradament  és  així.
Alguns  exemples:  al  començament
del segle XX hi havia tres tipografies a
Trieste:  quan  es  feien  servir  per  ús
intern,  imprimien  butlletins
comercials  i  anuncis;  quan
s’utilitzaven per ús extern, imprimien
les queixes dels pròfugs polítics sense
interessar-se,  així,  pel  preu.  També:
el  1810  sorgeix  —per  obra  de
Domenico  Rossetti,  estranger—  el
Gabinet  de  Minerva:  Minerva
mèdica,  vacunes  per  a  infants,
botànica, acadèmica, també literària.
Tant  se  val:  Minerva.  Després
d’alguns  anys  les  conferències,  les
exposicions artístiques, els concursos
que  promovia  es  van  haver  de
convertir  en concursos  per  a  escrits
comercials. I el mateix va passar amb
tot  aquell  moviment  noble  de  la
meitat del segle passat, representat a
Favilla,3 i  en  obres  individuals  dels
Madonizza,  Orlandini,  Dall’Ongaro,
Gazzoletti i pocs més. Fins i tot ells,
per  fer  llegir  articles  una  mica  més
seriosos,  havien  d’atraure  el  públic
amb xerrades pràctiques sobre moda
i comerç.

«Una guspira  petita provoca
una  gran  flama»  era  el  lema  de  la
revista. On és la flama? Si encara hi
ha  qui  recorda  dos  o  tres  d’aquests
intel·lectuals és per l’activitat que van
3 La  Favilla (1836-1846)  fou  una
publicació  triestina  de  mirada  europea
que oferia continguts científics i artístics.
L’any  1845  s’hi  van  publicar  dues
traduccions  inèdites  de  dos  relats  breus
de Dickens.



desenvolupar  al  regne:  els  altres,
romasos a Trieste, són desconeguts o
oblidats.  I  era la segona vegada que
tot  semblava  indicar  la  possibilitat
d’una vida científica.

Res, mai.  I  per això és lògic
l’èxode  —tan  perjudicial!—  dels
nostres millors esperits: dura encara,
afavorit  —Dall’Ongaro  ho  mostra!—
per motius polítics.

En  altres  articles  veurem
quina mena de ciutat és aquesta, que
carrega  un  farcell  històric  de  figues

seques  i  garrofes,  que  té  les  cames
empantanegades  en  l’esclavatge
polític i l’ànima tan heterogènia que
els elements principals en fugen per
no  dispersar-se.  Hi  diré  coses
simples,  com  aquesta,  suades  d’un
triestí qualsevol que ha llegit els tres
o  quatre  llibres  importants  de  la
història  d’aquesta  ciutat  i  que  —
especialment—  presta  una  atenció
seriosa i sincera al seu voltant i dins
seu;   coses  simples,  però sense por.
Tampoc no tinc por de parlar-ne a les
persones, els connacionals del regne,
que coneguin el tema a fons.

SCIPIO SLATAPER (Trieste, 1888 – Podgora, 1915), és un dels intel·lectuals més
notables de la història de Trieste.  Les seves arrels eren italianes i  bohèmies. De
Slataper se’n destaca la novel·la  Il mio Carso (1912). Irredemptista, va morir en
combat. Va col·laborar activament amb la revista La Voce, on justament l’any 1909
van  aparèixer  Lletres  triestines,  un  conjunt  d’articles  molt  polèmics  per  la
descripció que Slataper hi feia de la situació cultural de Trieste. Fou molt amic de
Giani Stuparich.



El gueto de Trieste
UMBERTO SABA

els  volts  del  1860,  el  gueto  de
Trieste  floria  en  la  seva

originalitat  llardosa.  En  igualtat  de
condicions  que  els  altres  ciutadans
des  de  feia  un  segle, exempts
d’impostos i alliberats de distincions
especials humiliants, no tots els jueus
nascuts  o  emigrats  a  la  ciutat-port
franc  havien  après  a  vèncer  la
desconfiança  innata  de  barrejar  la
seva  vida  quotidiana  amb  la  dels
temuts  (i  per  això  odiats)  goim.
Aquesta  aversió  —que  no  era
religiosa i  que,  de tan arrelada com
està  en  l’estirp  després  de  milers
d’anys  de  persecucions  i  de
quarantenes, ni tan sols el bateig no
pot  esborrar—,  també  la  sentien
famílies  prou  acabalades  com  per
viure en una casa nova en un carrer
nou de la ciutadella on els seus pares
havien practicat i encara practicaven
el comerç d’objectes de segona mà en
botigues pintoresques i caòtiques, on
creixen les arrels de les seves forces.
Les  cases  noves,  construïdes  com  a
inversió de capitals per viudes riques
i per enamorats de l’alt risc eren, és
cert, el somni de molts; els nous rics
desitjaven  viure  en  aquest  estimat
gueto,  ple per  a ells  d’intimitat  i  de
records. A causa de la tradició i de la
inèrcia d’un costum mental convertit
en idea fixa (un pes que era més fàcil
deixar  de  banda  que  suportar)  es
creia  que,  fora  d’aquest  centre,
encara  hi  havia  persecucions.  La
veritat és que, de fet, les persecucions
havien  acabat  feia  desenes  d’anys  i
sabem que mai  no van esdevenir-se
en  l’únic  gran  port  mercantil
d’Àustria,  on  la  població  tenia  un
temperament  massa  meridional
perquè  la  malaltia  septentrional  de

P l’antijudaisme hi pogués brotar. I així
fou que amb prou feines entreobertes
les portes del gueto, els millors jueus
—els qui no tenien prejudicis ni por
—,  amb  el  poder  dels  diners
acumulats  o  en  virtut  del  sentit
pràctic  propi  de  la  raça  que
segurament mostra més idealisme en
el  comerç  i  més  comerç  en
l’idealisme,  van  saber  col·locar-se
d’un  salt  en  els  llocs  públics  més
acreditats  i  lucratius:  en  la  direcció
dels  bancs,  de  les  companyies
d’assegurances i de les de navegació.

Era  l’època  en  què  la
comunitat creixia cada dia amb nous
coreligionaris  atrets  per  l’augment
del  trànsit  comercial  i  que  van
transformar,  en  un  tancar  i  obrir
d’ulls,  la vella i  petita ciutat en una
botiga enorme plena a vessar de gent.
I  molts  dels  qui  desembarcaven  al
moll  de  San  Carlo  provinents  del
Llevant  proper,  amb  la  jaqueta
esparracada  i  el  fes  vermell  al  cap,
potser sense cap altra propietat  que
una carta de recomanació dirigida al
rabí  o  a  algun  vell  filantrop,
apareixien, al cap de pocs anys, amb
el vestit obligatori i el barret de copa
a les solemnitats religioses, en l’època
dels rituals lituà, alemany i espanyol,
dos  dels  quals  s’oferien  als  fidels
religiosos dins el gueto i el tercer no
gaire lluny, al carrer del Monte. Però
la gent  del  poble  que no tenia prou
iniciativa  per  alliberar-se  del  petit
comerç continuava practicant-lo a les
parades  de  la  placeta,  que
anomenaven  «de  les  escoles
israelites», o a la planta baixa de les
cases  humides  i  dels  bordells  de  la
ciutat vella. Alguns d’aquests negocis,



tan  espaiosos com  cel·les  però  que
generaven  grans  capitals,  es  van
convertir  en  una  llegenda  per  a  la
nova generació. De fet, no es tractava
d’altra  cosa  que  de  fer  negoci
mitjançant el canvi i la compra-venda
de  mobles  i  roba  de  segona  mà,
indústria que avui dia ha desaparegut
gairebé del tot: les darreres persones
que la protagonitzaren són més velles
i  rares  que  els  pocs  supervivents
autèntics  de  l’epopeia  garibaldiana.
Els clients eren, en gran part, eslaus
del  continent  i  mariners  d’Ilíria  i
Dalmàcia;  reclutes  que  necessitaven
una  maleta  per  guardar-hi  el  seu
equipatge miserable,  i  mariners  que
volien canviar el seu vestit esparracat
i les sabates desgastades per un vestit
una  mica menys vell  i  unes  sabates
una  mica  menys  desgastades.  Els
robatoris, enganys, les usures (no pas
més  freqüents  ni  més  greus  que  en
altres llocs, però més visibles, més —
per  fer  servir  una  terminologia
tòpicament impròpia—  a plena llum
del dia)  eren  perpetrats  pels
comerciants  —i  molt  més  per  les
comerciants— amb una habilitat que
vorejava  el  sublim,  amb  un
coneixement psicològic i fisiològic de
les  víctimes  esbalaïdor.  Totes  les
armes per atraure clients a la botiga i
robar-ne  als  altres  revenedors  eren
bones.  Els  carrers  eren  estrets,  els
passejos estaven plens i  les botigues
eren obertes, una davant l’altra, com
enemics en l’època en què les batalles
es  guanyaven  o  es  perdien  amb
combats  cos  a  cos.  Els  vianants-
possibles-compradors  eren  abordats
amb els  afalacs  més  descarats,  com
feien  les  prostitutes  amb  els
noctàmbuls.  Si  era  un  jovenet,  se’l
seduïa amb paraules de lloança a la
seva  robustesa;  paraules  que
segurament  havien  sorgit  d’un
entusiasme desinteressat:  la
venedora  feia  entendre  al  jove  que

ella  mateixa  li  emprovaria  aquells
pantalons,  nous  i  indestructibles,  i
que, tractant-se d’un ros tan atractiu,
els hi deixaria gairebé de franc. Però
aquest  «gairebé»  de  vegades
representava  el  jornal  d’una  família
de vuit fills,  la gana dels quals calia
calmar; un cop dins la trampa, de la
botiga ningú no en sortia un minut o
una hora després sense haver-hi fet,
pel  cap  baix,  una  compra.  Si,  en
comptes d’un jovenet, era un pare de
família,  s’acaronava  el  noiet  que
l’acompanyava, que era proclamat el
nen  més  bonic  de  la  ciutat;  tots  en
desitjaven, en veu alta, un d’igual; es
canviava  d’idioma,  de  dialecte  i  de
somriure d’acord amb l’edat, el sexe i
la nacionalitat del client.

En  casos  difícils,  quan  el
negoci s’allargava durant força estona
i semblava que no es duria a terme,
darrere del taulell s’hi amagava, amb
reserva  extrema,  una  ampolla
d’aiguardent.  Entre  l’amo  i  la
mestressa,  entre  mare  i  filla,  es
parlaven durant la venda en un argot,
incomprensible  per  als  no  iniciats,
format  per  un  triestí  dolç  però
desagraït, intercalat amb paraules del
baix  hebreu.  Els  venedors  més
empedreïts  esperaven  entre  la
concurrència;  es  disputaven  els
clients fins i tot a la força: no era rar
el  cas  que,  entre  dos  o  més
competidors,  guanyés  el  que  tenia
una musculatura més forta als braços
i, per tant, una capacitat més elevada
d’arrossegar el client a la botiga; un
client  que  se  sentia  afalagat  per
aquesta disputa insòlita respecte a la
seva  persona.  Aleshores,  la  part
derrotada desfogava la seva rancúnia
revelant a crits, des del llindar de la
seva  botiga,  tots  els  secrets
comercials  i  totes  les  turpituds
domèstiques de les parts adversàries.
O passava de cop a les lamentacions,



enumerant  les  seves  misèries  i  el
número  de  boques  que  havia
d’alimentar, amb una locució bàrbara
enunciada amb una eloqüència digna
de Jeremies. Era, en suma, una lluita
per  la  vida  tan  furiosa  com  la  que
podem  admirar  entre  els  insectes  a
les herbes dels prats o entre la sorra
del mar.

Ara  bé,  els  amos  de  les
botigues  ja  establertes  i  amb  una
clientela  estable  es  prenien  la
satisfacció religiosa de tancar-les els

dissabtes, dia del Senyor, perquè fins
al vespre d’aquell dia al jueu li estava
prohibit  fer  cap  feina,  fins  i  tot
arrencar un full o encendre un misto.
Jo mateix he sentit els vells explicar
amb orgull i emoció que una veritable
munió  de  gent  s’amuntegava  el
dissabte a la nit a la porta d’aquelles
botigues  esperant-ne  durant  hores
l’amo o la mestressa perquè obrís una
altra  vegada.  Perquè  —afegien—
aquelles  botigues  estaven  beneïdes
per  Déu;  eren  una  veritable  terra
promesa.



La comunitat eslovena
MIRAN KOŠUTA

ls eslovens viuen a Trieste i a l’actual regió de Friül-Venècia des de fa més de
mil anys i per això se’ls considera una minoria nacional autòctona. Els seus

avantpassats  eslaus,  procedents  de  les  regions  transcarpàtiques  russes,  s’hi  van
instal·lar a partir dels segles VI-VII i hi van desenvolupar una llengua, una cultura i
una identitat particulars. Quan el 1382 la ciutat va passar a estar sota el domini dels
Habsburg,  la  comunitat  local  eslovena  va  començar  a  compartir  les  mateixes
condicions ètniques  i  administratives  dels  altres  connacionals  a  l’interior  de les
fronteres de l’imperi austríac. Gràcies a l’expansió del port franc, segons el cens del
1910-1911,  Trieste era la primera ciutat  eslovena d’Àustria-Hongria,  ja  que amb
58.000 eslovens residents superava fins i tot Ljubljana, actual capital d’Eslovènia.
Al final de la Primera Guerra Mundial, però, el pas del litoral adriàtic a Itàlia va
amputar els eslovens locals de la resta del cos nacional i els va convertir en una
minoria. El feixisme ja els va perseguir, i després també els va perseguir el nazisme,
de manera que els eslovens de Friül-Venècia Júlia no van poder reconstruir el seu
teixit vital fins a la Itàlia democràtica de la segona postguerra.

E

Actualment  els  eslovens  triestins,  que,  juntament  amb  els  seus
connacionals de les províncies de Gorizia i Udine, constitueixen la minoria eslovena
a Itàlia, són uns 49.000. Tutelats per dues lleis estatals específiques (482/1999 i
38/2001), en gran part, però, encara inaplicades, amb les seves escoles en llengua
eslovena,  les  institucions,  les  organitzacions  culturals,  polítiques,  esportives,
religioses,  la  indústria  editorial,  els  mitjans  de  comunicació  o  les  múltiples
activitats  econòmiques  i  comercials,  constitueixen  una  realitat  viva,  palpitant  i
orgànicament  integrada  en  el  context  social  de  la  ciutat,  una  comunitat  que
implementa, al costat de la majoria italiana i de les altres presències nacionals, la
peculiar ànima multiètnica de Trieste, la seva cergolyana essència de ciutat «del sì,
del  da, del  ja», on sota el rellotge municipal de Mihec i Jakec a la centralíssima
Piazza  Unità  l’esperit  europeista  es  concreta,  avui  dia,  també  en  la  senzilla  i
quotidiana salutació entre veïns: «Salve!», «Zdravo!».

MIRAN KOŠUTA (1960) és escriptor, historiador i crític literari. Nascut a Trieste,
escriu en eslovè —la seva llengua— i  en italià.  És  professor  a  la  Universitat  de
Trieste. 



Cant càrstic
SREČKO KOSOVEL

Pins fragants, pins olorosos,
el seu perfum és fort i saludable;
qui torna a la seva solitud
s’ha guarit per sempre.

Sobre aquest indret de terra pedregosa
tot és bell i cert:
ser, viure, lluitar,
sentir.se jove i amb salut.

Pins fragants, companys tenaços,
dolços companys d’espais perduts,
jo us saludo des de la meva solitud
densa de tan greu i desolada bellesa.

Traducció d’Anton Carrera, Miquel Desclot i Josep Palau i Fabre
 

SREČKO  KOSOVEL (1904-1926),  poeta  eslovè.  La  seva  obra es  va  publicar
pòstumament. En vida va col·laborar amb diverses revistes i associacions culturals.
És pioner de les avantguardes dins la literatura eslovena. Avui dia és considerat
com un dels autors més rellevants de la literatura eslovena de tots els temps.



Trieste1

SREČKO KOSOVEL

ue bonica que és Trieste, si te la mires amb els ulls reposats i serens, amb un

silenci transparent a l’ànima, amb l’ànima il·lesa!Q
Als deu anys la vaig veure així. Només un dia la vaig contemplar d’aquesta

manera, com intuint-ne el secret. Entre les acàcies fragants passava el tramvia que

va d’Opina a Trieste, de l’obelisc a la ciutat, des de dalt fins a baix de tot. Que es-

trany! Quin abisme separa Trieste dels seus voltants! I tanmateix: quin abisme més

natural! Des de l’obelisc veus Trieste i el mar; la imatge s’alça davant els teus ulls,

només una imatge, entelada pel fum de les fàbriques. Veus el mar, però no saps on

s’acaba, veus barques, però no saps on van; tot és una imatge, la mires des del turó,

quieta, silenciosa, entelada. Però quan arribes a Trieste per entre el torrent de cases

altes: les campanades, la cridòria, la xerradissa animada des de la finestra que dona

al carrer, la conversa d’una banda a l’altra quatre pisos més amunt, els venedors de

diaris, els cotxes, els carruatges, les cases altes. Pels carrers s’arrossega un sol blanc

i cansat. Veus els estudiants, els funcionaris, els obrers, els grangers del Carst; da-

vant de les botigues els botiguers, davant de les barberies els barbers endormiscats,

davant dels hostals els hostalers.

La vida, viva, animada, crida —plora, alegra-alegra? Potser fins i tot alegra.

Potser per això prefereixo recordar el viatge amb tramvia d’Opina a Trieste. Entre

les acàcies verdes apareix el mar blau, el vent bufa vora el tramvia, sents una con-

versa fluixeta, i et quedes en silenci. Però com més baixa el tramvia, més tens la

sensació que les cases estan inclinades i que tu estàs dret. La campaneta del tram-

via comença a sonar seriosament, amb veu greu. La imatge que havies vist des de

1KOSOVEL,  Sreko. «Trst» a PAHOR,  Boris, Sreko Kosovel: Prievalec zaznamovanega stoletja.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2008, p. 131-133.



dalt pren vida; el que havies abraçat amb un sol cop d’ull es converteix en un miler

de sons i enmig d’aquests sons hi ets tu.

* * * *

Qui ets, home, on et dirigeixes? Qui ets, estibador desocupat que seus sobre

la pedra, a l’ombra del mur del jardí? El teu rostre és dur com aquesta pedra i fosc

com l’ombra en la qual seus. On és el picapedrer, qui és l’escultor que ha esculpit

sobre teu aquesta dura expressió? I qui ets tu, que passes corrents pel meu costat?

On vas amb tanta pressa, desconegut? Qui és el patró que t’ha contractat perquè

corris i corris? Hi ha turment en els teus passos, germà! La teva vida és el fulgor

d’un miler de llums esmolades que et consumeixen fins a l’ànima, fins al cor, i et

fan córrer. Fuges per escapar del teu propi dolor. Però aconseguiràs escapar-ne?

Ai las,  gairebé m’he perdut en els pensaments. Em mirava fixament dues

persones, contemplava dos homes i he oblidat que n’hi ha dues vegades cent mil o

encara més; i tots fugen de la mateixa manera, sofreixen, fugen davant dels propis

turments. Tots fugen: els gelaters, els venedors de diaris, els estibadors, els funcio-

naris, els estudiants, els mariners, els gitanos, les dones, els conductors, els xofers,

els mestres —tots fugen cap al desconegut. Cadascú té una meta, però aquesta meta

és només una parada. Descansarà i continuarà fugint. Fugirà, fugirà, però no acon-

seguirà escapar.

Qui hauria pogut pensar que totes aquestes persones fugen cap a la mort, to-

tes amb tanta pressa, tan vivament.

Tots, com si fossin un sol home. I amb ells jo, que he vingut a la ciutat només

per un dia.

La ciutat bull sota el sol de migdia. El paviment abrusa, els murs resplendei-

xen, les finestres enlluernen. Al llarg dels murs, a les ombres estretes, seuen els

obrers i dinen. S’estan asseguts a les bigues, mentre les seves dones seuen a terra. A



les mans sostenen gerres blaves. Tot està en silenci. Només se senten els cops de les

culleres que piquen el cantell del recipient.

Quan entres al parc, t’envaeix un misteriós silenci. No sents ni la vida ni la

mort, sembla com si a través de la porta de la llum el dia passés a la nit i la nit, al

dia. Perquè hi ha una certa claror quan els homes moren, de la mateixa manera que

quan neixen. Perquè en general la ciutat ignora el secret de la vida i de la mort. Nei-

xes al carrer, en unes golfes, en un soterrani o en alguna habitació. Neixes. El teu

nom queda inscrit en un llibre que en conté ja diversos milers. Et converteixes en el

seu germà, germà de vida i de mort. Després pots morir-te al carrer, o potser t’atro-

pellen, o t’ofegues, o simplement et penges. Potser et mors en una habitació amb

les finestres solemnement velades. La ciutat no coneix ni la vida ni la mort. La vida

i la mort són la mateixa cosa.

El vent ha penetrat al parc. Allà a fora, al carrer, ha aixecat una onada de pols

en espiral, l’ha impulsada cap amunt i l’ha deixada caure de nou cap al terra. Quina

al·legoria més estranya.

El rellotge de la torre ha tocat la una. A la ciutat en diuen les tretze.

A la ciutat són sempre les tretze.

Traducció de Manel Vila-Vidal



La meva tribu
TOMAŽ ŠALAMUN

La meva tribu

ja no sent 

la llibertat.

No la reconeix,

no la veu,

quan la toca.

La meva tribu

pensa

que el lent

declivi

dels seus cossos

i ànimes

és natural.

Només de tant en tant,

per un instant, hi

penetra

un aire semblant 

a l’ozó

de la infantesa,

llavors s’eixuga el front

suat,

s’allibera

d’aquest malson,

d’aquestes cadenes

i es gira,

lliure, i 

s’adorm. 



TOMAŽ ŠALAMUN  (1941-2014),  poeta  eslovè.  La  família  de  la  seva  mare
pertanyia a la minoria eslovena que va ser forçada a marxar d’Itàlia durant el règim
feixista i  que es va  establir  a  Iugoslàvia.  Šalamun va viure uns quants anys als
Estats Units, on va exercir de professor universitari. Ha estat traduït a 21 llengües.
En català en podem llegir La balada de Metka Kraovec (2016).



Trieste: una cruïlla a dos nivells
MANEL VILA-VIDAL

Que bonica que és Trieste, si te la mires amb els ulls reposats i se-

rens, amb un silenci transparent a l’ànima, amb l’ànima il·lesa!

Srečko Kosovel1

 tan sols cinc minuts de la bonica postal que ens ofereix el Canal Grande de

Trieste, la plaça Oberdan és una de les cruïlles més destacades de l’entramat

urbà. En aquesta plaça, que acull la seu del Consell Regional del Friül-Venècia Jú-

lia, hi conflueixen sis carrers i hi tenen parada dinou de les cinquanta línies d'auto-

busos metropolitans. A més de ser un important punt de pas de la xarxa interna de

carrers i transports, la plaça connecta la ciutat amb l'exterior. Baixant per la Via

Carlo Ghega, a poc més de cinc-cents metres, s’arriba al port vell, a l’estació central

de Trieste i al principi del Viale Miramare, que recorre tota la costa triestina cap al

nord en direcció a Itàlia. La plaça Oberdan també és el punt de partida del conegut

tramvia d’Opicina, que salva el desnivell de tres-cents cinquanta metres que hi ha

fins a aquest petit poble situat a les portes de l’altiplà càrstic, que envolta i tanca la

ciutat pel seu flanc est, tot abocant-la a l’Adriàtic. A Opicina s’hi pot arribar també

per carretera enfilant per la Via Fabio Severo. Després, per Fernetti i  Sežana, el

Carst s’obre cap a Eslovènia.

A

Qui hagi visitat Trieste probablement reconeixerà els espais que apareixen

en el quadre que obre aquest assaig. Són llocs ben coneguts que tant els triestins

com els visitants travessen dia a dia, espais centrals al voltant dels quals es conden-

sa la imatge de la ciutat, dels seus carrers, del seu relleu…

1 KOSOVEL, Srečko. «Trst», a PAHOR, Boris. Sreko Kosovel: Prievalec zaznamovanega stolet-
ja,  Ljubljana:  Univerza v  Ljubljani,  2008,  p.  131-133.  Podeu llegir  la traducció completa
d’aquest text a la pàgina * d’aquest número.



Aquest  recorregut  comença  i  acaba  també  a  la  plaça  Oberdan,  però  en

aquest cas transita per l’espai simbòlic de les narratives, de les interpretacions i

dels significats diversos que es construeixen, sovint de forma simultània i contra-

dictòria, en el sí de les societats, i que pugnen de forma invisible per imposar una

determinada concepció de l’entorn que comparteixen.

1. L’espai simbòlic de la triestinitat

Sobre cada espai real es construeix un univers de simbologies i de significa-

cions, un mapa conceptual fet a mida per transitar el món que ens és propi. En la

seva dimensió simbòlica, la plaça Oberdan s’orienta, a través dels seus edificis, del

seu nom i dels carrers que hi convergeixen, cap als dos punts de fuga a cavall dels

quals la Trieste contemporània busca les arrels de la seva identitat: em refereixo a

la  tensió dialèctica entre irredemptisme italià i reivindicació del passat austrohon-

garès.

Guglielmo Oberdan fou un jove irredemptista que les autoritats austríaques

detingueren l’any 1882 després que intentés atemptar contra la vida de l’emperador

Francesc Josep. El jove fou empresonat i executat a la caserna que des de 1790 hos-

tatjava l’exèrcit  dels Habsburgs en aquesta plaça, aleshores Plaça de la Caserna.

Quan Trieste va  passar a  mans italianes  al  final  de  la Primera Guerra Mundial

(1920), l’antiga caserna fou derruïda i al seu lloc s’hi va edificar un mausoleu dedi-

cat a Oberdan i un edifici destinat a recordar la participació de Trieste en la lluita

per la unificació d’Itàlia (actualment el Museu del Ressorgiment). Una simbologia

en va substituir una altra i avui dia la plaça és un lloc de memòria, de la memòria

d’una resistència i d’una lluita d’alliberament nacional.

I alhora l’empremta d’aquest passat de pertinença al marc centreeuropeu

és rastrejada, no sense certa nostàlgia, per la part més visible de la tradició cultural

triestina, que hi veu el moment fundacional de la identitat plural i diversa de la ciu-

tat —l’anomenada triestinità—, una identitat que s’hauria forjat al llarg dels segles

gràcies a l’encreuament fructífer entre els diversos pobles que hi convivien i hi se-



gueixen convivint. Aquest punt de vista era el que trobava el visitant de l’exposició

La Trieste de Magris,1 organitzada l’any 2011 al CCCB. Trieste, deia el comissari

Giorgio Pressburger, és «una Babel […] on néixen experiències noves, comunitats

humanes d’un altre tipus, on la diversitat té un valor, no és tan sols una cosa que

crea problemes, també és un nou increment, un enriquiment humà».2

Cal buscar l’origen d’aquesta tradició que exalta el caràcter multicultural de

la ciutat a principis del segle XX, en un moment en què al mateix temps i de forma

paradoxal l’irredemptisme triestí guanyava adeptes entre la població italianopar-

lant de la ciutat. En un conegut article publicat el 1912 al diari La Voce, tan sols dos

anys abans de lluitar entre les files italianes per la incorporació de la seva ciutat al

Regne d’Itàlia, Scipio Slataper assegurava que Trieste té «el deure històric de ser

gresol i propagador de civilitzacions, de tres civilitzacions [la llatina, l’eslava i la

germànica]».3

Per comprendre correctament l’abast d’aquesta crida resulta imprescindi-

ble repassar el context en què es va produir. D’una banda, després de la incorpora-

ció del Vèneto al Regne d’Itàlia l’any 1866 i la conquesta de Roma el 1870, Trieste i

l’Ístria s’havien convertit en la darrera fita que calia “recuperar” per completar la

reunificació  nacional  italiana.  Escindits  de la resta  d’Itàlia,  aquests territoris  de

frontera van adquirir una dimensió mítica per a l’irredemptisme i es van convertir

en un dels objectius irrenunciables de la ideologia feixista.

També la unificació política amb Itàlia era l’objectiu últim de l’irredemptis-

me triestí, però alhora aquesta possibilitat despertava un cert recel, perquè signifi-

1 PRESSBURGER, Giorgio (comissari). La Trieste de Magris, CCCB, Barcelona, 9 de març - 17 de
juliol de 2011.

2 PRESSBURGER, Giorgio. «El sentit de l’amistat», a La Trieste de Magris. Barcelona: CCCB /
Diputació de Barcelona, 2011, p. 9.

3 SLATAPER, Scipio. L’avvenire nazionale e politico di Trieste (1912), citat a GUAGNINI,  Elvio.
«Postfazione», a SLATAPER,  Scipio et al.,  Lettere triestine: col seguito di altri scritti vociani
di polemica su Trieste.  Trieste: Dedolibri, 1988, p. 115.



cava acabar amb la potència econòmica i mercantil que fins aleshores havia tingut

la ciutat, que durant dos segles havia sigut l’únic port que l’Imperi Austrohongarès

tenia al Mediterrani i havia gaudit de la condició de port franc des de 1719. Despro-

veïda de l’autonomia que l’immediatesa imperial li garantia i incapaç de competir

amb d’altres ports italians molt més importants que el seu, la ciutat adriàtica corria

el risc de caure en la irrellevància absoluta, convertida en poc més que un mite als

ulls del italians, però sense cap interès particular.

Totes aquestes consideracions van ser l’objecte d’un intens debat que es va

articular a través d’un seguit de cartes i articles publicats entre 1909 i 1912 a la re-

vista florentina La Voce1 i que tingué com a principals protagonistes un grup d’in-

tel·lectuals triestins que s’havien exiliat a Florència per esquivar l’obligació de fer el

servei militar a les files austríaques: els germans Stuparich, Biagio Marin, Virgilio

Giotti, Gemma Harazim, Guido Devescovi, Alberto Spaini i el mateix Scipio Slata-

per. Aquest grup d’escriptors va comprendre que la supervivència i autonomia cul-

turals de la ciutat depenien de la capacitat de dotar-la d’un rostre propi i diferenciat

en el si del panorama cultural italià. Aquesta posició queda ben clara a l’article La

vida de l’esperit2 (1909), on Slataper afirmava que «Trieste té un tipus triestí: ha de

voler un art triestí. Que recreï amb la joia de l’expressió clara aquesta convulsa i an-

siosa vida nostra».

Per donar resposta a aquesta necessitat calia fer del defecte virtut, posar en

valor precisament el caràcter perifèric —i per tant singular— de la ciutat, tot «trans-

formant en avantatge el dany [!] d’aquest contacte [amb altres civilitzacions]», se-

gons les expectatives que Slataper expressava en el mateix article. És en aquest con-

text que aquest grup d’intel·lectuals va començar a projectar la idea de la diferència

1 La Voce va ser una revista cultural i política que va estar activa entre 1908 i 1916. Fundada
per Giuseppe Prezzolini i Giovanni Papini a Florència, és considerada una de les revistes més
importants del panorama cultural italià de principis del segle XX. La Voce es va caracteritzar
per defensar la necessitat de modernitzar de forma radical una cultura italiana que s’havia
quedat estancada en la buida i apagada retòrica burgesa.

2 SLATAPER, Scipio. «La vita dello spirito», a Lettere triestine, op. cit., p. 31-39.



i especificitat fonamentals de Trieste com a forma d’autolegitimació de la ciutat en

el si del sistema cultural italià.1

En efecte, totes les societats necessiten punts d’ancoratge als quals aferrar-

se, un imaginari col·lectiu amb els qual identificar-se i amb el qual puguin ser iden-

tificades. Una de les funcions de l’art és precisament aquesta: donar resposta, com

si es tractés d’un mirall, a la pregunta: qui som, nosaltres? L’any 1912 Slataper pu-

blica El meu Carst,2 que assumeix precisament aquest paper. La novel·la autobio-

gràfica, amb un marcat caràcter líric, s’adreça alhora als italians i als seus conciuta-

dans. Amb el seu vitalisme nietzscheà i el seu rebuig insistent a identificar-se amb

una identitat nacional única i tancada, Slataper crea un espai simbòlic per a la seva

ciutat i per a la seva identitat cultural. La ciutat s’autorepresenta tot sovint com una

cruïlla: cruïlla de camins, lloc de pas entre l’est i l’oest, però també cruïlla de pobles

i  cultures,  lloc d’intercanvi.  I  la  triestinitat  se’ns  revela com el  receptacle capaç

d’acollir en el seu interior la pluralitat de components culturals que existeixen a

Trieste, la síntesi dialèctica de les tres cultures a les quals es referia Slataper.

2. La ciutat sota el mapa

Ara bé, cal tenir present que no es pot confondre la definició d’un concepte

amb el seu significat, amb allò que veritablement conté. La triestinitat —com a sín-

tesi de les tres cultures— s’autodeconstrueix tota sola. En efecte, no deixa de sor-

prendre, per exemple, que entre els autors d’aquesta triestinitat plural i diversa no

sigui possible trobar ni un sol autor eslovè. Srečko Kosovel, Igo Gruden, Boris Pa-

hor, Vladimir Bartol, Alojz Rebula… Totes aquestes omissions posen al descobert la

contradictio in terminis que aquesta noció oculta. Més que un discurs sorgit de la

1PIZZI, Katia. A City in Search of an Author: the Literary Identity of Trieste. Londres/Nova
York: Sheffield Academic Press, 2001. Per un desenvolupament d’aquest plantejament vegeu
el primer capítol, «Literary Trieste, Triestine Literature and Triestinità», del volum citat (p.
37-73).

2SLATAPER, Scipio. Il mio Carso, Florència: Barbès, 2009 (1912).



diversitat triestina, es tracta, doncs, d’un discurs sobre la diversitat triestina, però

elaborat de forma unilateral per una de les parts.

El  concepte  d’una  triestinitat  omnicomprensiva  s’ha  construït  sobre  una

imatge mítica de la ciutat, que n’exalta la seva situació perifèrica i la seva diversitat

social. Com a artefacte cultural, la triestinitat va sorgir en un context sociocultural

concret per acomplir una determinada funció. Però al seu torn, aquest artefacte

també desenvolupa una funció interna en el si de la societat triestina.

Trobarem la clau per entendre aquest paper a l’assaig En defensa de la into-

lerància de Slavoj Žižek. La lluita per l’hegemonia, ens explica el filòsof, no es diri-

meix en la capacitat d’imposar per la força un concepte particular sobre un altre, si-

nó en la capacitat d’ocupar l’Universal que engloba els dos: «qualsevol concepte

ideològic d’aparença o abast universal pot ser hegemonitzat per un contingut espe-

cífic que acaba  ocupant aquesta universalitat i sostenint-ne l’eficàcia.»1 En el ter-

reny cultural i identitari l’ocupació del centre ideològic es produeix a través de pro-

cessos lents i subtils, que desplacen cap a la perifèria allò que es rebutja, a través de

la seva instrumentalització i reposicionament dins del sistema cultural que està en

joc. En el cas de l’espai cultural triestí trobem aquest Universal totalitzat en el con-

cepte  de  triestinitat.  Declarant  la  diversitat  en  lloc  de  dissimular-la  o  tapar-la,

aquesta queda desarmada, exorcitzada; es torna innòcua i deixa de ser una amena-

ça.

Avui dia, en l’època de la globalització, de les societats multiculturals, cos-

mopolites i post, la idea d’una ciutat que és capaç de deconstruir el propi concepte

de frontera tot situant-s’hi per damunt ha esdevingut més atractiva que mai. El no-

lloc de Magris o la  capital  of nowhere de Morris se’ns presenta com un mercat

d’identitats líquides, una ciutat sospesa en la irrealitat, on tot és intercanviable amb

tot. Al catàleg de l’exposició del CCCB, el comissari es pregunta de forma retòrica:

1ŽIŽEK, Slavoj. En defensa de la intolerancia, (traducció castellana de Javier Eraso Ceballos
& Antonio José Antón Fernández). Madrid: sequitur, 2012, p. 14-15.



«On som? A la Xina? A l’Àfrica? Al Japó? A Sèrbia, a Romania, a Albània? A Tries-

te, ah, Trieste!, on tot s’acaba i tot torna a començar».1 En tot cas, si tenim presents

els terribles episodis que la ciutat ha viscut durant el segle XX, esgarrifa llegir que el

seu encant és «no ser d’enlloc, no tenir fronteres, ni prejudicis, ni enemistats».2

Però és que el mite no és tan sols una bonica imatge poètica, sinó que subs-

titueix una realitat sociocultural per una altra d’irreal i fictícia que permet harmo-

nitzar les contradiccions i oferir una perspectiva abastable de la ciutat. No puc dei-

xar d’estar d’acord amb les paraules de Claudio Magris en afirmar que «a Trieste

[…] hom viu en una ciutat de paper, coberta per la literatura com l’imperi que, a

una paràbola de Borges, està cobert pel seu propi mapa».3 Aleshores la ciutat real,

amb els seus traçats, els seus edificis, els seus carrers i la seva gent, amb el seu pas-

sat difícil d’assumir i la seva complexitat difícil de gestionar, desapareix sota la seva

pròpia representació, que anticipa com cal mirar-se-la i què cal trobar-hi.

3. Entre hegemonia i invisibilitat: espais de dissidència

L’espai en què vivim no és neutre, no és un simple contenidor buit en què

hi posem objectes, un escenari que trepitgem en desplaçar-nos i en què hi passen

coses. Cada societat escriu el seu espai —en les seves dimensions tant real com sim-

bòlica— projectant-hi l’ordre que regeix la seva manera d’entendre el món, a si ma-

teixa i el seu propi passat. I alhora el que pot arribar a veure la nostra mirada està

condicionat per la configuració concreta que té l’espai que ens envolta i per les nar-

ratives hegemòniques en què, de forma gairebé imperceptible, ens submergeixen

les seves formes.

1PRESSBURGER, Giorgio. «Recorregut interior» a La Trieste de Magris, op. cit., p. 95.

2Ibídem, p. 30.

3MAGRIS,  Claudio.  «Los lugares de la escritura: Trieste» a:  Ítaca y más allá (traducció  de
Pedro Luis Ladrón de Guevara). Madrid: Huerga y Fierro, 1998 (1982), p. 369-376.



Com l’empaperat d’una habitació, aquestes narratives donen continuïtat i

homogeneïtat a les superfícies que envolten; però també tapen les humitats i les fis-

sures que hi pugui haver. Ocultes sota la seva pròpia coherència discursiva, creen el

miratge que la percepció és immediata, que allò que interpretem és allò que és. La

percepció es converteix aleshores en un procés d’autoreconeixement en l’altre i co-

nèixer és poc més que mirar-se en un mirall pla i ben polit que ens retorna la imat-

ge que anticipàvem de nosaltres mateixos.

Però de vegades es produeixen efectes de ruptura que trenquen les nostres

expectatives i ens obliguen a revisar els nostres prejudicis, discontinuïtats en la re-

presentació que fan trontollar els discursos que donen fonament a les nostres iden-

titats col·lectives. Aleshores la mirada s’atura i els músculs de la cara expressen sor-

presa: és falsa la imatge que m’arriba o per contra revela algun tret que la meva ma-

nera de mirar oculta?

En la meva darrera visita a Trieste vaig tenir ocasió d’assistir a una experi-

ència d’aquest tipus. Una ruptura en la continuïtat discursiva de la plaça Oberdan

obligava els triestins a veure aquest espai  des d’un prisma diferent.  L’esquerda,

profunda, s’havia produït davant del número quatre de la plaça, on actualment hi

ha la seu de la Banca Unipol i la Banca Veneto. Eren les cinc de la tarda d’un 28

d’agost, un petit grup de persones que amb prou feines arribava a la cinquantena

s’havia aplegat de forma solemne i llegia, en eslovè i en italià, fragments d’algun lli-

bre que parlaven d’esdeveniments que s’havien produït en aquella plaça.

La concentració obligava molts vianants a modificar el seu rumb o bé a atu-

rar-se, encara que fos per un breu període de temps, a escoltar la lectura que a vol-

tes esdevenia simplement incomprensible. Dins d’aquest darrer grup les expressi-

ons de sorpresa i d’incomprensió dominaven per damunt de qualsevol altra reacció

i revelaven la dificultat per entendre quina relació podia haver-hi entre aquell espai

i  les  persones  que  aquell  dia  s’hi  manifestaven.  «De  quina  minoria  eslovena

parlen?» preguntava un noi jove. «Perdoni, a quina ciutat diuen que va passar tot

això?» em va demanar una senyora.



L’acte, organitzat per la comunitat eslovena de la ciutat, tenia una pretensió

doble. En primer lloc, es tractava de celebrar l’aniversari de l’escriptor Boris Pahor,

que aquell dia feia 103 anys. Però era també i sobretot un exercici de memòria col -

lectiva i d’autoidentificació en la paraula d’algú que, segons els organitzadors de

l’acte, «representa per a nosaltres triestins una part significativa de la història de la

nostra ciutat».1 La memòria a la qual em refereixo s’oposa i fins i tot contradiu la

que semblen evocar de forma natural els murs de la plaça. Es refereix també a una

repressió, però en aquest cas la que van patir els eslovens autòctons de Trieste per

part del feixisme italià i del nazisme alemany en el període 1920-1945, que cercaven

la cancel·lació i la invisibilitat de la seva identitat. Aquesta memòria es concentra

també a la plaça Oberdan, si bé hi ha quedat oculta, literalment soterrada o tapada.

Però Pahor la fa emergir a la seva obra en prosa Plaça Oberdan (2006),2 un recull

d’experiències personals que la mirada incisiva de l’autor retroba en recórrer les fa-

çanes de la plaça d’avui.

Dos espais adquireixen un significat especial. El primer és el número qua-

tre de la plaça, que durant l’ocupació nazi en el període 1943-1945 es va convertir

en el quarter general de la Gestapo. Invisible sota els peus del vianants, s'estén un

dens entramat de cambres i cel·les subterrànies, en què els presoners eren interro-

gats i torturats. Detingut l’any 1944 per la seva participació en el moviment d’alli-

berament eslovè, Pahor hi va passar un mes sencer abans de ser deportat a Dachau,

el que seria la primera parada del seu periple per diferents camps de concentració

que va durar un any. Però l’horror nazi és per a ell tan sols la continuació en grau

extrem de l’odi, la intolerància i la persecució violenta a què els feixistes italians

van sotmetre els eslovens en el període immediatament anterior. La mirada de l’es-

criptor s’atura dolorosament sobre un altre edifici: el Narodni Dom (Casa de la Cul-

tura eslovena), cremat per les esquadres feixistes el 13 de juliol de 1920, data que

marca el final de la convivència entre eslovens i italians a la mateixa ciutat. Una

1 Extret del document informatiu que es va repartir durant l’acte.

2 PAHOR,  Boris.  Trg  Oberdan. Ljubljana:  Slovenska  Matica,  2006;  PAHOR,  Boris.  Piazza
Oberdan (traducció de Michele Obit). Portogruaro: nuovadimensione, 2010.



discreta placa recorda aquells fets, però una construcció recent ha exclòs l’edifici de

la plaça, que preserva d’aquesta manera la unitat discursiva.

Per  a  Pahor  la  Trieste del  present  s’ha construït  en bona mesura sobre

aquest oblit, ocultant allò que feia nosa. I el que per a uns és espai de memòria, per

als altres és espai de silencis i omissions. L’obra neix d’una dolorosa constatació:

l’autor confessa gairebé amb vergonya que fins i tot ell, que va ser testimoni directe

de tots aquells fets,  rarament evoca imatges d’aquell passat en travessar aquella

«vella estació de mort».1 És «una quotidianitat gairebé banal, que sovint es veu ac-

centuada per la pressa de no perdre l’autobús». Aleshores l’escriptor agafa el bisturí

i intenta obrir les cicatrius tancades en fals per deixar que la plaça torni a mostrar

les seves entranyes podrides. Perquè és plenament conscient que el pitjor enemic

de la memòria és la mirada acrítica que es limita a assumir passivament allò que

veu.

L’experiència col·lectiva és reconstruïda des del testimoni directe, des de

l’experiència estrictament subjectiva que ens condueix a través dels pensaments

més dolorosos de la memòria de la víctima. L’autor esquiva el dualisme entre espai

real i simbòlic —que resten al servei de les hegemonies— parlant d’un espai viscut,

fins i tot en la intimitat del propi cos, castigat i torturat sota l’empedrat de la plaça.

De fet, el primer acte de dissidència en contra de l’ordre establert és l’ús

d’un espai en un sentit diferent del que s’ha previst. Fixem-nos que el triestí no es-

criu des dels llocs habilitats a tal efecte. No ho fa tampoc des d’aquells llocs que

concentren la càrrega simbòlica del testimoni, com la Risiera di San Sabba,2 perquè

aquests espais es tanquen sobre si mateixos i es desconnecten de la realitat quotidi-

1 PAHOR, Boris. Trg Oberdan, op. cit., p. 97.

2 La Risiera di San Sabba (en italià, ‘Molí arrosser de San Sabba’) és un edifici industrial
construït el 1913 per a la manipulació de l’arròs. El 1944 els nazis van convertir el complex en
el que oficialment es considera l’únic camp de concentració en territori italià, i hi van instal-
lar un forn crematori. El 1965, l’espai va ser declarat Monument Nacional. Actualment s’ha
convertit en un museu.



ana, que queda alliberada de qualsevol lligam amb el mal que es pretenia denunci-

ar. La plaça Oberdan és un lloc de trànsit, un punt de confluència per on passem

cada dia, però on mai no s’atura la mirada. I en canvi Pahor planta el seu escriptori

al mig de la confluència de carrers i esdevé un destorb que reclama l’atenció dels vi-

anants, tot obligant-los a reconsiderar allò que fins aleshores creien conèixer.

Plaça Oberdan és en conjunt un collage format per petits fragments de mi-

rall a través dels quals Pahor invita la ciutat a veure’s reflectida, a reconèixer en

cada cicatriu del present una ferida del passat. La història no pot ser concebuda

com un relat envernissat i tancat rere una vitrina, sinó que ha de restar oberta a la

relectura, ha d’admetre el diàleg i la revisió. L’autor intenta trencar la pantalla que

ens separa dels fets objectius de la Història en benefici de la irrupció brusca i vio-

lenta dels fantasmes del passat en la realitat quotidiana per alertar el lector del que

per a ell és una amenaça sempre present. Cal restar sempre ben atents a tot allò que

s’esdevé al nostre voltant, tan sols així l’home podrà conservar la seva llibertat. Qui

després d’haver llegit el llibre pretengui tancar-lo i oblidar-se’n trobarà la mirada

interrogativa de l’escriptor a la contraportada, que li recorda que les pàgines que

acaba de llegir parlen en realitat del seu propi món.

4. Una cruïlla a dos nivells

Més que la «mítica Babel» que ens promet Pressburger, la ciutat adriàtica

és la imatge invertida d’aquesta metàfora, un negatiu que encara no ha estat reve-

lat. Els seus espais són marcadament polisèmics, com aquelles figures que canvien

d’aspecte segons la perspectiva des de la qual hom les observa, i la ciutat és com

una extensa oració composta que transmet missatges diferents a cada ciutadà. Em

sembla molt encertat el diagnòstic de Katia Pizzi, que afirma que a Trieste ens tro-

bem davant d’una «oportunitat perduda de relacions transculturals».1

1 PIZZI,  Katia.  «Triestine  Literature  between  Slovenia  and  Italy:  A  Case  of  Missed
Transculturalism?»,  Primerjalna  Književnost,  vol.  36,  núm.  1,  2013,  p.  145-155.  Vegeu
també PIZZI, Katia «‘Quale Triestinita?’: Voices and Echoes from Italian Trieste», Primerjal-
na književnost, vol. 28, núm. 3 (Kosovelova poetika / Kosovel’s poetics), 2005, p. 239-249.



Evidentment la ciutat reclama obstinadament la mediació entre significats,

entre les diferents formes d’articular i  llegir el  mateix espai.  En cada silenci,  en

cada mot no comprès, en cada comunicació interrompuda, en cada traducció ab-

sent s’escolta l’eco d’una trobada que encara ha d’arribar.

Per posar-ne tan sols un exemple, vull acarar les paraules de dos poetes que

no es van conèixer mai, però que comparteixen una visió semblant sobre la seva

ciutat. Com Slataper, que afirmava que l’ànima de Trieste està «composta de tragè-

dia»1 i que «ens estimem Trieste per l’ànima turmentada que ens ha donat»,2 al po-

ema Gairebé mitjanit,3 l’eslovè Srečko Kosovel sentencia:

Srce–Trst je bolno.

Zato je Trst lep.

Bole

ina cvete v lepoti.

El cor-Trieste està malalt.

Per això Trieste és bonica.

El dolor floreix a la bellesa

La diversitat de la ciutat, que li dona el seu rostre polièdric, és alhora el seu

principal actiu i la seva perdició. I en aquesta tensió que condemna la ciutat a un

destí tràgic els poetes hi intueixen la bellesa d’allò que és irrepetible, viu i original

perquè per néixer ha hagut de superar tota mena d’obstacles.

Com la plaça Oberdan en aquell 28 d’agost, la ciutat se m’apareix en tota la

seva complexitat com una cruïlla a dos nivells en què la trobada de discursos esde-

vé impossible perquè mentre un circula per la superfície, l’altre ho fa de forma sub-

terrània, ocult sota l’asfalt, rere les parets dels edificis o entre les pàgines d’algun

llibre. És la imatge d'una història i una  altra història, un espai i un  altre espai.

1 SLATAPER, Scipio. «La vita dello spirito», op. cit., p. 38.

2 SLATAPER, Scipio. Il mio Carso, op. cit., p. 134.

3 KOSOVEL, Srečko. Blizu polnoi («Gairebé mitjanit») a: Ostri Ritmi = Aspri Ritmi (traducció
de Jolka Milič). Trieste: ZTT-EST, 2011, p. 212.



Dues ciutats que comparteixen unes mateixes coordenades espai-temps, però que

malgrat tot es guaiten de lluny com els dos estels que en un versos de Kosovel es

creuen a l’horitzó.1 La diferència entre els seus relleus, els seus carrers i els seus

edificis és potser la que separa Trieste de  Trst, una divergència que a primer cop

d’ull pot semblar mínima, reduïble tan sols a dues maneres diferents d’articular el

mateix significat, però que en realitat enclou narratives oposades, construïdes tam-

bé a partir de ressonàncies, ecos i complicitats diferents. I alhora la relació entre els

dos mots no és simètrica, perquè si bé Trieste no presenta cap problema fonètic per

a l’eslovè, Trst esdevé impronunciable per a l’italià. I allò que no es pot dir, allò que

no té nom, simplement no existeix.

MANEL VILA-VIDAL (Barcelona, 1991) és investigador predoctoral a la Univer-

sitat Pompeu Fabra. Es va graduar en Matemàtiques i en Física per la Universitat

de Barcelona l’any 2015. Posteriorment va cursar estudis de màster en Teoria de la

Literatura i Literatura Comparada també a la Universitat de Barcelona, on va des-

envolupar la seva investigació sobre la construcció de l’espai identitari triestí a les

literatures eslovena i italiana de la ciutat. Actualment realitza estudis de doctorat

en Neurociència Teòrica i Computacional, tasca que compagina amb la recerca en

Literatura Comparada.

1 KOSOVEL,  Srečko. Svetli akordi klavirja a: Ostri Ritmi = Aspri Ritmi op. cit., p. 243: «Ens
estimem? / O som tan sols dos estels / que travessen les mateixes contrades?» («Ali se ljubi-
va? / Ali sva samo zvezdi, / ki gresta ez iste prokrajine?»).



La bora
GIANI STUPARICH

entre que al voltant de la casa domina el terrabastall de la bora, una noia
aprèn en el seu manual de geografia que «a Itàlia, la velocitat del vent ben

poques vegades ultrapassa els 42 km per hora».
M

D’entre totes les ciutats italianes,  tan sols Trieste té el  gran privilegi  de
rebre durant l’any les visites freqüents, sobretot a l’hivern, d’un vent que, quan és
lleuger, arriba a la velocitat de 60 km per hora, i que els dies que bufa amb furor,
supera els 140.

Aquest vent és un visitant descortès i violent, a causa del qual la ciutat viu
amb el «Jesús» a la boca. I bé que el coneixen tots els constructors i els enginyers
de la llum i del telèfon, que mai no prenen les precaucions que calen ni calculen la
violència d’aquest enemic dels cables que van de post a post, de les xemeneies i dels
terrats.  El coneixen el  mariners que no reforcen bé les amarres.  I  tot i  que per
tradició i experiència els ciutadans el coneixen, mai no es preparen prou bé per
afrontar-lo sense risc.

Tanmateix,  sempre  hi  ha  qui  el  desitja.  Aquesta  noia  estudia
mecànicament, en veu baixa, el text de geografia, però el seu cor atent segueix el
dimoniet que ronda per fora. Quan aixeca els ulls, puc veure-hi una llum d’alegria
estranya. Jo en sé el motiu: com més udola el vent, més creix la seva esperança que
no deixi de bufar durant tota la nit i que demà, quan vagi a l’escola, ho continuï
fent, gentil i gallard. Un entreteniment: córrer darrere seu i lluitar-hi, o deixar-se
portar per la força que té. Demà, ella i les seves companyes s’agafaran de les mans i,
entre crits i riures, gaudiran de la festa del vent: cabelleres agitades, galtes i ulls
resplendents.

Ho sé. Quan érem joves, els dies de bora forta ens excitaven; per a nosaltres
era una manera de divertir-nos. Buscàvem els llocs on bufava amb més força i les
zones més exposades: alguns carrers on la bora era com un torrent, les riberes i els
molls, els turons. Competències de resistència i equilibri, curses perilloses. Recordo
una  vegada  que  al  moll  Audace,  que  aleshores  es  deia  San  Carlo,  a  quatre  de
nosaltres se’ns va acudir d’arribar fins al cim de la petita columna. La bora era tan
impetuosa que aixecava onades enormes que picaven i banyaven tota la llargada del
moll.  A  aquella  edat,  el  risc  és  un licor  atractiu i  embriagador.  En un moment
donat, tots quatre, que continuàvem ben agafats de la mà, vam haver d’estirar-nos



a terra, perquè la violència del vent i de l’aigua va començar a arrossegar-nos cap al
mar. Però vam plantar cara a la bora: ens vam refugiar rere la base d’un post i,
sense deixar-nos anar de la mà en cap moment, aprofitant les ràfegues de vent
menys  violentes,  ens  vam anar  refugiant,  ara  darrere  un  post,  ara  darrere  una
columna, fins que vam arribar al  cim. Amb quins crits, amb quin triomf salvatge
vam grimpar i vam seure damunt la columna petita de la rosa dels vents. Ens vam
posar a cantar enmig de l’udol furibund del vent, xops fins al moll de l’os, amb el
mar  enfurismat  que  fuetejava  el  nostre  illot  i  ens  esquitxava  amb  violència,
ensordint-nos,  encegant-nos,  salant-nos  les  boques,  corrent  sobre  les  nostres
esquenes.

Potser  molts  triestins  conserven,  des d’aquells  anys  verds,  una simpatia
secreta per la bora. I quan els forasters en parlen amb por, els triestins somriuen
amb una certa indulgència resignada i  orgullosa del qui té a casa seva un mastí
terrible. No és aventurat pensar que la bora, entre els altres factors climàtics de la
regió, té molt a veure amb el tarannà dels triestins. En aquest sentit, generalitzar
mai no és bo, però no deixa de seduir que la idea que el caràcter aspre i cautelós, el
gust  per la disputa i  la inconstància en la tenacitat,  característics dels  triestins,
derivin de la bora.

***

Cal  veure  com  neix.  Fa  uns  quants  anys,  al  mes  de  febrer,  vaig  poder
veure’n  l’arribada.  L’aire  era  emboirat  i  somnolent.  Des  d’on  jo  era,  la  ciutat
semblava envellida, sota un vel uniforme de cansament; els molls, més que no pas
estendre’s  decidits  vers  el  mar,  semblava  que  emergien  i  suraven  dèbilment
damunt les aigües, com barcasses a punt d’enfonsar-se; el turó estava gris i opac.

De sobte, la vora del turó es va començar a aclarir; la cortina de boira va
començar a aixecar-se, esfilagarsant-se, tot deixant veure un bri de cel molt blau,
com si sorgís un món renovat. De primer no vaig entendre a què es devia tot allò,
però  poc  després,  en  veure  que la  boira  s’espessia  sobre  la  ciutat,  que  rodava,
desapareixia,  i  retornava la netedat al  mar, vaig sentir que el  vent començava a
vibrar al meu voltant; el seu lleuger frec em picava sobre la pell, i vaig percebre la
fragància lleugera de les pedres i els pins. Aleshores vaig capir què passava. La bora
estava naixent. Es perfilava al contorn dels turons i, baixant amb grans salts, queia
sobre la ciutat i el mar. Les cases es tornaven a retallar amb nitidesa, es netejaven,
s’acostaven;  els  molls  s’alliberaven  del  vel  subtil  de  la  boira  i  mostraven  llur
corporeïtat massissa; a les dàrsenes, l’aigua del mar recobrava color i moviment.
Una frescor, un rejoveniment per tot arreu.



Que bonic que seria gaudir durant molt de temps d’aquesta etapa fresca i
límpida de vent acabat de néixer, d’aquest alemany i una mica excitant borinello de
les brises matinals de l’estiu. Però érem a l’hivern i a cada segon que passava aquell
jovenet esdevenia més pinxo. Minuts després ja en ressonava la veu i el seu fuet
transformava les aigües en onades ensordidores; l’aire es refredava amb el seu alè.
Quan em vaig allunyar de la ribera per tornar als carrers de la ciutat, el mar ja era
tot escuma i la veu cantant del vent creixia en un udol prolongat.

***

A la llum del sol, sota un cel més pur i evident fins i tot per als ulls més
eixelebrats, a la ciutat l’imperi de la bora és menys cruel. Tot i que talla la respiració
i envesteix amb ratxes brusques, permet espaiar la mirada i gaudir de l’espectacle
dels  carrers.  Aleshores,  en  el  moviment  de  la  ciutat  s’hi  perceben  coses
extraordinàries: ritme, pauses, composició de les formes i  dels volums; tot hi és
insòlit, tot obeeix a una nova necessitat dinàmica que, si s’hagués de perpetuar,
canviaria del  tot l’aspecte normal de la ciutat.  Els  carrers semblen més amples,
l’empedrat adquireix tons brillants de metalls brunyits; les arestes dels palaus i de
les cases semblen més netes i rotundes; carreteres, automòbils i tramvies passen
com fletxes, com si volguessin fugir, com si s’escapessin d’alguna persecució; els
homes tenen als peus l’impuls de la cursa, el posat marcial d’una marxa difícil, i a la
roba les vibracions i el deler del vol. La posició vertical cedeix el lloc a la inclinada, i
es podria pensar en les pistes de patinatge si l’agilitat i els moviments de les figures
que llisquen no es veiessin, en canvi, pels carrers, obstaculitzats per una resistència
invencible,  tenaç  i  deformadora.  Els  altres  sentits  perceben  aquesta  resistència
invisible. En efecte, la substància del vent és arreu i és com un torrent que envaeix,
xoca i arrossega, sacseja i rumoreja, amb calmes sobtades i remolins veloços.

***

Però  també  hi  ha  la  bora  ferotge;  la  bora  que  s’acarnissa  sota  els  cels
plomissos que amenacen amb rigors espaordidors. Aleshores hom camina capcot
pel carrer, arran de les parets, tomba per les cantonades amb molt de compte. En
moments  com  aquests,  el  tacte  i  l’oïda  són  els  sentits  protectors.  Sentim  la
necessitat  d’un  refugi,  i  qui  va  pel  carrer,  s’apressa.  L’aspecte  dels  carrers  és
desolat, gairebé sinistre: la ciutat sembla en hores de queda, com si un flagell atroç
hagués caigut damunt seu. Caminant de nit per certs carrers llunyans del centre,
creuant  ravals on les  construccions s’alternen amb explanades vastes  i  terrenys
erms, costa creure que hom és realment en un aglomerat urbà. Ens fa l’efecte que
som al mig d’un bosc sacsejat per la tempesta: xiulets i estrèpits, ressons i gemecs;
ens sembla com si damunt el cap tinguéssim una selva metàl·lica monstruosa, on la
violència del vent dansa i udola i, a més, cosa que augmenta l’horror de l’escena, tot



d’ombres gegantesques i  que fan tentines corren a l’encalç de llampecs de llum
lívida; són els arcbotants suspesos, que es gronxen i es recargolen en una dansa
dement.  L’efecte  visual  és  sovint  aterridor:  cases  que  es  llancen  damunt  altres
cases, voreres que s’encabriten i es fan a miques, empedrats destrossats o cintes
d’asfalt que s’enrotllen.

Quan  arribem  a  casa,  deixem  l’abric  al  penjador  i  ens  traiem  la  gorra
enfonsada fins les orelles, respirem una altra vegada i, si estem d’humor, riem de la
nostra impressionabilitat, consentits com estem per la vida civil, amb totes els seus
conforts i costums tous.



Carta a Mark Thompson
GIORGIO VOGHERA

Trieste, 29 de març de 1987

Benvolgut Professor Thompson,1

moltes gràcies per la vostra carta, per la traducció d’Ernest, per la dedicatòria i per
haver-me esmentat en moltes ocasions.

Tot i que l’anglès, quan el llegeixo, l’entenc força bé, no en sé prou per a
poder expressar cap impressió (encara que sigui subjectiva) sobre la qualitat de la
vostra  feina.  Tanmateix,  em  complau  molt  comprovar  que  l’heu  dut  a  terme  i
pressento que ben aviat produireu altres obres igualment meritòries.  Malgrat la
meva incompetència, us diré que em sembla que heu recollit força bé l’esperit del
llibre original i  que el  text que oferiu permet apreciar-lo del  tot.  La introducció
m’ha semblat òptima i les notes, molt útils i apropiades.

A propòsit d’això, espero que no em considereu un pedant si us comento
algunes reflexions. Ho faig perquè penso que us interessa tot el que té a veure amb
la cultura d’aquella època a casa nostra i que us pot ser útil recollir observacions
dels lectors per a una reedició, que us desitjo.

Un mig toscà no és una cigarreta fumada fins a la meitat. Els toscans, més
aviat llargs i estrets, gairebé mai no es fumaven sencers. Normalment, el venedor o
el comprador els tallaven per la meitat.

No sé si ho he entès bé però, per com estan formulades algunes notes, pot
fer l’efecte que qualifiqueu com a «república» l’estat unitari italià des de la seva
formació  fins  avui  dia,  tot  i  que,  com sabeu,  a  partir  del  1860,  durant  gairebé
vuitanta anys, va ser el  Regne d’Itàlia, dissortadament. És cert que tal vegada es
tracta d’un possible equívoc del lector i res més, però penso que, encara que sigui
això, aquesta possibilitat s’hauria d’evitar.

Després, hi ha la qüestió de la situació lingüística i cultural de Trieste. Com
altres estudiosos del  vostre país,  us baseu, en part,  en alguns textos anglesos (i

1 Es refereix a Mark Thompson, que tot just havia enllestit la traducció d’Ernesto d’Umberto
Saba. (N. del t.)



d’anàlegs francesos i d’altres llengües) escrits sota la influència de la propaganda
eslava (i, de vegades, comunista), caracteritzada per una antipatia —justificada del
tot — per la Itàlia feixista, aliada del nazisme, que havia agredit, sense cap motiu,
les  democràcies  occidentals.  Aquests  textos,  tanmateix,  no  sempre ofereixen un
quadre veraç, tot i que n’entenc la parcialitat. Cal tenir en compte que, com el meu
pare, sempre he pres partit a favor dels eslaus oprimits pel feixisme; que comprenc,
tot i  que no sempre estava justificada, la reacció eslava que, a la postguerra, va
forçar 350.000 italians a marxar de l’Ístria annexionada per Iugoslàvia; que desitjo
les millors relacions entre aquests dos pobles veïns, i que m’alegro que la petita
minoria  eslava que roman a  Itàlia  gaudeixi  de  tots  els  drets  polítics  i  culturals
possibles, etc. Ara bé, certes accentuacions sobre la no-italianitat de Trieste (cosa
ben diferent  és  l’especificitat  que aquesta  ciutat  representa en l’àmbit  italià)  de
vegades em semblen forçades, i poden amagar, o si més no, fer el joc, a vel·leïtats
expansionistes eslaves ulteriors que, al meu parer, no tenen cap raó de ser.

Tant  si  ens  basem en  l’experiència  directa  com en  la  lectura  de  llibres,
estudis  i  estadístiques  fiables,  Trieste  sempre  ha  estat,  lingüísticament  i
culturalment italiana d’una manera absolutament predominant. Em refereixo, és
clar,  a  la ciutat;  si  volem afegir-hi  —una mica artificialment— una regió  més o
menys extensa, aleshores el resultat pot ser parcialment divers. És cert que, si ens
centrem en la ciutat de Trieste i prou, aquí hi va haver, per motius obvis i més que
no pas en cap altra ciutat italiana, una influència cultural germànica important. No
obstant això, d’una influència cultural eslava, em sembla que no se’n pot parlar (si
prescindim d’alguns cercles molt petits). Des del punt de vista lingüístic, el quadre
també és molt anàleg, si més no fins fa pocs decennis. Això no vol pas dir que no
sigui cert  que una bona part de triestins siguin d’ascendència eslava. Ara bé, es
tracta d’immigrants que s’italianitzaven del tot, si no a la primera generació, a la
segona  o  a  la  tercera  (avui,  naturalment,  ja  no  és  així).  La  segona  o  tercera
generació ja no parlava ni entenia la llengua dels seus avantpassats, ni s’esforçava a
aprendre-la,  malauradament.  Més  o  menys  això  també  passava  amb  la  resta
d’immigrants  (grecs,  albanesos,  llevantins,  fins  i  tot  alemanys):  i  no  pas
forçadament, si més no fins a l’època del feixisme.

Aquest  fenomen  el  provocaven,  sense  cap  dubte,  motius  socials,  sovint
negatius  des  d’un punt  de vista  ètic  i  cultural.  Però els  fets  són els  fets.  Potser
podríem  dir  que  Trieste  va  romandre  una  ciutat  italiana  tan  sols per  mèrit  o
demèrit dels eslaus que s’hi italianitzaven: però crec que això no canvia gaire les
coses (més bé, potser dona suport a les tesis dels nacionalistes italians). És cert que
la gran majoria dels polítics, dels intel·lectuals i dels joves voluntaris irredemptistes
italians tenien cognoms eslaus. Tanmateix, d’eslaus no en tenien res, llevat de certs
trets característics com la seriositat, la laboriositat, l’honestedat, que en famílies



d’altres províncies eren força més rars. Em disculpo per aquesta presa de posició
que, tal vegada, us interessarà poc i que potser trobareu poc fiable. Però tenia la
necessitat  de  dir  alguna  cosa,  al  meu  parer  equilibrada,  entre  les  propostes
extremes que circulen.

Gràcies per llegir el llibre del meu pare.2 Si trobéssiu un editor disposat a
publicar-ne una traducció vostra a l’anglès (ja que vós teniu interès a fer-la), seria
una cosa molt bonica, però em faig el càrrec que es tracta d’una utopia absoluta.

Gràcies una altra vegada per tot, molt bona sort en la vostra feina i en tot
allò que tingui a veure amb vós. Salutacions cordials,

Giorgio Voghera

GIORGIO VOGHERA (1908-1999), novel·lista i assagista triestí. Els seus pares,
Guido, un matemàtic notable i Paola Fano, eren membres destacats de la comunitat
jueva de Trieste. L’any 1939, a causa de les lleis racials que va promulgar el govern
feixista, van haver d’emigrar i van viure deu anys en un kibutz a Palestina. Voghera
fou  amic  d’Umberto  Saba,  Virgilio  Giotti  i  Roberto  Bazlen,  entre  d’altres
intel·lectuals triestins del seu temps. Les seves obres més destacades són Come far
carriera  nelle  grandi  amministrazioni  (1959),  Il  segreto (1961),  Quaderno
d’Israele, (1967), Gli anni della psicoanàlisi (1980) i Gli anni di Trieste (1989). En
català no se n’ha traduït mai res.

2 Durant força temps Voghera va atribuir Il segreto al seu pare, Guido, mort el 1959. Aquest 
llibre fou editat al 1961 per Enaudi. El signava un «Anonimo triestino»; era Giorgio Voghera.
(N. del t.)



Giorgio Voghera vist per si mateix
GIORGIO VOGHERA

oc un dinosaure. Un dinosaure raquític i desnodrit, un exemplar nan de
l’espècie,  però  un  dinosaure.  En  temps  dinàmics com  els  nostres,  un

home de seixanta any que sempre hagi rebutjat d’acceptar qualsevol novetat que no
respongués, a parer seu, a una necessitat absoluta, és una resta geològica. (Ara bé,
hi  ha  un  avantatge  a  no  voler  canviar  mai  d’opinió:  si  vivim  prou,  acabem
descobrint  que  som  precursors  de  qualsevol  idea  novíssima).  Jo,  doncs,  no
pertanyo a la meva generació, sinó a la del meu pare.

«S

Entre els meus coetanis n’hi ha hagut molt pocs amb els quals m’hagi pogut
comunicar. La meva generació, de fet, ha estat tota súcube del feixisme (si més no,
fins que la seva caiguda era imminent); i jo, si hagués pogut, hauria posat a la meva
targeta de visita: «G. V., antifeixista». Ni assegurador, ni escriptor, ni socialista, ni
lliure pensador, ni italià, ni jueu, ni triestí: potser marcià, i, sobretot, antifeixista.
No  era  un  convenciment  polític,  no  era  una  fe,  era  una  al·lèrgia  que  em
congestionava el cervell dia i nit...»

Publicat a la revista L’Asterisco l’any 1974.

«Giorgio  Voghera  va  néixer  a  Trieste  el  1908.  En  el  breu  lapse  temps  que  ha
transcorregut fins ara, ha mirat, sense sortir-se’n, d’entendre alguna cosa de com
era el món en aquell moment i d’ignorar tots els esdeveniments posteriors. Però
aquests a ell no l’han ignorat pas, i li han impartit lliçons molt dures, a les quals ha
reaccionat amb la fuga i gemecs més o menys aguts, segons els casos. Diuen que va
ser un infant molt precoç, però com a operador cultural no ho va ser gens. De fet,
va començar a publicar alguna cosa cap a seixanta anys. Primer va estudiar, va fer
d’empleat, de pagès, va traduir: sempre mantenint-se fidel al principi d’obtenir el
resultat màxim amb l’esforç màxim, com correspon a un vell mittleeuropeu inhibit i
perfeccionista, foragitat d’una Itàlia estimada però difícil, propera però fatxenda.»

Fragment de Biografia di un mitteleuropeo.



El bistec de Svevo
UMBERTO SABA

talo Svevo (que tothom que el va conèixer sabia que era un home afable i de
vida) explicava de bon grat (i  força sovint,  com fan els vells,  que gaudeixen

repetint-se) que mai no havia menjat un bistec tant a gust com al final de la Primer
Guerra Mundial, quan era (o, si més no, s’ho pensava) l’única persona de la ciutat
que s’ho podia permetre.

I

No era  —ni  de  bon  tros!— un diable  envoltat  d’àngels;  tan sols  era  un
artista i, com a tal, acceptava, dins seu i fora, tot el que la natura ofereix; confessava
allò que els altres homes (els bons, els purs) sentien sense saber que ho sentien o
amagaven darrere un vel —més o menys llampant— de llàgrimes hipòcrites.

Ara bé, sense saber-ho, Svevo tocava, amb la història divertida del bistec, el
veritable problema de l’economia mundial; revelava la gènesi del desastre. Que al
Brasil (agafo l’exemple més conegut) enllosin els carrers amb cafè, per no vendre’l a
baix preu a països que no en produeixen, no és, en el fons, una qüestió econòmica,
sinó psicològica. Tan sols secundàriament (perquè l’home és el que és) esdevé una
incumbència dels economistes. El bistec de Svevo ensenya que l’home encara és
massa immadur per gaudir d’un bé sense subratllar el fet que els altres no poden,
que aquell bé és el seu privilegi (de fill  únic i  o preferit).  Altrament, avui no hi
hauria, amb tants mitjans de producció i de transport, la misèria i la fam que hi ha.



Fumar

ITALO SVEVO

El 2 de desembre de 1880, Ettore Schmitz va començar a col·laborar amb el diari
triestí  L’Indipendiente. L’article «Il fumo», que podeu llegir a continuació, hi va
aparèixer el 17 de novembre de 1890.

Fumar.

Veig que Jules Claretie ha publicat una novel·la que es diu  La cigarreta.1

No la llegiré perquè suposo que és una demostració —tan lúcida com en sigui capaç
una  bona  novel·la—  dels  mals  que  comporta  fumar.  No  la  llegiré  perquè  tots
nosaltres, els fumadors, estem convençuts que el tabac no fa cap bé i no ens cal que
ens en convencin, però continuem fumant perquè... o més aviat sense cap perquè.
Un vici com aquest resisteix moltes batalles ferotges, per tant és de persona poc
intel·ligent entristir-se davant l’espectacle de la pròpia debilitat.

Claretie no em convencerà pas més que el doctor Beard, el cèlebre estudiós
dels diversos tipus de neurastènia,2 el qual en una obra seva afirma sense embuts
que la nicotina per si sola és capaç de produir aquest trastorn. Mentre ho llegia,
vaig llançar la cigarreta ben lluny però la vaig tornar a agafar poc després i en vaig
encendre una altra. Si m’obliguessin a llegir la novel·la de Claretie, em sentiria com
Coupeau3 si aquest hagués de llegir una descripció animada del  delirium tremens
del qual ha de morir.

A la conferència del doctor Lorenzutti contra el tabac —bona i interessant—
no m’hi vaig sentir tan malament, però tan sols perquè a les conferències no s’hi
fuma mai i per això, mentre me l’escoltava, podia presumir que havia aprofitat la
lliçó; ara bé, no es pot llegir una novel·la sense fumar, i llegir-ne una contra el tabac
mentre fumem no ve gaire de gust.

1 Jules Claretie (1840-1913), novel·lista, dramaturg i una de les personalitats rellevants del
final del segle XIX a França. Va publicar La Cigarette l’any 1890. (N. del t.)

2 George Miller Beard (1839-1883), fou un neuròleg nord-americà que va popularitzar  el
terme neurastènia. (N. del t.)

3 Personatge de la novel·la L’Assommoir d’Émile Zola. (N. del t.)



És natural que hàgim de ser molt més indulgents amb nosaltres mateixos
que amb els altres, per això, tot i saber que delinquim tothora contra la nostra salut
i  intel·ligència  (l’esmentat  Beard  amenaça  els  fumadors  amb  una  neurastènia
cerebral), és inútil que ens renyem i ens espatllem fins i tot la digestió —lenta i
dolça perquè és fumada— amb soliloquis, més aviat diàlegs, d’aquesta mena, dos
mètodes que els filòsofs suposen que són inherents a l’home moral. Ja que fumem,
més  val  fer-ho  alegrement  perquè  fa  menys  mal.  Si  s’esdevingués  qualsevol
indisposició  greu,  ja  recorreríem  a  les  receptes  del  doctor  Beard.  Ara,  després
d’haver fumat amb alegria es pot escriure amb tota la seriositat del món un article
contra el  tabac i,  a  més, molt  competent,  perquè prové d’una autoritat  sobre el
tema.

Fa temps, a un bell esperit li va venir al cap d’indagar quina importància
tenia el tabac en la literatura francesa moderna, i no se li va acudir res més que
preguntar  als  escriptors  més  importants  d’aquell  país  si  fumar  tenia  cap
repercussió en el desenvolupament de llur caràcter artístic. La resposta que en va
obtenir  tan  sols  va  demostrar  que  als  literats  francesos,  fumadors  o  no,  no els
mancava enginy.

D’entre tots, només un, un no fumador, va expressar un parer que paga la
pena esmentar i discutir: Émile Zola. Aquest cèlebre novel·lista explica que el fet
que el fum provoqui neurosi influeix beneficiosament en la literatura moderna, i no
podem fer altra cosa que felicitar-nos-en; si ell no fuma és perquè, a causa d’un
problema de cor, el metge li ho ha prohibit.

N’hi haurà que, per rebatre un parer com aquest, afirmaran simplement
que com que el fum produeix neurosi no pot fer cap bé a la literatura i diran que
s’estimen més una ment clara, sana, idònia per a observar la malaltia dels altres,
que no pas una ment ofuscada i que s’ocupa d’un mal propi.

Però raonar d’aquesta manera seria massa fàcil i, alhora, evidenciaria mala
fe si, per tenir raó, oblidéssim tota la força que l’experiència de la malaltia, o si més
no d’un estat anormal viscuda en el propi organisme, aporta al cervell. I encara
més,  sabem  que  la  debilitat  nerviosa  gairebé  mai  no  es  troba  en  la  persona
perfectament sana i  robusta, i  que la dita  Men sana in corpo sano,  que donava
tanta confiança i calma als nostres pares, sembla una mica antiquada.

No  obstant  això,  cal  que  les  neurosis  ens  les  construïm  artificialment
nosaltres mateixos? Que no n’hi ha prou amb les que ens causen la dura lluita per
la vida, la manca d’exercici muscular quan ens dediquem a l’estudi, o l’aire mefític
de les nostres grans ciutats?



A més, és una neurosi que escurça fàcilment una vida útil per la ciència i
l’art. Recordo dues persones cèlebres  que van morir perquè fumaven. L’enginyós
autor d’Eustache Martin va morir a causa de la nicotina, i Mazzini,4 segons el que
darrerament  ha  escrit  un metge  anglès,  amic  íntim seu,  va  morir  de  dispèpsia
provocada per fumar.

Dir  que  el  fum  facilita  la  feina  és  certament  una  observació  errònia:
l’interromp i prou. La deu facilitar  a qui  no sigui  un fumador de debò,  però el
fumador autèntic quan fuma no fa res més. Un periodista francès va afirmar que si
un fumador queda cec perd el vici: és fals. D’altra banda, Mantegazza5 s’enganya
quan  creu  que  pot  ajudar  els  fumadors  a  alliberar-se  del  vici  amb  qualsevol
prescripció farmacèutica. El vici de fumar és tan complex que la farmàcia no el pot
combatre. En el  veritable fumador hi fumen els ulls, l’estómac, els pulmons i  el
cervell; cada òrgan del viciós és viciós.

El fumador, quan fuma, no es dedica a res més o, si ho fa, és sense energia i
a intervals. El fum acompanya la feina del qui fuma pel fet de tenir alguna cosa
entre els dits, de fer moviments maquinals o per complaure’s en contemplar com el
fum surt  blanament i  solca l’aire  a poc a poc,  com un ésser animat que defuig
qualsevol abraçada sense vivesa.

Però fins i tot aquest exemple també és de fumador perquè el qui no ho és
de debò, del fum no hi entén res. El fumador diletant no segueix amb la vista el fum
que respira. Se n’allibera, se n’oblida i torna a la feina.

I encara que ell no ho hagués dit, ja sabíem Zola no fuma: treballa massa i
és massa conseqüent amb si mateix. El fumador és sobretot un somniador, l’efecte
més immediat del seu vici és el que el fa ser així; un somniador terrible que gastarà
la intel·ligència en deu somnis i trobarà que haurà anotat una paraula i prou.

Seran  uns  somnis  audaços  i  genials,  però  deixaran  una  traça
desproporcionadament petita en comparació al seu volum; haurà somiat un món i
acabarà traçant un núvol, haurà somiat una tragèdia i una epopeia, i acabarà fixant
un vers. El somniador no és mai conseqüent amb si mateix perquè el somni el duu
lluny i no pas en línia recta, mentre que la persona conseqüent amb si mateixa es
mou en un espai més restringit i simètric.

4 Giuseppe Mazini  (1805-1872),  polític  i  filòsof italià.  Figura fonamental per entendre la
fundació de l’Estat italià. (N. del t.)

5 Paolo Mantegazza (1831-1910), metge i antropòleg italià. (N. del t.)



El veritable somniador, encara que no sigui com el que descriu Bulwer6 que
quan s’adormia continuava el somni interromput la nit anterior, sempre fa una vida
doble i totes dues són equivalents en intensitat. Així, doncs, la seva inspiració té
dues fonts: la pura observació i el somni, un somni desordenat a causa d’uns nervis
destrossats.

No  ho sé  del  cert,  però  suposo  que  Gustave  Flaubert  havia  fumat  amb
passió i  he trobat motius de pes per a creure-ho.  Les lluites terribles que tenia
davant  l’escriptori  mentre  treballava  i  que  descriu  Maxime  du  Camp  són  de
fumador,7 i també ho és aquella repugnància per la ploma, que li costava hores i
hores per superar. També és veritablement digne d’un fumador d’opi haver somniat
durant deu anys amb  Salammbô després d’haver trasbalsat el  món literari  amb
Madame Bovary, un sacseig del qual encara avui dia la nostra literatura sent els
efectes.  En  resum,  si  observem  la  diferència  entre  les  dues  obres,  serà  fàcil
d’esbrinar-ne les dues diferents fonts d’inspiració.

Un biògraf de Flaubert es plany amargament que el gran públic va valorar
més  Madame Bovary que  Salammbô! Oh, que groller que em sento i amb quina
voluptuositat! Crec que els lectors ja deuen haver comprès que a partir d’aquestes
premisses no puc extreure cap conclusió. Aconsellar de no fumar seria d’innocents.

Qui sap com és el dia en què un fumador pren la resolució de no fumar, ja
no  dona  aquesta  mena  de  consells.  Aquell  dia,  el  fumador  es  lleva  amb  una
resolució ferma; tot mossegant-se els llavis, va repetint la gran màxima d’higiene de
Carlo  Dossi:8 «Compte!»  i  la  repeteix  mentre  encén  el  primer  misto  del  dia,
operació  més  agradable  del  que  pot  semblar.  Un  fumador  així  coneix  per
experiència tota la fisiologia del vici, i aquelles resolucions fermes interrompudes
per  caigudes  inerts,  o  bé  gradualment  destruïdes  per  raonaments  terribles,
finalment oblidats amb un raonament filantròpic: «Què val la vida?». «No res». La
salut i la intel·ligència, formen part de la vida? Fumem en pau.

És cert que hi hauria d’haver maneres de disminuir aquest vici o d’impedir-
ne una difusió massa gran.

6 Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), novel·lista, dramaturg i polític anglès. (N. del t.)

7 Maxime du Camp (1822-1894), escriptor i fotògraf francès, molt amic de Flaubert. (N. del
t.)

8 Carlo Dossi és el nom artístic del comte Carlo Alberto Pisano Dossi (1849-1910), escriptor,
arqueòleg i diplomàtic italià. (N. del t.)



Mentrestant, que les nostres senyores ens prohibeixin que fumem davant
seu. Una persona poc delicada, val a dir, Casanova di Seingalt, no tolerava que es
fumés  en  presència  seva  perquè  el  fum  que  aspirava  li  recordava  amb  massa
evidència que als seus pulmons hi entrava l’aire expulsat dels pulmons dels altres.

Tanmateix,  em  permeto,  tímidament,  d’aconsellar  els  legisladors  que
promulguin una llei que permeti a qualsevol adult apallissar amb més raó que un
sant un menor d’edat enxampat fumant; a la llei hi ha de figurar que l’adult que es
presti  a  un  acte  tan  humanitari  no  estigui  obligat  a  llançar  la  cigarreta  per  a
executar-lo.            

I ara no pas una conclusió, sinó un premi per als lectors que hagin tingut la

paciència de seguir-me fins aquí: una rondalla inèdita de Ricardo Pittèri.9

Una mica abans de la publicació de les seves  Rondalles,  Pittèri me’n va
llegir una que després no va aparèixer al llibre. Cometo una indiscreció, però és de
justícia robar una cosa bona a qui no sap treure’n partit.

Em temo que Pittèri  va exiliar aquesta rondalla del  seu bellíssim volum
─no en sé trobar cap altre motiu─ perquè en la seva objectivitat aparent i calmada,
al poeta la rondalla li va semblar massa personal i no li venia de gust abandonar-la
al  públic.  L’invent  és  personal,  per  tant  no  tothom  pot  entendre’n  l’agudesa.
Escopinada, verí d’escurçó i  desert,  però escopinada del profeta!  La rondalla és
l’experiència d’un dia d’un fumador. Aquí la teniu:

Per l’àrab desert Mahoma
sol i pensarós passejava un dia;
de les abrusadores arenes el cap ert,
un escurçó al peu el feria.

Però fou vana l’ofensa. Ella de ràbia
el terra va esquitxar amb les mortíferes gotes;
de fàstic el profeta a la sorra,
humida encara de metzina, escopí.
D’aquella pols amarada en va sortir,
per encanteri, de tabac una flor:
tòxic lent que fa morir,
divina essència que consola el cor.

9 Ricardo Pittèri (1853-1915) fou un poeta triestí partidari encès de la italianitat de Trieste. 
(N. del t.)



ITALO SVEVO (1861-1928) és l’escriptor triestí més reconegut arreu. El seu nom
era Aron Hector Schmitz. Va estudiar cinc anys a Alemanya i a disset anys va tornar
a Trieste. Fins al 1899 va treballar a la filial de Trieste de la Unió Bancària de Viena.
Les teories de Freud li van interessar molt i la seva obra n’és impregnada. En català
en podem llegir La consciència de Zeno (2011), Una vida (2003), Senilitat (1987) i
La veritat i altres comèdies curtes (2010).



Joyce i Svevo a Trieste

LIVIA VENEZIANI 

 quaranta-tres anys, Ettore considerava que la seva vida ja estava tancada. No
obstant això, el destí li reservava sorpreses felices.A

Semblava  que  l’escriptor  dormia  en  la  profunditat,  gairebé  ignorat  per
tothom i, en aparença, amagat dins seu, immers en un sentiment d’autocompassió:
«Recordo que fa anys jo era un home de negocis a qui van interrompre amb la
pregunta: “És cert que sou l’autor de dues novel·les?”. Em vaig tornar vermell com
ho faria un autor en aquestes circumstàncies i, com que en aquell moment tenia
força feina, vaig dir: “No, no, no; és el meu germà”. Ara bé, aquell senyor, no sé per
què, va voler conèixer l’autor d’aquelles dues novel·les i es va dirigir al meu germà,
el qual no es va sentir gaire afalagat per una atribució que evidentment rebaixava la
seva reputació professional.»

Per fer-lo sortir d’aquella mena d’entreson calia encendre una guspira, cosa
que va passar gràcies a la trobada casual amb l’escriptor irlandès James Joyce.

En el  primer  viatge a Anglaterra,  Ettore ja  havia  sentit  la  necessitat  de
perfeccionar  l’anglès.  Coneixia  perfectament  l’alemany,  força  bé  el  francès  (el
practicava  amb  mi  quan  festejàvem),  però  de  l’anglès  en  tenia  coneixements
elementals i prou. L’estudi de la llengua fou l’origen de l’amistat afortunada amb
Joyce. Aquest havia arribat a Trieste des de Dublín la tardor del 1903, acompanyat
de la seva jove esposa, Nora Barnacle. Joyce també era jove, tenia vint anys i escaig,
era pobre i tot just iniciava una carrera literària meravellosa. L’arribada a Trieste
s’esdevingué després d’una aventura tragicòmica: Joyce i  Barnacle van agafar el
tren  Viena-Trieste  i,  per  error,  van  baixar  a  Ljubljana  a  les  quatre  del  matí.
L’endemà, quan van preguntar a un vianant on era el carrer Sant Nicolau i l’adreça
de l’escola Berlitz de Trieste, es van adonar que s’havien equivocat de ciutat. Molt
preocupats perquè no duien gaire diners, van estar-se tot el dia i part de la nit a
l’estació de Ljubljana, esperant el tren cap a Trieste. Per acabar-ho d’adobar, Joyce
va deixar la seva dona en un jardí petit  al  costat de l’estació i  va anar a cercar
l’escola Berlitz d’aquella ciutat per demanar-los un préstec. Però es va equivocar i
va anar a parar a un carrer de la ciutat vella, on uns mariner anglesos discutien
amb unes dames de mala nota. Va voler fer d’intèrpret i de pacificador, però les
coses es van complicar: de sobre va arribar la policia, el van arrestar amb els altres i
va passar tot el dia a la presó, mentre la seva pobra dona l’esperava asseguda en un
banc del jardí, sense diners, i sense entendre la llengua d’aquella ciutat estrangera.

Quantes vegades no vaig sentir com Joyce explicava amb un entusiasme
endimoniat aquesta aventura, el record de la qual el divertia de no dir!



Després  d’haver  ensenyat  durant  un cert  temps  a  l’escola  Berlitz,  es  va
independitzar i vivia de fer lliçons particulars d’anglès, de casa en casa, amunt i
avall. Ettore, que tenia moltes ganes d’aprendre la llengua anglesa, volia trobar un
guia expert per a conèixer més bé la literatura anglosaxona moderna. Es va dirigir a
Joyce, que en aquella època era el professor de moda de la burgesia triestina rica, i
d’aquesta manera es van conèixer.

Les  classes  entre  aquell  mestre  —irregular  en  molts  sentits,  però  molt
enginyós (coneixia divuit  llengües,  entre antigues i  modernes)— i  l’alumne eren
fora del comú. No treballaven gaire la gramàtica, parlaven de literatura i tocaven
centenars de temes; jo també hi vaig participar. Joyce era d’allò més divertit en les
seves expressions i parlava en dialecte triestí, com nosaltres: era més aviat en un
triestí popular, après als carrers foscos de la ciutat vella, per on li agradava voltar.
Fins i tot quan es van traslladar a Suïssa i a París, el dialecte triestí va continuar
sent el model d’expressió habitual a casa seva amb els seus fills, nascuts a Trieste:
Giorgio va heretar la bonica veu del seu pare, i Lucia va ser ballarina i una bona
dissenyadora.  Encara recordo les il·lustracions magnifiques que va fer  per  a un
poema de Chaucer dedicat a la verge Maria.

Tot i la diferència d’edat i de nacionalitat, l’afecte entre tots dos va sorgir de
seguit. L’irlandès, que no parlava amb ningú de la seva obra literària, ben aviat va
portar els seus manuscrits a la Villa Veneziani. Eren els poemes de Chamber Music
i alguns relats de Dublinesos. Recordo haver baixat al jardí després de la lectura del
relat  «Els  morts»,  darrer  capítol  de  Dublinesos,  per  recollir  unes  flors  en
homenatge a l’escriptor. El meu marit li va presentar els seus dos llibres oblidats,
primer Una vida, pel qual sentia una tendresa particular i, més endavant, Senilitat,
com per dir-li: «Jo també vaig ser escriptor». Joyce els va llegir de seguida i durant
les  lliçons  posteriors  va  declarar  que,  a  parer  seu,  a  Svevo  l’havien  descuidat
injustament.  Va  afegir,  amb  fervor,  que  cap  dels  grans  mestres  de  la  novel·la
francesa no hauria pogut superar algunes pàgines de Senilitat.  Aquells  paraules
inesperades foren un bàlsam pel cor d’Ettore. Ell el mirava amb uns ulls grossos i
encisats,  agraït  i  bocabadat.  Mai  no  s’hauria  pensat  que  escoltaria  elogis  com
aquells a propòsit de les seves novel·les oblidades. Aquell dia, Ettore no es va poder
separar de Joyce: el va acompanyar fins a casa seva, a la plaça Vico, i durant el camí
li parlava de la seva desil·lusió literària.

Era  la  primera  vegada  que  obria  el  seu  cor  a  algú  per  mostrar  la  seva
amargor profunda. Joyce va parlar difusament del que significava aquella trobada
en la seva recerca de la consciència i també es va referir a altres intel·lectuals que
seguien el mateix camí. Recitava per a si mateix de memòria les darrers pàgines de
Senilitat i  es llançava contra la ceguesa de la crítica,  afirmant que Svevo era un
novel·lista molt original, l’únic escriptor modern que mai l’interessaria. Ara bé, tot i
aquests elogis, l’ambient triestí es mostrava sord i incrèdul respecte a Svevo.



L’irlandès trobava en Ettore una mentalitat semblant a la seva, un mètode
analític que congeniava. Al 1937, Louis Gillet1 va dir, en una conferència a París,
que Joyce havia rebut la influència de tan sols dos escriptors italians: Giambattista
Vico i Italo Svevo.

Així, doncs, durant les lliçons parlaven tota l’estona de projectes i de temes
literaris. El meu marit li va confiar el propòsit de desenvolupar un relat entorn a un
vell i una joveneta i Joyce parlava, sobretot, de la concepció de Bloom, que més
endavant va desenvolupar a Ulisses.

El caràcter dubitatiu d’Ettore, davant del temperament combatiu i tenaç i
la seguretat profunda de l’irlandès (que, de jove, havia respost a un poeta veterà:
«És cert, no he rebut la vostra influència, però el que és deplorable és que vós no
podreu rebre la meva perquè sou massa gran») van significar un influx benèfic.
Això també es nota en el retrat que Ettore va fer de Joyce, molts anys després, en la
conferència que va presentar al Convegno de Milà, el 18 de març de 1927:

«El Joyce d’ara té més de quaranta anys, però s’ha mantingut com quan va arribar
a  Trieste.  Prim,  alt,  gràcil,  podria  semblar  un  esportista  si  es  mogués  amb  la
deixadesa  d’una  persona  a  qui  el  seu  cos  gairebé  tan  se  li’n  dona.  És  un  cos
descuidat i que mai no ha fet esport ni gimnàstica. De prop no sembla el combatent
esforçat  que la  seva valerosa  obra ens  podria  fer  pensar.  Molt  miop,  duu unes
ulleres gruixudes que li fan els ulls grossos, uns ulls blaus, molt importants també
sense ulleres, miren amb una curiositat eterna i amb una fredor molt gran. No puc
evitar  d’imaginar-me  que  aquests  ulls  no  serien  menys  curiosos  ni  freds  si  es
posessin sobre un adversari a qui Joyce hagués de combatre.»

L’admiració  de  Joyce  i  la  seva  aprovació  foren  per  a  Ettore  un  bàlsam
miraculós pel seu amor propi tan ferit, una ferida sempre viva i ardent. Tan sols
aleshores  va  deixar  de  considerar  les  seves  novel·les  com  errors  de  joventut.
Submergit en el veredicte negatiu, el seu talent havia romàs sepultat en la «tristesa
del silenci», com solia dir.

I heus aquí que l’amic li despertava, i aquest cop per sempre, l’escriptor que
duia dins.

La Guerra Mundial els va separar. Joyce es va refugiar a Zuric, i després a
París. Ja no va tornar mai més a Trieste, però encara havia de comparèixer una
altra vegada a la vida de Svevo i assumir-hi un paper importantíssim.

1 Louis Gillet (1876 - 1943) fou historiador de l’art i de la literatura. (N. del t.)



LIVIA VENEZIANI (1896-1928), cosina segona de Svevo i 14 anys més jove, es va
casar amb l’escriptor triestí el 1895 malgrat les reticències dels seus pares. La boda
es va tornar a celebrar dos anys després, segons el ritus catòlic, un cop Svevo va
haver abjurat de la religió jueva, tal com volien els pares de Livia. Que Svevo fos un
simple empleat de banca, de classe social inferior i aspiracions literàries tampoc no
va convèncer la família Veneziani. Un cop Svevo va morir, Livia va dedicar la seva
vida a difondre l’obra del seu marit. 



L’alumne de Joyce
DRAGO JANČAR

      Another of Joyce’s pupils was a young man of twenty named Boris Furlan...
Richard Ellman, James Joyce. Oxford University Press, 1982, p. 341

1.

La història comença quan, entre crits de còlera i de menyspreu, el populatxo treu
de casa seva un professor jubilat que havia estat degà de la Facultat de Dret, un vell
de cor gastat, i el fa pujar a un carretó. Pels carrers tortuosos de la ciutat vella, se
l’emporten cap  a  la  riba del  riu  i  el  llancen al  corrent  ràpid  i  fred.  Sentim les
darreres frases de la història en un eslovè cridat, en el seu dialecte alpí de l’Alta
Carniola;  el  carrer  per  on  roda  sorollosament  el  carretó  que  transporta  aquest
exhaust cos sotraguejat ressona de crits de burla. El professor sent de sobte un buit
absolut, alguna cosa com ara un forat, mentre damunt del cap, damunt del seu cos
esgotat, cau una pluja de sarcasmes, s’abat un diluvi d’insults, es vessa un xàfec de
rialles, espetega una calamarsa d’invectives irades.

2.

Les primeres  frases  van ser  pronunciades  molts anys abans,  en el  silenci  d’una
cambra de Trieste, en anglès. És vespre, damunt la taula un llum d’oli bellament
treballat  que  escampa  un  càlid  cercle  de  claror,  un  professor  d’anglès  d’una
trentena d’anys i el seu alumne d’uns vint aproximadament, inclinats sobre tot de
llibres i papers plens de gargots. La bora, que des del Carst busca el seu camí a
través  dels  carrers  fins  a  mar,  udola  rere  la  finestra,  en  algun  lloc  peten  els
porticons, a la costa la mar escumeja, les seves borrasques bramulants subratllen el
silenci  i  el  recolliment del lloc.  L’alumne llegeix en veu alta frases en anglès,  el
professor  corregeix  amb  paciència  la  seva  pronúncia.  Al  final  de  la  classe,  el
professor s’acosta a la finestra, mira com al carrer la bora aixeca i fa giravoltar un
full  de  paper.  Probablement  parla,  amb el  seu accent  irlandès,  de  qüestions de
llengua  o  potser  de  Tomàs  d’Aquino.  Després  de  cada  classe,  efectivament,  el
mestre i el seu alumne discuteixen de filosofia. L’alumne, igual que molts joves de
la seva època, s’apassiona per Schopenhauer i Nietzsche, el mestre intenta sufocar
el seu entusiasme, perquè per a ell no hi ha altre filòsof que Tomàs d’Aquino, cada
dia en llegeix una pàgina en llatí, la seva reflexió és, a parer del professor,  tallant
com una espasa.

Tot seguit, el mestre s’asseu a la taula i exigeix a l’alumne que li descrigui,
en anglès, el llum d’oli. L’alumne balbuceja algunes expressions tècniques, llavors
el  professor  pren la  paraula  i  descriu  el  llum de petroli  en  els  seus  més petits



detalls. Durant una bona mitja hora, sense interrupció, es lliura al que, molts anys
més  tard,  l’alumne  qualificarà  de  passió  descriptiva.  Professor  Zois,  exclama
l’alumne,  mai  no  sabré  l’anglès!  El  professor  Zois  somriu,  en  part  perquè  està
satisfet de la seva descripció, en part perquè el seu alumne es burla amicalment del
seu  cognom.  És  efectivament  així  com  li  diuen  els  italians  que  no  pronuncien
correctament Joyce.

3.

Davant el llum, en aquell moment, l’alumne de Joyce, un jove eslovè de Trieste,
estudiant de dret, té, segons els propis mots, una mena de buit al cap. Tan sols un
moment abans era capaç de debatre amb el seu professor sobre Schopenhauer i
Tomàs  d’Aquino,  sobre  la  qüestió  de  la  moral  i  el  valor,  però  quan  s’ha  vist
confrontat al problema del llum, del dipòsit de petroli, del vidre, del ble i de tot el
que comporta aquest objecte insignificant, ha sentit com se li eixamplava darrere el
front un gran forat, alguna cosa que engolia cada pensament, en resum, un buit
enmig del qual tan sols se sentia l’udol de la bora que baixava del Carst cap a mar,
tot travessant els carrers triestins. La bora que creix i que, tot seguit, enmig del
discurs sensual, d’una precisió voluptuosa, però ja quasi monòtona del professor
Zois, que arriba de les fondàries de la seva passió descriptiva, cada cop més i més
forta, mugeix, la bora que es transforma en bram, rugit i udol de la multitud.

4.

Joyce i el seu alumne triestí es troben una última vegada durant el càlid juliol del
1914. Es nota la tensió en tota la ciutat, al voltant de les casernes es reuneixen els
mobilitzats, pels carrers i les places circulen grups d’homes tot cridant consignes
guerreres. El professor truca a la porta del seu alumne i jove amic, està neguitós i
preocupat. Des de la finestra de la cambra d’estudiant, miren l’edifici del consolat
italià a Trieste, encerclat per la multitud enfurida. Enmig de fortes aclamacions,
alguns intenten arriar la bandera italiana. Pedres contra la façana, algun vidre que
salta fet miques, clamors. Joyce està visiblement neguitós, pregunta amb inquietud
al seu jove amic què passarà. L’estudiant esclata a riure. Professor Zois, li diu tot
rient, hi haurà guerra. El mestre té por. Joyce diu que se n’anirà. Quan els clamors
de la multitud augmenten sota la finestra, tanca els ulls, després es gira i, segons el
seu alumne,  fuig literalment de la cambra,  de la casa.  L’estudiant riu, a fora la
història comença.  Comprèn que es pugui descriure un llum de petroli  amb una
passió inefable mentre a ell el que li interessa és tota una altra cosa. La cridòria de
la  multitud  anuncia  l’arribada  d’una  gran  època.  Que  l’arrossega  de  forma
irresistible en el seu remolí.

5.

En els anys següents, l’alumne es transforma en un home resolut, enèrgic, fins i tot
satisfet. Li surt bé tot allò que emprèn. La seva ment que no podia comprendre la
fal·lera descriptiva del seu mestre es decanta per la passió analítica, sobre la seva
taula de despatx s’hi troben Kant, Croce i Masaryk. A la Universitat de Bolonya



defensa la seva tesi de doctorat en dret. Se sent cada cop més i més arrossegat per
la nerviosa agitació de la història europea que, com la bora de Trieste, sacseja les
places de la ciutat. Al cap de quatre anys d’haver sortit el seu mestre anglès del pis
davant de la multitud tumultuosa i, poc després, de Trieste i  de la seva vida, és
testimoni d’un nou gir de la història. Una matinada grisa de novembre, l’exèrcit
italià desembarca al port de Trieste. No triguen gaire a aparèixer noves ombres pels
carrers de la ciutat. Un jovent de suburbis i de petites ciutats italianes marxen al
pas amb uniforme negre, canten la joventut i la primavera, estomaquen els seus
adversaris polítics, en plena ciutat incendien el gran edifici del Casal eslovè. Tot
cridant consignes guerreres,  a cops de destral tallen les mànegues dels bombers
que intenten apagar el foc. El jove doctor en dret intenta restar en calma enmig de
la cega agitació de la història. Obre un bufet d’advocat, continua interessat en la
filosofia i les ciències, però no es pot escapar del furor del moment que travessa
l’Europa colpejada, de les multituds vehements que s’apleguen sota els balcons, de
la policia secreta i els seus paranys. Freqüenta l’ambient dels intel·lectuals eslovens
de Trieste que han començat a organitzar la resistència antifeixista. Als anys trenta
l’adverteixen  d’una  detenció  immediata.  Passa  la  frontera  de  la  Iugoslàvia  de
l’època, i es troba en una nit en una altra ciutat, enmig d’unes altres persones. En
l’espessa  boira  que  a  la  tardor  s’arrossega  pels  carrers  de  Ljubljana,  el  seu  ull
interior veu, llunyana i perduda, l’esfera radiant del sol de Trieste, la seva orella
interior sent l’udol de la bora del Carst. Amb el cor trencat, llegeix les informacions
sobre les  condemnes dels  seus  compatriotes  eslovens que els  tribunals  feixistes
envien a les presons de Sicília o davant l’escamot d’execució en un poble veí. Hi ha
alguna cosa, en l’època agitada, en l’aire agitat, que el seu esperit analític no pot
acceptar. Diu a un amic que, en llegir els articles referents als processos polítics,
sent de vegades al cap una mena de buit, semblant al del dia en què havia hagut de
descriure amb precisió el llum de petroli del professor Joyce.

6.

En  ple  gener  del  quaranta-u,  sota  un  llum  completament  diferent,  modern  i
elèctric,  a  la  sala  silenciosa  de  la  biblioteca  de  la  universitat,  fulleja  els  diaris
anglesos que donen notícia regularment dels darrers processos de Trieste. El seu
esguard s’atura en sec i es clava en un article que li revela la mort de James Joyce a
Zuric. Per la crònica del diari constata amb sorpresa que el seu professor d’anglès a
Trieste, que aleshores només era interessant i una mica estrafolari per a una ment
de jurista, el professor Zois, ha esdevingut, d’ençà que es van separar, un escriptor
força conegut. Decideix llegir els seus llibres. Es pregunta on podrà procurar-se’ls i
per què tan poca gent coneix aquest autor. No sap que els trobarà ben aviat allà on
justament els llegeix molts, a Anglaterra.

Però ara no té temps de llegir, els esdeveniments se succeeixen, la història
es fa més densa. Entre els emigrats triestins regna la inquietud. Tots saben què els
espera si l’exèrcit italià ocupa Eslovènia.

Com va fer el novembre del divuit a Trieste, a la primavera del quaranta-u
observa l’arribada de les tropes en qüestió. Ara l’exèrcit no desembarca, ara irromp.



Per  les  carreteres  polsoses  envaeixen  Ljubljana  les  unitats  motoritzades,  la
infanteria, els rossins arrosseguen al seu darrere canons que no han disparat un sol
obús en el transcurs de la seva expedició de conquesta. L’exèrcit de l’Estat envaït
s’ha descompost tot sol.

Quan els membres italians de la policia secreta truquen a la porta del seu
pis,  ell  és a Suïssa,  va amb tramvia per un carrer estret i  tranquil  de Zuric,  en
direcció a la muntanya on hi ha el cementiri. Quan regiren el seu pis de Ljubljana,
ell es recull davant la tomba del seu professor d’anglès a Trieste. Professor Zois,
diu, i el sent riure, el veu avançar cap a la finestra i mirar el mar. Aquí no hi ha mar,
només el llac de Zuric allà baix, i tot i així li sembla sentir l’udol de la bora a la
finestra, del vent que fa pujar del port el rebombori de la multitud. A baix no hi
desembarca cap exèrcit, els turistes arriben amb barca al moll de fusta.

Quan alguns dies més tard, a Zuric, s’asseu al tren que el portarà a París, a
Ljubljana es reuneix el tribunal d’ocupació italià. Després d’un ràpid procés que
dura  menys temps que el  seu  viatge fins  a  la  frontera francesa,  a  Ljubljana és
condemnat a mort en absència.

7.

El maig d’aquest mateix any, un serbi, intermediari del govern iugoslau a l’exili, el
deixa, a Londres, davant de l’hotel. Les sirenes udolen en el vespre càlid i tranquil.
El xofer salta al cotxe sense perdre el temps a descarregar l’equipatge. La gent corre
pels carrers, un home amb un braçal l’empeny dins d’un refugi. Al soterrani, escolta
l’eco de les explosions, tot observant per un respirall un trosset de cel ardent. Sota
la volta celeste d’un vespre de maig, les bombes incendiàries cauen damunt de la
ciutat. En algun lloc pròxim hi ha incendis,  els traços lluminosos dels projectils
antiaeris esquincen el tros de cel ardent que pot veure. Llavors constata que l’home
assegut al seu costat i que fuma tranquil·lament un cigarret és el recepcionista de
l’hotel  on s’ha  d’allotjar.  El  recepcionista  diu  que una vegada més no hi  haurà
electricitat, i que usaran els llums de petroli. Allà, al soterrani londinenc, en ple
atac aeri, l’alumne de Joyce no pot reprimir un somriure. Demana al recepcionista
que li expliqui com funcionen aquesta mena de llums. L’home no s’estranya de la
pregunta, en la seva feina està acostumat a tot. Encén un altre cigarret i comença
l’explicació. El primer vespre de la seva estada a Londres, fins al final de l’alarma
aèria,  s’abandona amb el  recepcionista a la  passió descriptiva,  al  funcionament
dels llums de petroli  anglesos,  que són,  com ben aviat  pot  constatar,  una mica
diferents dels de Trieste.

Cap al  matí,  a la seva petita cambra d’hotel,  s’estira al  llit  vestit del  tot.
Quan s’adorm, somia que és a punt de cabussar-se al mar a Barkovlje. 

8.

A Eslovènia, la seva veu esdevé coneguda. És la veu de Ràdio Londres. Les seves
paraules  són  clares  i  precises,  inviten  a  la  resistència.  Relaten  les  derrotes



alemanyes a l’Àfrica i a Rússia. Anuncien el desembarcament a Sicília, expliquen la
batalla  de  Monte  Cassino,  anuncien  amb  satisfacció,  anuncien  amb  satisfacció
triomfant la capitulació d’Itàlia. La seva veu, que arriba a través dels altaveus de les
ràdios, s’escolta darrere les finestres tancades dels pisos, mentre als carrers se sent,
durant el toc de queda, l’eco sord dels passos de la ronda nocturna alemanya. Els
partisans  l’escolten  en  territori  lliure,  els  seus  adversaris  n’estan  al  corrent.  A
Londres, el quaranta-quatre, imprimeixen els seus discursos amb el títol  Parlem
clar en fulls volants que l’aviació aliada escampa damunt d’Eslovènia. Hi convida
els  domobranci1 eslovens  a  unir-se  al  moviment  dels  partisans.  A  la  premsa
eslovena que es publica amb l’autorització del govern d’ocupació, l’anomenen «El
Cridaner2 de Londres».

Ara, però, l’engoleix enterament el remolí de la història. Un vespre que, en
un  estudi  londinenc,  fatigat,  endreça  els  seus  papers  a  la  claror  del  llum  del
despatx, li diu al seu col·laborador que se’n torna. Que anirà a unir-se als partisans.
El seu col·laborador l’adverteix que allà són els comunistes els qui s’ocupen de tot.
El  Cridaner de Londres el  renya durament. Crec,  escriu aquell  mateix vespre el
col·laborador en el seu diari de guerra, que és un home honest i sincer, però d’una
ingenuïtat extrema.

El febrer del quaranta-cinc, ja es troba en territori alliberat pels partisans,
uns quants mesos més tard és a Ljubljana. Quan els homes nous prenen el poder, el
nomenen degà de la Facultat de dret. Dos anys més tard el detenen.

9.

Amb una mica d’imaginació, diu el jutge instructor, es podria dir que ha estat el tal
James o no sé com l’anomeneu el que us ha fotut en aquest merder. L’alumne de
Joyce seu davant d’una taula i un feix de llum blanca i radiant inunda els seus ulls
esbatanats.  Hi  ha  un  llum  damunt  de  la  taula,  els  molts  watts  de  la  seva
lluminositat li espeteguen al rostre. Darrere, a la penombra, la punta vermella d’un
cigarret es dirigeix cap a una boca que riu burleta, deixant escapar volutes de fum
blanc. Ell us va ensenyar anglès, es burla el jutge instructor. Si no haguéssiu sabut
l’anglès, no us hauríeu convertit en espia anglès. Jo no soc cap espia, diu l’alumne
de Joyce. Sou un espia, diu la veu en un núvol de fum. L’hi diuen totes les tardes,
totes les nits. Un seguit de nombroses nits al despatx fosc, en el cercle brillant de la
llum, a través de la qual es cargolen els filets blanquinosos del fum del cigarret.
Anàveu al consolat anglès, diu. La llum, blanca i dura, li causa als ulls, per la seva
violència, un impacte dolorós. L’alumne de Joyce recorda el llum de petroli, el seu
cercle càlid, grogós i brillant. De fet, ja hem acabat, diu l’instructor. Ara tornareu a
la cel·la. Demà al matí anireu a fer-vos pelar abans d’acudir al tribunal. No sóc un

1 Domobranci:  soldats,  membres de l’organització militar  antirevolucionària  a  Eslovènia,
durant la Segona Guerra Mundial.

2 Al·lusió a “Ràdio Kričač” (Kričač: cridaner, cridaire), que era l’emissora il·legal de ràdio del
Front d’Alliberament, a Ljubljana, durant l’ocupació italiana en la Segona Guerra Mundial. 



espia, diu l’alumne de Joyce. Sou un espia, diu la veu darrere el cercle de llum, sou
un venut.  I  us condemnaran a mort.  L’alumne de Joyce empal·lideix.  Li sembla
sentir el bramul del mar avalotat per la bora. Ja he estat condemnat a mort, diu en
veu baixa. En absència, es burla l’instructor, aquesta vegada hi sereu present.

10.

Aquesta tarda de juliol del quaranta-set fa calor. L’obliguen a travessar un laberint
de passadissos i de portes que es tanquen darrere seu. Finalment, es troba en una
cel·la estreta com un corredor, de sis  passes de llarg per dues d’ample. El llum
queda alt, i crema tota la nit, lluors vermelles ballen a les seves pupil·les, es tapa els
ulls  amb  una  flassada  rònega  sense  poder  agafar  el  son.  Protegit  de  la  claror
encegadora, en la pregonesa del seu ull interior, que s’oculta de la llum i que, en la
profunditat del cap, en la profunditat de l’espai, predomina sobre el temps, allà,
davant  del  seu  esguard  intern  se  succeeixen  les  imatges  emotives  del  port  de
Trieste, els carrers boirosos de Ljubljana i els encara més boirosos de Londres.

Un dia, en la llum d’una matinada de juliol, mentre està sumit en un estat
pròxim al son, sent passos al carrer, paraules fortes. A l’altra banda del mur de la
presó de Ljubljana, per les voreres de la ciutat, la gent matinera s’afanya a anar a la
feina. Ell es lleva just al mateix temps que se sent un soroll de claus, davant de la
porta hi ha el barber. A fora, el soroll de passos i veus augmenta, alguna cosa creix a
fora,  la mar remugadora de la multitud.  Una multitud de bona gent  s’aplega al
voltant de l’edifici del tribunal per expressar la seva solidaritat amb els acusadors
que, en nom del poble, han encetat els processos contra els traïdors, els traficants,
els espies, els enemics.

A la sala d’espera, dona un cop d’ull a la plaça per la finestra, una munió de
caps que una força invisible, una mena de vent invisible i imperceptible doblega
aquí i allà. Per un instant, última imatge abans no se l’emportin davant del tribunal,
es veu amb el seu professor: són tots dos a la finestra del seu pis fa vint anys, a fora
udola la multitud i llança pedres contra el consolat italià. El seu mestre ja no té la
més petita passió descriptiva, té por, vol fugir i finalment fuig. L’alumne riu. Ara, el
juliol del quaranta-set, no riu. També ell té por, també té ganes de fugir. Però no té
on anar.  El  seu  únic  camí passa per  un laberint  de corredors  cap a  la  sala  del
tribunal.

11.

Tots els acusats semblen ombres en pena, estan esgotats i  inquiets. La sala està
atapeïda de gent que els rep amb una remor amenaçadora. Els fan seure al primer
banc,  hi  ha guàrdies uniformats apostats darrere d’ells  i  al  llarg dels  murs.  Els
taquígrafs esperen amb els braços plegats. Damunt de les taules hi ha llapis afilats,
immòbils, apuntant com armes de foc.

El  procés  dura quinze dies,  matí  i  tarda,  cada dia,  amb una pausa pels
àpats. Els altaveus transmeten les dures paraules dels acusadors i el balbuceig dels



acusats  a  la  plaça  del  tribunal,  a  les  altres  places  i  als  carrers  de  Ljubljana;  al
voltant dels aparells de ràdio, per tot el país,s’apleguen els treballadors per sentir
tronar  els  acusadors:  en  qualsevol  temps,  hi  ha  hagut  sempre  una  part  de  la
intel·liguèntsia eslovena que tenia  els  seus negocis  a l’estranger,  que s’ha venut
sempre, que ha manifestat una complaença servil envers tot allò estranger, sobretot
envers els diners estrangers. Als periòdics apareixen pàgines plenes d’informacions
sobre  el  judici.  Ningú no ha dut  a  aquesta  nació  tantes  desgràcies,  tanta  sang,
suplicis i patiments com aquesta petita trepa reaccionària. Als bancs dels acusats hi
ha asseguda la fellonia  en persona que s’ha venut  als  serveis estrangers.  No és
solament el poble treballador qui els condemna, és la humanitat, és l’ésser humà
qui els condemna, escriu «El reporter eslovè».

El  sisè  o  setè  dia,  l’acusació  procedeix  a  l’interrogatori  de  l’alumne  de
Joyce. Parla del llibre La granja dels animals que l’acusat havia rebut d’Anglaterra.
Ha utilitzat  de  manera  abjecta  el  coneixement  de  l’anglès  que  havia  adquirit  a
Trieste,  diu  l’acusador,  per  traduir  extractes  d’aquest  pamflet  abominable  i  ha
prestat el llibre als seus amics. Quan pregunta a l’acusat si pot exposar el contingut
del llibre, hi ha un silenci. Un silenci que s’escampa també pels altaveus sobre la
multitud de davant del tribunal. Els aparells de ràdio difonen el seu mutisme, que
el diari de l’endemà descriu com el silenci penós i miserable d’un home obstinat.
Finalment, l’acusat pren la paraula. Exposar..., balbuceja, no puc exposar res. En el
meu  cap,  diu...  En  el  vostre  cap?,  udola  l’acusador.  Després  d’un  llarg  silenci,
l’acusat afegeix, insegur: en el meu cap hi ha una mena de buit. En el seu cap, diu
l’acusador, calmós i triomfant, hi ha el buit, tal com ell mateix declara. I a la sala la
multitud  es  remou,  a  la  plaça  riuen,  i  la  gentada  aplegada  no  fa  sinó  aprovar
excitadament les paraules de l’acusador, tal com explica l’endemà el diari en un
subtítol en negreta.

Sota un fanal on hi ha fixat un altaveu, un home de certa edat s’acosta a la
seva dona. Si no balbucegés d’aquesta manera, diria que reconec la seva veu. Que
potser no és el Cridaner de Londres?

12.

El  dotze  d’agost,  el  president  del  Senat  dicta  la  sentència.  Tres  acusats  són
condemnats a morir afusellats, els altres a la requisa de tots els seus béns i a la
pèrdua definitiva dels seus drets polítics i civils. La sala aplaudeix. A la cara d’un
dels assessors del Senat es pot veure que els aplaudiments el disgusten. Aixeca la
mà per calmar la gent, però quan la sala es calma se sent, com un eco de l’exterior,
el ressò d’aplaudiments i el bram aprovador de la plaça major que la multitud ha
ocupat des d’abans de l’alba per escoltar la sentència.

13.

A la cel·la on el porten, l’espera un full de paper. Li diuen que pot escriure a casa o a
qui vulgui. S’estira al llit i contempla el sostre. Al vespre, per primera vegada d’ençà



de molts mesos, apaguen el seu llum. De tant en tant, els guàrdies donen un cop
d’ull a la cel·la.

14.

Durant dos anys, viu en una cel·la d’aïllament on pot llegir. De vegades, a la nit, un
antic interrogador ve a seure al seu catre. Un cop, li pregunta si, des de l’estricte
punt de vista del dret, la seva pena li sembla justa. Ell no respon i es gira de cara a
la paret. En una altra ocasió, el visitant nocturn vol saber què ha passat durant el
judici,  per  què  no  ha  pogut  exposar  el  contingut  del  llibre,  d’on  venia  el  buit
inesperat dins del seu cap. És, diu l’antic degà de la Facultat de Dret, perquè no tinc
passió descriptiva. L’interrogador se’l mira, perplex, i, disgustat, branda el cap.

Al final del segon any, li anuncien que ha estat indultat. En comptes de
pena de mort, li toquen vint anys de presó. Al cap de quatre, a causa d’una malaltia
cardíaca, el deixen en llibertat condicional. S’instal·la en una petita ciutat de l’Alta
Carniola. Cada nit, la seva finestra resta il·luminada. Al matí, contempla els cims
blancs de llum dels Alps. Diu escasses paraules, i els seus escassos moviments són
lents i dificultosos.

15.

El cinquanta-tres, en un vespre de final de tardor, sent passos davant de casa seva,
moviment. Apaga el llum de la taula, va cap a la finestra, corre les cortines, i en
aquell mateix instant sent una esgarrifança de fred que li recorre tot el cos. A fora
hi ha una massa fosca de gent que en prepara alguna. Algú crida el seu nom. Un
altre brama: Vol vendre Trieste als italians! Ell i els seus amics anglesos! A la porta
retrunyen els cops, grunyidores veus d’homes entren al rebedor, i tot seguit a la
seva  cambra  que,  sobtadament  plena  de  cossos,  fa  sentor  de  suor  i  d’alè
alcoholitzat.

Unes mans fortes l’agafen i  el  treuen al  carrer.  El  posen en un carretó.
Sorollosament, el carretó roda per l’empedrat i baixa cap al riu.

Riallades i cridòria acompanyen el seguici: Spik englix, spik englix! La roda
metàl·lica del carretó fa soroll de ferralla sobre l’empedrat, el cos exhaurit bota com
un sac, el professor sent que el seu cor delicat és a punt de parar-se, amb mans
tremoloses mira de tapar-se els ulls davant dels rostres que s’inclinen cap a ell,
davant  dels  sarcasmes  i  la  pluja  insensata  d’injúries:  vell  imbècil,  vell  imbècil,
Judes, venut. Quan el carretó es para un instant per tal que qui l’empeny s’escupi a
les mans abans de tornar-hi, tot de boques amb alè alcoholitzat i ardent s’inclinen
cap a ell: On són ara els teus amics anglesos? I a la pregunta responen les rialles
exultants de les dones, la hilaritat reganyaire dels homes: spik englix, spik englix.



16.

Abans que la roda metàl·lica del carretó no torni a fer fressa pel carrer, abans que
l’alegre seguici no reprengui la marxa, el vell alça les mans, obre els braços, vol dir
alguna  cosa.  Com  si  finalment  comprengués  alguna  cosa.  Davant  de  les
gesticulacions, el populatxo riu encara més alegrement.

Mentre el  porten a la riba del  riu,  els  crits  de  diversió,  els  grunys i  les
riallades es transformen en un mugit llunyà. El mugit irromp en el buit que li neix
al cap com un forat, com la impossibilitat de qualsevol descripció. Ara al professor
li  sembla  que  per  fi  comprèn,  gràcies  al  seu  cervell  d’home  de  lleis,  a  la  seva
disposició analítica, què significa aquest buit lligat a la seva incapacitat descriptiva.
Llavors el seu cos exhaust ja no sent la pluja d’escarnis que li cau al damunt, no
s’adona del xàfec d’injúries que li llencen, no es preocupa en absolut del diluvi de
rialles que li ve a sobre i no escolta la calamarsa d’invectives furioses. Efectivament,
el bram llunyà i regular continua també fora del seu cap i d’aquest buit, d’aquest
clot, tot d’una ja no és el bram insensat de multituds sempre noves que udolen i
mugeixen com la bora pels carrers de Trieste fins a mar, és el bram que arriba i que,
en la llunyania, en l’espai infinit, puja en un sol mot que no és ni anglès ni eslovè i
que no existeix  en cap llengua,  que mai  no ha estat  pronunciat  ni  utilitzat  per
descriure res de res, que ho expressa tot, malgrat que ni mestre ni alumne no poden
pronunciar-lo,  el  mot  que  és  possible  comprendre  en  la  seva  inintel·ligibilitat,
encara que ni mestre ni alumne el podran usar mai. És el que ara li agradaria dir al
seu professor de Trieste perquè ara comprèn que existeix un mot al principi que és
el mateix a la fi, i que aquest mot al capdavall no té res a veure amb la llengua en
què és pronunciat o escrit.

És per això que agita les mans i perquè el poble de Carniola riu, cada cop
més divertit, i udola encara més fort: spik englix, spik englix.

Ja  no els  sent,  només  el  bram llunyà encara  és  allà,  ja  no sap si  és  el
balanceig del mar o de les multituds, o si només és la bora darrere de la finestra i,
enmig dels seus assalts, el discurs monòton del professor Zois que descriu el llum
de petroli.

Traducció de Jaume Creus



DRAGO JANČAR (1948), assagista, narrador i dramaturg eslovè. Es va enfrontar
obertament al règim comunista, la qual cosa va comportar que el censuressin i el
detinguessin.  Després  de  la  mort  de  Tito  va  poder  publicar  amb  una  certa
normalitat. La seva obra ha estat traduïda a 21 llengües. En català en podem llegir
Aurora boreal (2014),  L’alumne de Joyce/ El míting de Levites (2007), Katarina,
el paó i el jesuïta (2005), La mirada de l’àngel (2003). 

JAUME  CREUS (1950),  poeta,  crític  musical,  traductor  i  editor  (Edicions  La
Guineu). De la seva obra poètica destaca Terres interiors, platges extenses (1983) i
Eros  d’encesa  fletxa i  Poemari  de  Bòsnia (1995). Ha  traduït  Walter  Benjamin,
Joseph Roth, Friedrich Schiller, Marguerite Yourcenar, Cesare Pavese, Pasolini, Jiři
Weil,  Jaroslav  Seifert,  Puixkin,  Anna  Akhmatovà  i  Tolstoi  entre  d’altres.  Ha
col·laborat també en la traducció de llibrets d’òpera,  és fundador del grup TCR
(Teatre de Crítica i  Reflexió) i dirigeix el Festival de música i poesia PACEM de
Collbató. 



Les fronteres lliscants de Claudio Magris
A continuació us oferim el discurs que el professor Antoni Martí Monterde va fer
el  maig  de  2011  a  la  Universitat  de  Barcelona  en  ocasió  de  la  cerimònia
d’investidura com a Doctor Honoris Causa del professor Claudio Magris.

Magnífic Senyor Rector,

Senyor Degà de la Facultat de Filologia,

Professor Magris,

Professores i professors,

Alumnat, amigues i amics,

resentar  Claudio  Magris  com  a  Doctor  Honoris  Causa  per  la  nostra
Universitat  és  un plaer,  una responsabilitat  i  un compromís,  especialment

perquè, d’entrada, cal dir que el que puguin significar aquestes tres paraules per a
nosaltres no seria el mateix sense haver-lo llegit. La seva obra i el seu mestratge són
prou coneguts i reconeguts per no haver de glossar uns mèrits que només poden
conduir  a  una  conclusió  evident:  som  davant  d’un  dels  principals  escriptors
europeus de la segona meitat del segle XX i d’aquest nou segle i mil·lenni, als quals
ens  ha  ajudat  a  entrar  de  manera  conscient  el  seu  pensament,  i  no  com  a
conseqüència lògica i ineludible del mer pas del temps. Els seus llibres —i els llibres
que ens han fet llegir els seus llibres— formen part de l’equipatge que tots nosaltres
portem en aquest  continu travessar  èpoques i  tradicions que fem gairebé sense
adonar-nos-en, passant pàgines i dies, deixant que aquests, els dies escrits, els anys
llegits, formin part de la nostra història del present, com els llocs de l’escriptura i
de la lectura. Parlar de Claudio Magris significa reconèixer i assenyalar un model
per a tota comunitat universitària. Presa en el seu conjunt, la seva obra il·lustra de
manera eloqüent el vincle imprescindible entre Universitat i societat, que es dóna
de  manera  decisiva  en  les  Humanitats.  Magris  representa  la  dimensió  crítica,
imaginativa  i  creadora de la  recerca que  es  fa  cada dia  en l’àmbit  universitari,
formalitzada tant en estudis i monografies de referència com en la creació literària,
i que planteja constantment la necessitat del pensament crític i la reivindicació —
també crítica— de la figura de l’intel·lectual en l’època actual.

P



Nascut l’any 1939 a Trieste (Itàlia), Claudio Magris és catedràtic emèrit de
germanística de la Universitat de Trieste i ha estat professor a les universitats de
Friburg, Torí i,  des de 1979 fins a la seva jubilació fa pocs anys, catedràtic a la
universitat de la seva ciutat natal. La seva investigació, i la part més important de la
seva obra assagística i narrativa, es desenvolupa fonamentalment en l’àmbit de la
germanística,  entesa  en  un  sentit  ampli  per  al  qual  va  definir  el  concepte
Mitteleuropa,  un  àmbit  en  el  qual  esdevé  especialment  rellevant  la  cruïlla  que
significa  Trieste  en  la  història  (no  només  literària)  europea.  Des  d’aquesta
perspectiva,  fa  nombroses  incursions  en  altres  literatures,  mostrant  els  vincles
entre elles, vincles subtils però ferms, fonedissos enmig del soroll de les èpoques.

Mitteleuropa, tal com l’entén Magris, és un concepte geocultural i fins i tot
polític no tan evident com pot semblar, si tenim present que el va formular en el
seu primer llibre: Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna (1963) —
que té l’origen a la seva tesi doctoral, redactada entre 1959 i 1962; és a dir, quan el
teló  d’acer  encara  era,  com  la  seva  denominació  metafòrica  suggereix,  d’una
solidesa  inexpugnable—.  La  lectura  d’aquest  llibre  mostra  com aquella  solidesa
aparent  es  desfeia  davant  l’evidència  històrica  de  la  seva  provisionalitat,  una
contingència que la unitat literària i cultural desemmascarava, encara que fos al
preu de mostrar també la seva pròpia precarietat mítica, que en 1918 la desaparició
de l’imperi  austrohongarès  no feia  sinó aclarir  definitivament.  No obstant  això,
quedava la literatura, que era capaç de donar a aquell espai una existència molt més
sòlida i duradora del que segurament mai havia tingut de manera efectiva, i en el
marc  d’aquesta  altra  existència,  malenconiosa,  irònica,  era  on  calia  fer-se  la
pregunta per la identitat literària d’Europa. En aquella primera investigació gairebé
iniciàtica va establir les bases del que ha estat la reflexió de tota una vida, dins la
qual cal recordar l’imprescindible  L’anello di Clarisse.  Grande stile e nichilismo
nella  letteratura moderna (1984),  i  les  recopilacions d’articles  Dietro  le  parole
(1978),  Itaca e  oltre (1982),  Utopia e  disincanto.  Storie,  speranze,  illusioni  del
moderno (1999), La storia non è finita. Etica, politica e laicità (2006) o Alfabeti.
Saggi  di  letteratura (2008),  que  demostren  la  coherència  dels  grans  projectes
investigadors amb la pàgina quotidiana però no menys decisiva del Corriere della
Sera.

Aquests títols són inseparables de la seva obra de creació, si és que aquestes
distincions tenen cap sentit en el seu cas:  El Danubi  (1986) pot llegir-se com el
viatge d’algú qui, resseguint aquest riu, va descobrint què té a veure amb ell mateix
cadascun dels indrets que travessa —tota l’Europa central—, i s’adona que els seus
orígens són incerts, i el seu destí la dissolució en el mar de tota certesa sobre la
pròpia  identitat;  a  més a  més,  en aquest  viatge  descobreix  que  tot  allò  que  en
principi era considerat aliè es desvela com a propi, que la història dels altres resulta



que no és sinó la pròpia història ignorada. Microcosmos (1997), d’una manera molt
semblant, des d’un indret concret, determinat, és la demostració que en un racó
qualsevol  de  la  pròpia  ciutat  hi  ha  la  forma  sencera  de  la  condició  europea,
comprensible  en un instant  fugaç per  la mirada d’un sol  individu.  Com aquella
taula del Caffè San Marco  en què el jove Magris redactava la seva tesi doctoral,
encara sense saber que uns quants anys més tard escriuria sobre ella.

L’obra de Claudio Magris s’assembla molt a una Facultat de Filologia com
la nostra, gran i complexa, que implica diverses perspectives; tampoc no és aliena a
la Facultat de Geografia i Història i Filosofia, de manera que en realitat remetria a
una imaginària —o recordada— Facultat de Filosofia i Lletres. La mateixa cruïlla
triestina pot ser un bon mirall per a la cultura catalana; de fet, en molts sentits ja
ho  és:  al  nostre  país  hi  ha  bastants  lectors  que  —sense  ser  especialistes,  sinó
simplement confiant en l’afinitat de les llengües romàniques— el llegeixen en les
edicions originals italianes, fàcils de trobar en les nostres llibreries. Tampoc no és
cap casualitat que el català sigui la tercera llengua en traduccions de Magris, i que
la major part de les traduccions al  castellà s’hagi editat a Barcelona. Tot plegat
indica clarament una consciència de la importància de les seves reflexions per a
nosaltres.  Cal  assenyalar,  a  més  a  més,  que  les  seves  obres  tenen  magnífiques
traduccions que hem de lloar i agrair, més encara si tenim present que el mateix
Magris és traductor —de Kleist, Ibsen, Schnitzler, Büchner, entre d’altres—, i per
tant coneix la dificultat i  la importància d’aquesta tasca, imprescindible per a la
idea d’Europa.

El seu esforç per restituir al mot filologia el seu sentit etimològic implica la
convicció que l’estudi de les diverses tradicions literàries no pot redundar en la
mera  identificació  vuitcentista  amb els  respectius  projectes  nacionals,  sinó  una
meditació sobre els encreuaments inherents a aquestes tradicions, sense que això
signifiqui  esborrar-les  o  supeditar  les  unes  a  les  altres.  Justament  per  això,  en
aquesta Universitat, la Teoria de la Literatura i Literatura Comparada —tal com l’ha
entès sempre l’equip de professors que, ara fa deu anys encapçalats pel seu amic
personal,  el  Dr.  Jordi  Llovet,  va  posar  en  marxa  aquella  llicenciatura,  ara
transformada en el grau d’Estudis Literaris—, ha tingut un model de pensament en
l’obra de Magris. Però aquests no són els únics estudis d’aquesta institució que avui
tenen raons per sentir també seu aquest nou Doctor.

La seva trajectòria com a creador literari en llengua italiana converteix la
seva obra en una lectura central del camp d’estudis contemporanis de la Filologia
Italiana,  però  la  seva  escriptura  no  es  comprèn  sense  la  seva  tasca  com  a
germanista,  en  què  ha  aportat  nombrosos  estudis  sobre  literatura  alemanya,
austríaca i  mitteleuropea en general, reinterpretant autors com Johann Wolfgang
von Goethe,  Hugo von Hofmannsthal,  Franz Kafka,  Robert Musil,  Karl  Kraus o



Elias Canetti al costat de noms en el seu moment pràcticament desconeguts entre
nosaltres fins que ell  els  va assenyalar com a imprescindibles per a fer possible
aquella relectura, com ara Heimito von Doderer, Peter Altenberg i Robert Walser.
En l’estudi de molts d’aquests autors, especialment en el de Joseph Roth, a qui va
dedicar l’imponent llibre  Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-
orientale (1977),  la dimensió judeooriental  va prendre un relleu que subratllava
una evidència cultural europea que, malauradament, la Filologia —especialment la
Romanística  alemanya—  no  sempre  ha  sabut  reconèixer  com  cal.  Els  seus
nombrosos treballs sobre Henrik Ibsen, August Strindberg, J. P. Jacobsen i Knut
Hamsun permeten endinsar-se en les textures escandinaves de la fin de siècle —cal
recordar que la nostra és l’única universitat de tot l’Estat on s’imparteixen estudis
de literatura sueca—. Ara bé:  el  seu interès per aquestes literatures no s’explica
sense recordar el llibre sobre Ibsen de Scipio Slataper, que al capdavall va resultar
una lectura decisiva: «De la trobada amb Ibsen van néixer alguns dels meus llibres,
com L’anello di Clarisse, sobre el gran estil i el nihilisme en literatura europea»,1 ha
recordat.  Scipio  Slataper,  qui  segons  Magris  «descobreix  i  inventa  el  paisatge
espiritual  de  la  literatura  triestina»,2 és,  amb  Giani  Stuparich,  l’inventor  de  la
triestinitat, compartida amb Italo Svevo, Umberto Saba i Biagio Marin, entre altres
escriptors  que  representen  un  territori  incert,  malgrat  la  seva  extraordinària
concreció.  La  posició  de  Trieste  en  la  canviant  i  convulsa  història  europea  ha
determinat que, des de la seva perspectiva, Magris hagi establert un pont amb les
literatures  eslaves,  i  sobretot  amb  aquells  autors  balcànics  que  tan  aviat  han
travessat fronteres i llengües com han estat travessats per elles. Entre tots aquests
autors  mereix  menció  a  banda  Marisa  Madieri,  escriptora  istriana  de  pàgines
minúscules, però que contenen de manera minuciosa el sentit íntim de la fractura
europea. Es tracta d’una figura sobre qui es fa difícil parlar —vostès ja ho entendran
—, amb la qual, tant en allò històric com en allò individual, sempre es pot aprendre
una  mena  d’«actitud  moral  de  respecte  i  pietas»3 necessària  per  emprendre
l’escriptura  de  la  memòria  personal  d’esdeveniments  que,  per  la  seva  gran
rellevància,  massa  sovint  semblen  impersonals.  Aquesta  breu,  insuficient
semblança  posa  en  relleu  un  tret  importantíssim  de  la  seva  literatura:  la  gran

1 MAGRIS, Claudio. «Ibsen i la literatura triestina» (2000), a  Xavier Pla (ed.), Claudio
Magris. Els llocs de l’escriptura. Barcelona: Edicions de 1984, 2008, p. 17.  (Traducció
d’Anna Casassas).

2 ÍDEM. Íbidem, p. 15.

3 MAGRIS, Claudio. «Postfaci», Verd aigua.  Barcelona:  Minúscula,  2009,  p. 190.
(Traducció de Marta Hernández Pibernat).



quantitat  d’autors  que  ens  ha  donat  a  llegir,  formant  una  xarxa  immensa  i  de
geografia  estranya  i  poètica,  en  què  els  grans  noms  recurrents  de  la  història
literària  i  els  noms  que  hi  apareixen  potser  per  primera  vegada  gràcies  a  ell
mostren una recíproca intimitat en una silenciosa interrogació compartida.

A  la  dimensió  de  cruïlla  literària  de  Trieste,  on  els  grans  moviments
imperials es  barregen amb atzars personals irrepetibles com els de James Joyce i
Vito  Timmel,  s’ha  de  sumar  la  seva  història  densa  i  tensa,  el  fet  d’haver  estat
sacsejada per les fronteres europees durant dos segles. Testimoni i protagonista,
síntesi i aclariment de les dues guerres mundials, Trieste s’ha convertit en un gresol
de  tensions  que  Magris  ha  sabut  reescriure  com  una  manera  d’entendre  la
historicitat europea, de la qual ha sabut extreure les preguntes que Europa ha de
continuar fent-se a si mateixa si vol continuar sent un espai no només cartogràfic o
administratiu, sinó també geogràfic, cultural i civilitzat. Dit d’una altra manera: si
l’obra de Claudio Magris s’assembla a una universitat, al seu torn aquesta hauria
d’assemblar-se  una  mica  als  grans  cafès  com el  seu  San  Marco  «en  aquesta
acadèmia no s’hi ensenya res, però s’hi aprèn la sociabilitat i el desencant. Es pot
xerrar, explicar, però no és possible predicar, fer mítings, donar lliçons».4 Els títols
que  expediria  aquesta  universitat  imaginària,  que  no  certificarien  res  sinó  que
acreditarien la voluntat incessant de saber, serien de Filologia Europea, a condició
que  això  no  esdevingués  un  nou  mite  d’identitats obligatòries  o  un  conjunt
d’obvietats burocràtiques.

En  aquest  sentit,  l’obra  de  Magris  pot  esdevenir  un  símbol  de  gran
importància per a la universitat dels nostres dies, entesa no com una simple carpeta
de tràmits equivalents sinó com un apassionant plec de preguntes compartides. La
seva figura recorda la necessària centralitat de les Humanitats en el deure que una
universitat com la nostra té d’assemblar-se a Europa, d’assemblar-se al que és, la
qual cosa no es pot donar per feta, sinó que és el resultat d’un procés exigent, dur,
responsable.

Perquè no és fàcil ser europeu; i menys encara sentir-se’n orgullós, atès el
rostre del nostre continent en el segle  XX. Ara que potser semblaria més fàcil que
mai, cal no oblidar aquesta dificultat inherent. En 1997, Magris feia un advertiment
seriós respecte d’això:

«A l’Europa de després de Maastricht li cal la consciència i la defensa dels propis
valors, d’aquella exigència de valors universals que constitueix, des de fa més de

4 MAGRIS, Claudio. Microcosmos.  Barcelona: Empúries, 1999, p. 15.  (Traducció  d’Anna
Casassas).



dos mil·lennis, l’essència de la civilització europea. Aquest principi està amenaçat
tant per l’anivellament creixent de les diversitats, de les peculiaritats individuals,
com per  la  seva salvatge atomització,  que idolatra  i  aïlla  les  diversitats  en  una
negació  de  tota  universalitat.  Els contactes  creixents  entre  pobles  i  cultures
diferents, [...] provoquen problemes difícils però són un enriquiment vital.»5

Claudio  Magris  parteix  d’aquesta  dificultat,  de  la  seva  consciència
responsable. Ja era un gest decidit en aquesta direcció el mateix plantejament d’El
Danubi:  en  una  història  marcada  per  la  condició  fronterera  del  Rin,  que  ha
articulat segles de disputes, Magris proposa l’alternativa de l’altre gran riu europeu,
que  de  vegades  també  és  fronterer,  però  que  des  del  seu  naixement  fins  a  la
desembocadura  al  mar  Negre  no  para  de  travessar  països,  llengües,  religions,
fronteres; algunes de molt nítides, d’altres menys clares i alguna d’inesborrable,
perquè no és geogràfica: cal recordar que el Danubi passa per Mauthausen.

Magris  recorda  la  necessitat  de  sobreposar-se  a  les  laceracions  de  la
història,  i  de  rescatar-ne l’individu,  i  amb ell,  si  cal,  la  figura  de  l’intel·lectual,
obligat tant a la recerca de la veritat com a malfiar-se de la possibilitat de trobar-la,
i sobretot obligat a no imposar-la —la qual cosa no seria concebible sense destruir-
la  ni  destruir-se—.  Precisament  per  no obviar  el decandiment  de  l’intel·lectual,
Magris sempre defuig les definicions grandiloqüents, per més benintencionades o
fonamentades en l’erudició que semblin, en especial les vinculades a la utopia. Per
tal  que la utopia continuï significant  alguna cosa en els  nostres  dies,  ha d’anar
sempre de la mà d’allò que li evitaria aquesta destrucció: el desencant. Agermanat
amb la ironia, el desencant seria la consciència d’aquella negativitat implícita en la
confiança  i  l’esperança;  ben  mirat,  al  seu  entendre  «la  història  de  la  literatura
occidental dels darrers dos segles és una història d’utopia i desencant»,6 que més
que contraposar-se,  han de corregir-se recíprocament. El desencant corregeix la
utopia reforçant el seu element fonamental, l’esperança, de la qual és una forma
irònica, malenconiosa i conscient de les possibilitats de regressió; la utopia, al seu
torn, és esmenada per no oblidar l’exigència que, contra tota versemblança, la vida
tingui un sentit, però que aquest sentit no es pot imposar des de la utopia sense
destruir allò que somiava, sense convertir-ho en malson.

5 MAGRIS, Claudio.  «La borsa dei valori» (1997), Utopia e disincanto. Storie, speranze,
illusioni del moderno. Milà: Garzanti, 1999, p. 257-258.

6 MAGRIS, Claudio. «Utopia  e  disincanto»  (1996).  Utopia e disincanto. Storie, speranze,
illusioni del moderno. Milà: Garzanti, 1999, p. 12-13.



En aquest sentit, atès que la figura de l’intel·lectual ja no és suficientment
plena i potser tampoc lliure per poder desenvolupar el paper que Magris li reconeix
com  a  imprescindible  —paper  que  no  pot  deixar  d’existir—,  en  un  gest
intel·ligentíssim i  subtil  aconsegueix  desplegar  i  dissoldre  aquesta  necessitat  en
l’àmbit de la ciutadania, en la imatge d’un ciutadà que desplegaria els valors del
laïcisme europeu:

«Laïcitat  significa  tolerància,  dubte  enfront  fins  i  tot  de  les  pròpies  certeses,
autoironia, desmitificació de tots els ídols, fins i tot dels propis; capacitat de creure
fortament en uns valors, sabent que n’hi ha d’altres, i que també són respectables.
[...]  És  laic  qui  sap  adherir-se  a  una  idea  sense  ser-ne  esclau,  comprometre’s
políticament  però  conservant  la  independència  crítica,  riure  i  somriure del  que
estima  sense  deixar  d’estimar-lo;  qui  és  lliure  de  la  necessitat  d’idolatrar  i  de
dessacralitzar, qui no beu a galet trobant mil justificacions ideològiques per a les
seves mancances, qui és lliure del culte a si mateix.»7

Com podem apreciar pel  que fa als diversos mots clau d’aquesta citació,
Magris sent la responsabilitat fictícia que Elias Canetti va saber transmetre per a la
professió  d’escriptor:  fer-se’n  responsable,  del  llenguatge,  estimant-lo  en  la
consciència  de  les  paraules.  Reprenent  aquella  idea,  Magris  assumeix  la
responsabilitat de buscar, en la consciència irònica de les grans paraules amb què
Europa s’ha explicat a si mateixa, la força per a donar un fonament a l’espai en què
encara puguin significar una esperança ciutadana. Pel que fa a Europa, doncs, més
enllà  de  proclames  de  gran  solemnitat,  la  seva  obra  mira  de  reconstruir  amb
paraules un nom erosionat primer per la seva pròpia història, però també pels usos
tòpics i reduccionistes a què ha estat sotmès:

«Europa és un nom veritable i autèntic fins al punt que indica la civilització de la
qual provenim i de la qual estem convençuts fins a la nostra fibra més íntima, un
estil i una atmosfera que estimem més que cap altra, una koiné, una ecumene a la
qual sentim que pertanyem espontàniament, com es pertany a una família, a una

ciutat, a una classe,  a una escola o a una generació. Si aquest nom que estimem
tant, Europa, és degradat a insígnia de solapa d’un club exclusiu i presumptuós,
llavors esdevé una retòrica buida o assumeix un caràcter regressiu.»8

7 MAGRIS, Claudio.  «Laïcitat, la gran malentesa» (1998),  La història no s’ha acabat. Ètica,
política i laïcitat. Barcelona: Edicions de 1984, 2008, p. 26. ( Traducció d’Anna Casassas).

8 MAGRIS, Claudio.  «Quegli scrittori seduti al Caffè Europa», Corriere della Sera, 24 de
setembre de 1986, p. 20.



Aquest raonament de «Quegli scrittori seduti al  Caffè Europa» —la seva
intervenció  en  el  congrés  Europagenti,  celebrat  a  Venècia  en  1986—  pot  servir
perfectament per a descriure aquest esforç continu que és ser europeu, i en el qual
ha d’evitar-se tota simplificació, perquè, cada cop que Europa ha deixat de pensar-
se  a  si  mateixa  —que  no és  el  mateix  que  pensar  només  en  si  mateixa—,  s’ha
conduït a una indiferència sinistra de conseqüències desoladores. No és estrany que
l’exemple d’Itàlia li serveixi per a il·luminar, per contrast, la manera d’evitar aquest
desplaçament que la inèrcia pot produir:

«Ja no existeixen els feixismes nacionals, però pot existir un feixisme europeu. No
és una bona raó per no estimar Europa i per no sentir-se europeu, de la mateixa
manera que el feixisme no era una bona raó per no estimar Itàlia o per no sentir-se
italià; però també en aquest cas la literatura diu que no, marca una diferència, se
sent europea d’una altra manera.»9

En aquest  punt,  la  lucidesa de Magris  planteja  una alternativa  clara:  la
literatura.  La  paraula  literària  —escrita  o  llegida—  esdevé  una  metaconsciència
d’aquesta altra manera de sentir-se europeu, no per situar-se tòpicament per sobre
de les fronteres i de les nacions sinó precisament per aconseguir una comprensió
més plena i neta sobre el que aquests mots han significat pels europeus, amb totes
les seves contradiccions —incloses les que concerneixen els escriptors mateixos—.
Claudio Magris insisteix que qualsevol gest, qualsevol paraula, qualsevol acció té
una doble existència, propera i llunyana alhora:

«Un propòsit concret es desenvolupa sempre en una realitat determinada, és a dir,
local, perquè altrament s’esvairia en una abstracta retòrica, com aquell qui diu que
estima  la  humanitat  però  comet  un  abús  rere  un  altre  amb  els  homes,  tot
començant  pels  veïns  de  casa  seva;  però  no  existeix  perspectiva  que  confereixi
sentit  a un treball  si  no és la dels grans vols,  que indueix a sentir- se —mentre
cadascú treballa al seu barri— ciutadans de tot el país, d’Europa, del món, respecte
als quals hom se sent responsable.»10

I és que, com ha remarcat Magris quant al concepte d’escriptor fronterer, la
invocació tòpica, per més benintencionada que sembli, acaba per anihilar els valors
de qualsevol paraula, sobretot de les que han marcat més profundament la nostra
història cultural. D’aquesta manera, a partir de la seva pròpia experiència triestina,
en comptes de defugir la paraula frontera, el que Magris fa és pensar-se a dins seu,

9 Ibíd.

10 MAGRIS, Claudio. «La scheggia e il mondo» (1997), Utopia e disincanto, p. 68.



pensar-se amb aquesta paraula i explorar-ne tots els sentits i la manera com altres
escriptors l’han viscut; en fer aquesta indagació troba en un altre escriptor triestí la
clau per a convertir-la en una forma de força interior de l’individu:

«No només existeixen les fronteres entre els estats i les nacions, establertes pels
tractats internacionals, és a dir, per la força. També l’estilogràfica gargoteja papers
cada dia, com diu Svevo, traça, desplaça, dissol i reconstrueix fronteres; és com la
llança  d’Aquil·les,  que  fereix  i  guareix.  La  literatura  és,  per  ella  mateixa,  una
frontera i una cerca de noves fronteres, un desplaçament i una definició d’aquestes.
Cada  expressió  literària,  cada  forma,  és  un  llindar,  una  zona  en  el  límit
d’innombrables elements, tensions i moviments diferents, un desplaçament de les
fronteres semàntiques i de les estructures sintàctiques, un continu desmuntatge i
remuntatge del món  [...].  Tot escriptor,  ho sàpiga i  vulgui o no, és un home de
frontera, es mou al llarg d’ella; desfà, nega i proposa valors i significats, articula i
desarticula  el  sentit  del  món amb un moviment  sense  treva  que  és  un continu
lliscament de fronteres.»11

El  gir  que  proposa  Magris  és  molt  evident:  la  literatura  ensenya  a
tramuntar límits, però consisteix a traçar-ne, sempre en busca d’alguna cosa més
alta i més humana, i la manera de començar a travessar fronteres de debò seria
saber-se  travessat  també  per  les  fronteres,  especialment  per  la  que  significa
l’individu mateix. D’aquesta manera, allò històric i allò individual no s’oposarien,
sinó que trobarien en la literatura —utòpicament i desencantadament— l’espai en
què les preguntes compartides no estan cansades abans fins i tot de formular-se.
Tot i així, Magris sap que ni tan sols una proposta tan lúcida com aquesta no serà
suficient per a sobreposar-se al gran perill que assetja Europa, el cansament de si
mateixa, l’oblit de la seva complexitat, que pot portar a la incapacitat de buscar en
els seus reptes actuals la força necessària per a la seva reinvenció. Com adverteix
l’escriptor de Trieste:

«Malauradament, les fronteres del nostre present històric no tenen a veure només
amb la literatura, sinó amb una dimensió molt més violenta i immediata. [...] De la
qualitat  de  la  nostra  resposta  a  aquests  desplaçaments  històrics  —resposta  que
hauria d’alliberar-se de l’odi i de la demagògia sentimental— dependrà l’existència
o si més no la dignitat d’Europa.»12

11 ÍDEM. «Dall’altra parte. Considerazioni di frontiera» (1993), Utopia e disincanto, p. 61.

12 MAGRIS, Claudio.  «Dall’altra  parte.  Considerazioni  di  frontiera»  (1993),  Utopia  e
disincanto, p. 63-64.



La Universitat, i especialment les facultats de Lletres, tenen el repte i el
deure  de  buscar  aquesta  resposta  de  qualitat,  de  fer-se  càrrec  d’aquest  llegat,
d’estudiar  i  compartir  amb  el  conjunt  de  la  societat  les  raons  i  la  necessitat
d’aquesta  dignitat.  No és fàcil,  però  el  primer  pas seria escoltar  atentament les
paraules del nou Doctor que avui investim, perquè l’obra de Claudio Magris és una
de les més intel·ligents, belles, responsables i exigents maneres de ser i sentir-se
europeu. La proposta i el prec que accepti el grau de Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Barcelona, la més alta distinció que aquesta Universitat concedeix,
plaer  i  honor  que  comparteixo  amb  tots  els  membres  d’aquesta  comunitat
acadèmica, voldrien implicar també una bella i responsable manera de sentir-nos
universitaris.

Moltes gràcies.

CLAUDIO MAGRIS  (Trieste,  1939) és  crític,  assagista,  novel·lista,  traductor i
professor de la Universitat de Torí.  És columnista del diari  Corriere della Sera.
Germanista  prestigiós,  la  seva  obra  ha  contribuït  a  difondre  la  cultura
centreeuropea i, més concretament, la relacionada amb Trieste. Gran part dels seus
llibres han estat traduïts al català.

ANTONI MARTÍ MONTERDE  (Torís, 1968) és escriptor i professor de Teoria
de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona, on dirigeix el
grup  de  recerca  Literatura  Comparada  a  l’espai  intel·lectual  europeu.  Com  a
assagista ha publicat J. V. Foix o la solitud de l’escriptura (1998), Poética del Café
(2007) i  Un somni europeu.  Història intel·lectual  de la Literatura Comparada
(2011). 



La iconografia del dolor
SIMONA ŠKRABEC

ecordo  una  tarda  de  principi
d’hivern, amb una llum freda i

transparent.  Adam Zagajewski havia
vingut  amablement  a  Barcelona  per
participar  en  una  de  les  primeres
trobades  amb  les  literatures  «de
l’Est»,  i  tots  dos  vam  aprofitar  un
moment lliure per visitar  l’exposició
de Caravaggio que aleshores hi havia
a la ciutat. Separem-nos, em va dir a
l’entrar,  perquè  els  quadres  no  es
poden  contemplar  en  companyia.  I
després,  mentre  baixàvem  per
aquella  majestuosa  escala  de
Montjuïc i s’apagava l’última llum del
dia,  vam parlar  de  la  dignitat  de  la
vellesa que el  pintor va  capturar  en
«Sant  Jeroni  penitent».  El  poeta,
conscient  del  difícil  llegat  que  ha
rebut en herència,  va saber extreure
la lliçó que els vells mestres mostren
el dolor, la por, la decadència física i
la  misèria  amb  una  mirada  serena
que ho veu tot i alhora se’n fa càrrec.
Del  passat  de la seva Polònia,  de  la
meva Eslovènia, d’aquesta Catalunya
nostra —com n’hem de parlar? L’ull
de  l’artista  es  pot  convertir  en  part
del quadre, adoptar allò que veu. 

R

La dignitat és la paraula clau
per comprendre l’esforç immens que
han  hagut  de  fer  aquells  pocs
testimonis dels camps nazis que han
tingut  la  força  d’agafar  la  ploma  i
afrontar  la  seva  experiència.

Conservar la dignitat en el patiment
extrem,  en  les  humiliacions  més
denigrants,  demana  un  artista  que
domini  la  tècnica  i  alhora  sigui
conscient  del  material  tan  sensible
que  té  entre  mans.  En  una  escena
colpidora  de  Necròpolis (1967)  de
Boris  Pahor,  un  narrador
inesborrablement  autobiogràfic
intenta curar un noiet del seu poble,
l’Ivan:  «vaig  començar  a  retirar
l’embolcall de ratlles, pansit i pudent,
que se li arrapava com la pell i vaig
posar  al  descobert  l’esquelet  d’un
pollet  que  podria  haver  esdevingut
una grua, però era nu com si hagués
estat  desplomat.  N’he  vist  milers  i
milers,  molts els  he portat  a la sala
del  forn,  però davant  del  seu cos  la
fredor  professional  es  va  esvanir.»
Pahor sabia que no el podia ajudar ni
la  injecció  de  plasma  a  la  vena,  i
encara  que  ell  disposava  només
d’unes ampolletes  de glucosa,  «tot  i
l’absurditat  d’estar-se  de  genolls  al
costat  de  les  restes  d’un  home,  hi
continuava immòbil».

El  pensament  que  aquella
mateixa  tarda  l’Ivan  ja  «faria
companyia  als  altres  a  la  filera  al
costat de la paret» li produïa menys
dolor  que  la  consciència  d’una
enorme impotència.  Allò  que va ser
destruït  amb  l’Ivan  era  la  seva
candidesa, la seva capacitat de creure



ingènuament  en  la  bondat  i  la
felicitat.  Amb  les  xeringues  d’aigua
ensucrada  i  les  grans  pastilles  de
sulfamides per a cavalls a les mans,
l’infermer es movia amb ànsia,  però
ja no es podia pas enganyar, sinó que
era  conscient  que  els  utilitzava  els
remeis  com  uns  simples  objectes
rituals.  La  impotència  era  tan  gran
que  només  li  quedava  la  fe  en  la
màgia:  com  si  amb  la  preocupació
que  sentia  per  aquell  jove  pogués
aturar el temps i reparar així un dany
del tot irreparable.

No  només  en  els  gestos  del
protagonista  del  relat  —del  Pahor
infermer—,  sinó  també  en  les
paraules  de  l’autor,  del  Pahor
escriptor,  són  pura  pietat.  És  un
home  davant  d’un  altre  home
moribund.  Els  mots  d’aquesta
descripció  recorden  els  traços  del
pinzell  en  els  retaules  foscos  als
racons de les esglésies. L’art conserva
la veritat, no l’amaga rere cap vel ni
la  desplaça  cap  a  un  més  enllà
inabastable.  Pahor  mai,  ni  en  els
moments més difícils, no busca recer
en cap mena de transcendència. Viu
per  l’home i  per  un  món humà.  La
pietat  de l’infermer redimeix tota la
humanitat:  encara  som  humans
mentre  el  sistema repressiu no hagi
pogut  ofegar  l’últim  gest  de
compassió. 

Tots  els  crítics,  professors,
estudiosos ens preguntem en secret, i
sovint  també en  veu  alta,  si  seríem
capaços davant d’un autor actual dir

amb  fermesa  i  sense  vacil·lació
aquesta  obra  perdurarà.  En  aquesta
immensitat  d’obres  literàries,  hi  ha
veus que poden esdevenir clàssiques?

La  solució,  però,  no  és  tan
simple perquè un clàssic dins del seu
propi  temps  sovint  és  ignorat  o
incomprès  i  sempre  és  fa  feixuc
llegir-lo.  Conviu  amb  una  munió
d’altres textos més entenedors i amb
autors més afalagats. Parlem d’obres,
doncs, que són capaces d’afrontar ja
en el moment de la seva gestació les
qüestions  més  actuals  i  les  més
difícils, obres que parlen d’allò que la
resta  de  la  comunitat  oblidaria  de
bon grat.  Els  clàssics  no són  pas  el
reflex  plàcid  del  seu  temps,  sinó  a
l’inrevés,  les  grans  obres  literàries
són  els  documents  d’una  lluita
ferotge  contra  els  prejudicis  i  la
ceguesa generalitzada. Són obres que
contenen  el  gra  indestructible
d’aquella  veritat  amarga  que  l’home
és tot sol davant de les inèrcies i els
conformismes de la seva societat.

El lema «res no és cert, tot és
lícit» va encapçalar  el  1938 el  llibre
d’un altre autor eslovè de Trieste. A
Alamut  Vladimir Bartol va descriure
la  secta  dels  assassins amb
proclames  fetes  amb  retalls  de
Nietzsche  i  de  Dostoievski.  I  en
l’època postmoderna, la seva actitud
relativista  ha  obert  a  aquest  autor
d’una literatura minúscula les portes
de  tot  el  món.  El  1988,  quan  és
descoberta a França —cinquanta anys
després  d’haver  estat  escrita!—  la



novel·la sobre una llegenda negra que
es va difondre gràcies als viatges de
Marco Polo, es va començar a llegir
com un llibre actual... Bartol, doncs,
ha  atret  lectors  que  desconeixen
completament  el  context  de  la  seva
obra.  Però  a  més  d’un  èxit
internacional,  l’autor  va  obtenir
també  una  fulgurant  consolidació
dins els  cercles universitaris  del  seu
país perquè podia ser  catalogat com
un  postmodernista  precoç.  Els  seus
jocs  provocadors  amb  les  qüestions
morals i l’aposta per la relativització
eren  un  bàlsam  per  una  literatura
sempre  poc  o  molt  acomplexada  de
no mantenir el rumb del progrés. La
ciència literària és massa sovint cega
per  la  càrrega  destructiva  d’algunes
obres  només  perquè  una  forma,  un
estil, un gir del llenguatge permeten
la  satisfacció  —o millor  dit  un petit
autoengany—  que  nosaltres  també
som del tot dins del corrent i que els
nostres  autors ens  fan participar  de
l’orgull  de  pensar  que  ens  atrevim
amb tot.

En  canvi,  els  testimoniatges
autèntics  com el  de  Pahor no tenen
lloc en la història literària que estudia
les  influències  i  la  manera  com  els
moviments  artístics  s’han  difós  pel
continent.  Rere  un  relat  verídic
sembla  que  no  hi  pugui  haver  cap
mena  d’art  ni  cap  altre  estudi
possible  que  comprovar  la  veracitat
de  les  dades  històriques.  Si  a  més
afegim  a  aquest  fet  el  gust  de  la
nostra  època  per  la  violència  i  els
límits,  llavors  és  ben  comprensible

que  els  lectors  i  els  estudiosos
prefereixin  Sade  i  Bataille,  i  també
Les  benignes de  Littell,  com  va
apuntar  des de  França  en  els  seus
articles  i  conferències  François
Rastier.  Els  testimonis  no  poden
competir amb els paisatges inventats
perquè la  seva  veu  ens  recorda que
allò  va  ser  i  que  les  conseqüències
són inesborrables. No se’n pot parlar
només en teoria.

Boris Pahor, nascut el 1913 a
la  riba  de  l’Adriàtic,  ara  té,  doncs,
noranta-set anys. A Pahor, no se’l pot
endreçar  en  cap  calaix.  Aquest
escriptor  és  un  home  pont,  una
frontissa  entre  móns  que  no  tenen
cap  connexió.  El  més  important
enllaç que ha aconseguit teixir Boris
Pahor  és  la  unió  entre  el  món  dels
vius i el dels morts. Pahor és, com diu
la  traducció  francesa  de  Necròpolis
(1967) un «pelegrí entre les ombres».
És Orfeu, un home viu que baixa a les
regions obscures per donar veu a tots
aquells  que  no  van  poder  tornar  o
que  no van tornar  amb prou  forces
per  saber  afrontar  l’experiència.  És
un  pelegrí  solitari  no  perquè  hagi
tornat  de  Natzweiler  Stuthof,  de
Dora,  de  Dachau  amb  vida,  sinó
perquè un cop tornat, va recórrer de
nou  el  mateix  camí  tortuós  amb
l’escriptura.  Necròpolis  s’obre  amb
un  cotxe  que  serpentineja  per  la
carretera i es va acostant al lloc de la
col·lisió entre el moment present i el
passat  traumàtic.  En  la  novel·la
Necròpolis  (1967)  Pahor  visita
literalment un lloc de la memòria —el



camp  de  Natzweiler  Stuthof  a  les
Vosgues  convertit  en  un  museu.  I
només  entrar,  se  n’adona  del
problema  principal  per  conservar
viva la memòria: les autoritats havien
començat  a  substituir  els  taulons
podrits de les barraques de fusta. Les
fràgils casetes amb això escapen del
pas  del  temps.  Si  els  taulons  es
renoven periòdicament, les barraques
esdevenen  eternes.  Però  si  la
memòria  ha  de  servir-nos  com  una
eina  precisa  per  comprendre  el
passat, no es pot permetre de perdre
la noció del pas de temps. Perquè si el
record  no  és  ancorat  en  un  instant
precís,  allò  que  va  passar,  es
convertiria  en  un  mite,  en  una
llegenda, en un lloc comú.

Necròpolis  de Pahor pertany
a un petit  grapat  d’obres on podem
trobar descrita en primera persona la
deshumanització d’un presoner en els
camps  de  concentració.  És  molt
significatiu  que  aquests  clàssics,
contemporanis nostres, ens obliguen
a mirar el continent com un conjunt.
Perquè  Europa  té,  sobretot  a  partir
del  segle  XX,  una  memòria
compartida, vulgui o no recordar-la. I
un clàssic  actual,  si  ha de descriure
un  món  tan  densament  entrellaçat
com el nostre,  llavors la perspectiva
no pot estar de cap manera limitada a
un  sol  poble,  a  un  sol  espai,  a  una
sola  cultura.  Estem  acostumats  a
buscar  aquest  horitzó  ampli  només
en els protagonistes cosmopolites que
es  mouen d’una ciutat  a  l’altra,  que
passen d’un idioma a l’altre sense ni

adonar-se’n  i  que  són
fonamentalment  feliços  com  ha  de
ser feliç el nostre dia a dia.  Però no
podem pas oblidar que el segle passat
es  van  inventar  els  camps  com  un
espai  de  repressió  il·limitada.  I  en
aquests  llocs,  la  diversitat  del
continent  hi  era  present  d’una
manera  irreductible.  La  màquina
repressora  va  confinar  milions  de
persones amb l’únic propòsit de fer-
los iguals. Van ser despullats de tota
individualitat  d’acord  un  pla
meticulós,  però  aquests  presoners
allà  dintre,  tanmateix,  conservaven
tossudament  totes  les  seves
diferències  de  gènere  i  d’edat  —
homes  i  dones,  nens  i  vells—,
parlaven  llengües  diferents,  tenien
una  formació  diferent,  creien  en
ideologies  i  religions  diferents,  els
trets característics de la seva posició
social  es  notaven  fins  i  tot  quan
anaven  vestits  amb  els  mateixos
draps. Però el sistema els feia iguals
perquè només si es podia demostrar
que tots eren iguals,  tots podien ser
considerats enemics i ser aniquilats.

L’aniquilació  descansava
sobre  el  principi  d’una  una
característica  inesborrable,  encara
que  sovint  del  tot  invisible,  —un
fetitxe que ni el pas del temps ni cap
educació ni cap canvi podien alterar.
No era important ni què feies ni on
vivies ni qui eres, sinó simplement si
tenies aquesta marca de rebuig. Una
marca  extremadament  difícil  de
definir.  Qualsevol  gest  de
disconformitat podria en un moment



donat ser aquest signe. 

Per  això,  un dels  problemes
metodològics  més  greus  per  parlar
dels camps amb seny i  coneixement
és  que  es  tracta  d’espais
extraordinàriament complexos. No és
possible reduir-los a la lògica binària
de  nosaltres  contra  vosaltres.  En  la
seva terrible discriminació, els camps
de  concentració  van  acabar
funcionant  d’acord  amb  la  lògica
d’una  repressió  indiscriminada.  El
nazisme  pretenia  moldre-ho  tot,
esborrar tota diferència, instaurar un
caos on no hi havia cap seguretat ni
regla vàlida.

Per  què  precisament  els
alemanys?  Per  què  precisament  els
jueus? Quina és la diferència entre un
camp de presoners polítics i un camp
d’extermini?  Per  respondre  a
aquestes  preguntes  cal  desglossar
xarxes  de  relacions.  I  no  hi  ha  cap
resposta fàcil.

Per aquesta raó, Boris Pahor
no serà mai un autor popular. El seu
testimoni  de  la  frontera,  que  no  es
deixa  encasellar  en  cap  categoria
única,  nega  tota  possibilitat
d’identificació.  Pahor,  igual  com els
altres narradors  testimonials,  són la
negació  de  tota  cultura  de  masses.
L’art  obliga a  ampliar  l’horitzó,  a
assumir  l’inassumible,  fer  lloc  en  la
consciència  per  totes  aquelles  coses
que  no  es  poden  mirar,  com  deia
Goya en els seus gravats de la guerra
contra Napoleó.  

Com  acostar-se,  doncs,  al
relat  d’un  trauma  que  no  es  pot
compartir?  No  és  possible  sentir  el
dolor d’un altre.  Però l’autor davant
del  seu  text  també  sent  la
impossibilitat física de dir tot allò que
ha  reprimit  per  poder  continuar
vivint.  Les  seves  novel·les  són  per
això sempre també els relats sobre la
incomunicació.  Pahor  destapa  el
pacte de silenci i lluita per trencar-lo.
Els  homes  compartim  la  llengua,
però la llengua no és un tresor tancat
en un bagul, sinó un material viu que
es fa i s’amplia a través dels contactes
constants  entre  els  parlants.  La
literatura pot forjar paraules sempre
més  i  més  precises,  com també pot
descriure fins i tot allò que gairebé no
pot ser dit —ni sentit. I amb això, la
literatura ajuda a crear la consciència
sobre els fets difícils. Tot allò que no
podem  ancorar  dins  de  la  llengua,
s’esvairà.  És  a  dir,  el  procediment
fonamental  de  la  memòria  és
construir una narració que ampliï els
horitzons  i  no  pas  deixar  que  ens
atrapin  els  esquemes  ja  assentats.
Pahor,  com  també  altres  testimonis
literaris  d’aquest horror,  sap que en
aquest  cas  cap  representació  no  és
possible.  Però  la  impossibilitat
d’acostar-se a la seva experiència no
és una excusa per refugiar-nos rere la
noció  de  l’inefable  i  convertir  les
obres d’art sobre l’Extermini en una
mena d’icones de patiment on no hi
pot entrar ningú.

En  les  novel·les  de  Pahor
sobta la presència constant del desig



sexual  i  de  l’amor  físic.  La  raó  és
simple:  si  és  possible  imaginar  la
compenetració  amb  una  altra
persona  dins  del  cercle  amorós,
llavors  és  possible  concebre  que
l’altre pugui acceptar i comprendre el
dolor que només es pot assumir en el
pla  emocional.  Alhora,  però,  Pahor
transcendeix  també  aquesta  unió
íntima de tu i jo i comprèn que l’amor
no és un simple pacte ni és pot fer res
perquè  perduri  per  sempre.  Cap
relació, de fet, no dura, no hi ha cap
eternitat  possible,  la  vida  és  una
transformació  constant.  Així,  l’autor
estima les dones que ja no hi són, que
han  marxat.  Noies  que  ja  no  li
retornen  l’amor.  Els  seus
protagonistes  donen  sense  esperar
res a canvi, donen en va. 

Els  testimonis  literaris  dels
camps són tractats massa sovint com
meres  obres  documentals  que  no
tenen  res  a  fer  en  una  classe
d’estètica  o  de  teoria  literària.
Aquests  autors  encara  incomoden
prou com perquè resulti difícil fer-los
analitzar  pels  estudiants  de
literatura. Pahor fins i tot a casa seva
és tractat més aviat com un testimoni
i  com  un  activista  polític  que  va
resultar  força  incòmode  durant  els
anys  del  comunisme  i  no  com  un
autor literari  que ha marcat  amb el
seva valentia tota una època.

Per  llegir  Boris  Pahor  cal
canviar  els  esquemes  amb  els  que
mesurem  la  literatura.  En  la  seva
ploma  cal  sentir  la  llengua  d’un

eslovè  educat  a  Itàlia  i  percebre-hi
tots  aquells  girs  inhabituals,  la
inseguretat constant i  també aquella
cura  excessiva  en  l’ús  de  paraules  i
d’estructures d’algú que no ha après
la  llengua  en  què  escriu  de  petit.
Davant  Pahor  cal  adonar-se  del
desdoblament de la veu del narrador
que és el protagonista d’un relat que
explica el mateix. Cal saber llegir amb
precisió  un  discurs  que  avança
literalment a les palpentes, contra la
voluntat del seu autor.  Les frases hi
són,  clares  i  ben  tangibles,  però  la
història es va teixint i  desenreda els
fils del passat de manera que permet
intuir  tot  l’esforç  que  ha  significat
posar  les  paraules  sobre  el  paper.
Robert Antelme, Jean Améry, Primo
Levi, Joaquim Amat-Piniella, i també
Boris  Pahor,  van  ser  homes  adults
quan  van  entrar  dins  el  cercle  de
l’infern. Prou adults i prou llegits per
poder  saber  quin  daltabaix
representava  aquesta  derrota  de
l’home: una derrota en singular que
patia  cada persona individualment i
una desfeta que calia llegir-la en un
plural  que  inclou  absolutament
tothom. El testimoni d’aquests autors
afirma que no és possible dividir els
homes  entre  aquells  que  són
destinats  perdurar  i  els  que  són
condemnats a l’aniquilació. L’espècie
humana només és una. 

Tenim  uns  clàssics  que
potser  no  sabem  assumir.  Són  aquí
davant, però com si fossin invisibles.
Aquestes  obres  fa  dècades  que  són
escrites  i  editades  i  traduïdes,  però



tanmateix  encara  existeixen  en  una
mena  de  marginalitat.  Ens  hem  de
preguntar  molt  seriosament  quines
són les raons per aquesta incapacitat
nostra  d’assumir-les  i  per  què  ens
resulta  tan  fàcil  deixar  que  les
desplacin  les  versions  més  fàcils  de
consumir, sobretot si són portades al
cinema.  Si  La  llista  de  Schindler
(1993)  va  tenyir  aquest  món  de  la
derrota  amb  un  heroisme
probablement excessiu què dir sobre
l’engany descarat a  El Lector (2008)

de  Stephen  Daldry?  L’autor  de  la
novel·la  homònima,  Bernhard
Schlink,  ens  vol  convèncer  que  els
botxins  nazis  no  sabien  ni  llegir.  A
aquesta interpretació del passat, no li
han  faltat  ni  lectors  ni  espectadors
perquè permet a l’audiència sentir-se
còmode  davant  la  catàstrofe.  Ningú
que  sap  llegir  no  podria  ser-ne
còmplice.  I  al  vell  continent  hi  ha
encara  algú  que no  sap  llegir?  Són,
doncs,  coses  d’un  passat  remot...  I
tanmateix, encara llegim massa poc.

SIMONA  ŠKRABEC  (1968),  llicenciada  en  filologia  alemanya  i  literatura
comparada per la Universitat de Ljubljana i doctorada en en literatura comparada
per la Universitat Autònoma de Barcelona. És assagista i traductora. Ha publicat
Una  pàtria  prestada.  Lectures  de  fragilitat  en  la  literatura  catalana  (2017),
L’atzar de la lluita. El concepte d'Europa central al segle XX (2005) i L’estirp de la
solitud (2002) i ha col·laborat en publicacions com L’Espill, L’Avenç, Els Marges o
Caràcters.  Ha traduït  Danilo Kiš,  Drago Jančar,  Boris  Pahor,  Tomaž Šalamun i
Svetlana Makarovič, entre d’altres, a més de traslladar a l’eslovè obres de Jaume
Cabré, Jesús Moncada, J. V. Foix, Pere Calders, Gabriel Ferrater, Lluís Maria Todó
i Maria Barbal. 





Montserrat com una pàtria1

(Anotacions del congrés)2

BORIS PAHOR

20 de juliol de 1978

El despertar en una llitera.

Ja som a prop de Gènova.

La vista del port m’ha dissipat l’associació amb les lliteres dels camps de
concentració3 i alhora m’ha connectat amb Barcelona. Demà, abans del migdia, ja
hi serem. Gènova – Barcelona. Han passat ben bé quatre dècades des que des dels
ports italians salpaven els soldats «excursionistes» per desembarcar a les costes
espanyoles. Mentre els avions alemanys  crucificaven Gernika amb una pluja d’acer,
els estats europeus democràtics s’ho miraven amb els braços creuats i els soviètics
pescaven en aigües tèrboles. Nosaltres al litoral de Trieste sabíem que aleshores
aquell malson que havia començat precisament a casa nostra4 s’havia estès per tot
Europa. I era com si veiéssim un teló negre  desplomant-se a l’horitzó.

1 Les anotacions de Boris Pahor tenen en original l’extensió d’unes quaranta pàgines. Per a
aquesta  traducció  les  he  abreujat  amb  el  permís  de  l’autor.  (Totes  les  notes  són  de  la
traductora.)

2 Del 22 al 25 de juliol de 1978, l’Associació Internacional per a la Defensa de les Llengües i
Cultures Amenaçades va celebrar a Barcelona el  seu 7è congrés.  L’associació,  fundada  el
1962 a Suïssa, tenia aleshores cent vint membres a títol personal i  quaranta associacions
adherides. En aquest congrés, va deixar el càrrec de secretari general Jordi Costa i  en va
sorgir un nou equip dirigent amb Joan Triadú com a president i  Heribert  Barrera com a
secretari  per  l’Estat  Espanyol.  La  trobada  es  va  celebrar  a  Barcelona  «per  tal  de  retre
homenatge a l’ètnia [sic] catalana» (p. 37). La carta sobre els drets dels pobles minoritaris,
però, no s’arriba a redactar.  Es va evidenciar  que no hi  havia criteris  comuns sobre què
representa  la  defensa  de  les  cultures  amenaçades  ja  que  alguns  delegats  volien  defugir
qualsevol implicació política per «ser fidels al caràcter estrictament cultural de l’associació».
(p. 38) — Argemí, Aureli, «Llengües i cultures amenaçades: el congrés de Barcelona», Serra
d’Or, 230, (novembre 1978), p. 37-38.

3 Boris Pahor és un sobrevivent dels camps de concentració nazis. L’experiència l’ha descrit
sobretot en la novel·la Necròpolis (trad. catalana 2004, trad. espanyola 2010).



El preu per alliberar el sol d’aquella mampara llòbrega va ser molt alt.

Els catalans, però, se n’estan alliberant tot just ara!

Aquestes  cavil·lacions  em  van  fer  sentir  l’alegre  recompensa  (quantes
vegades  no l’hauré sentit?)  en constatar que tanmateix  he viscut  prou com per
veure vençut el  mal que havia marcat la meva joventut.  I  per confirmar que he
tornat definitivament a la vida, vaig evocar, des de l’estreta cabina, la llum que
inunda les feixes  de Kontovel5 damunt la badia,  mentre el  mar  tot  just  pren la
coloració pàl·lida, com si  encara no sabes brillar de debò. Perquè quan el sol se
situa damunt de Trstenik, la lluïssor dels cristalls escampats per la superfície del
mar adquireix l’esplendor d’un majestuós mirall. D’un mirall que s’estén entre el
castell de Miramar i el port; i llavors, aquesta matèria suau, com passada per un
sedàs, ondula  imperceptiblement, mentre aquí o allà guspira alguna estrella.

En baixar de la llitera els altres viatgers encara feien mandres al llit; en
tornar del ritual diari amb la màquina d’afaitar ja xerraven de valent; d’acord amb
el costum triestí, les bromes eren per tot una octava massa fortes. La companyia,
tanmateix, no era irrellevant. Una de les senyores, quan va sentir que jo anava al
congrés sobre les llengües minoritàries em va dir que ella també era eslovena; però
la seva companya de seguida va sentir la necessitat de protegir-la. I com que un
atac directe en el nostre temps resulta prou anacrònic —i en aquella situació podria
resultar fins i tot mal educat—, va utilitzar el vell truc de considerar que el parlar
eslovè de Trieste sona malament en comparació amb la manera com parla la gent a
Ljubljana. Sort encara que no va arribar a la conclusió que el pas de la frontera de
Fernetiči  separa directament dues llengües eslovenes diferents!  I  què puc fer jo
davant  d’un  cervell  tan  poc  elàstic?  Evidentment,  és  veritat  que  la  nostra  gent
barreja  en  la  seva  parla  tot  d’expressions  italianes,  però  aquests  lapsus  són
comprensibles en qualsevol comunitat que parli alhora dues llengües diferents —
l’italià i l’eslovè—, tenyides, a més, amb fortes notes dialectals. Vaig apuntar, però,

4 El símbol de la repressió feixista dels eslovens a Trieste és l’incendi que va destruir, el juliol
de  1920,  un  imponent  edifici  al  centre  de  la  ciutat.  El  Casal  Eslovè  era  una  de  moltes
institucions semblants que abans de la Primera Guerra els eslovens construïen en les ciutats
que consideraven claus amb clara voluntat de cohesionar el país. A l’edifici, acabat el 1904
per  Max  Fabiani  amb  una  gran  ambició  arquitectònica,  hi  havia  una  caixa  d’estalvis,
cafeteria, restaurant, hotel i espais per a esdeveniments culturals. En els mitjans italians,
encara avui (a l’exposició sobre  La Trieste de Magris al  CCCB de Barcelona el 2011, per
exemple) es fa referència a aquest edifici com a l’hotel «Els Balcans», intentant esborrar així
qualsevol indici de la intolerància que va provocar el greu incident.

5 He conservat el nom eslovè de tots els topònims —excepte els més coneguts— del litoral
triestí per preservar l’òptica de l’autor.



que  els  italians  sempre  ensopeguen  amb la  llengua  eslovena  perquè  tenen  una
al·lèrgia crònica contra tot el que pugui ser eslovè.

—És veritat, va admetre la senyora gairebé involuntàriament i després va
afegir amb gran èmfasi que no podia suportar els eslovens que parlen en veu massa
alta als autobusos.

I mentrestant, el tren va arribar a l’estació de Gènova i va posar el punt i a
part d’aquest paràgraf sobre Eslovènia.

Matí del 20 de juliol

Soc al vaixell de Cabo San Sebastián.

És un ferri, un «cangur», com li diuen.

A Gènova vam trigar molt fins que tots els cotxes i camions van estar ben
endreçats a la panxa del vaixell. Així vaig tenir prou temps per observar el port des
de la coberta de dalt. La vista res té a veure amb la vista panoràmica de casa nostra,
tan  característica.  És  clar  que  estava  observant  la  riba  des  d’un  lloc  no  gaire
habitual,  però  mantinc  el  judici.  Cal  dir  que  Gènova  va  quedar  definitivament
destrossada per l’autopista que divideix amb una línia recta la transició del paisatge
ondulat pels pujols a la superfície plana del mar. Veient-ho vaig reviure l’angoixa
que em va sobrevenir  quan  l’ajuntament  de  Trieste  va  presentar  el  projecte  de
construir una  autopista com aquesta que baixés des de Proseški Vrh, passant pel
Kozjak i Judovec fins al port. Em va entristir i confondre constatar que un simple
decret administratiu podria esborrar aquell pendent de feixes que és, amb tot el seu
verd i els altres colors, el tresor de la costa triestina. Una simple carretera de ciment
podria anul·lar tota la bellesa que vaig intentar recollir després de la guerra a les
pàgines dels meus llibres. Per sort, la gent i les institucions van saber com rebel·lar-
se i el projecte va quedar congelat. Qui sap, però, si per sempre. Tot observant la
panoràmica de la Gènova malmesa vaig recordar l’article d’una periodista de  Le
Monde que creia que el món hauria d’escoltar més la perspectiva femenina perquè
així  es  podria  evitar  l’urbanisme  salvatge.  Aquest  pensament  em  resulta  molt
pròxim. Però podrem rehabilitar  mai els miracles de la natura que ja han estat
profanats?

El vaixell està ben construït, no fa panxa, sembla gairebé elegant. Amb el
vaixell bessó Cabo San Jorge fa el trajecte fins a Barcelona, i possiblement també
fins a Palma.



Tot funciona com un rellotge. La recepció dels passatgers, la distribució per
les  cabines,  el  restaurant  d’autoservei,  etc.,  tot  transcorre  amb  molt  d’estil,  de
manera que em deixo endur per la sensació que aquesta convivència podria durar
una mica més que les vint hores que necessitarem per arribar a Barcelona.

A l’atri davant del saló principal hi trobo distribuïts en cinc o sis prestatges
els  volums  gruixuts  de  l’Enciclopedia  universal  ilustrada  europeo-americana.
Davant la llibreria hi ha dues tauletes fetes amb gust, damunt seu, dos llums de
braç  articulat.  Sense pensar-m’hi  gaire,  vaig  obrir  el  volum per  comprovar  què
diuen  de  nosaltres.  Com  que  no  vaig  saber  trobar  cap  entrada  dedicada  als
eslovens,  vaig  mirar  la  nota  sobre Ljubljana.  I  allà  hi  havia  una  fletxa que em
remetia a l’entrada Laibach. Molt rebé, així vaig poder comprovar que vivim a la
Monarquia Austrohongaresa, etc. No em va estranyar gens, evidentment. Estic ben
acostumat  a  les  troballes  magnífiques  com  aquesta.  Vaig  mirar  la  data  de
publicació. Madrid, 1916, Espasa-Calpe, S.S. Llavors tot podria ser perfectament en
ordre i m’hauria d’avergonyir per la ironia que havia sentit si no fos que a sota de la
primera nota hi havia un altra data, l’enciclopèdia va ser reimpresa l’any 1976!

D’acord, vaig pensar, aquesta ciència estranya que viatja amunt i avall pel
Mediterrani  només  confirma  els  meus  propis  dubtes.  Perquè  cal  preguntar-se,
tanmateix, fins a quin punt la cultura eslovena ha aconseguit desempallegar-se de
la  comoditat  casolana  dels  clubs  de  lectura  i  s’ha  elevat  per  salpar  cap  a  nous
horitzons, com desitjava aquell poeta.

Vaig apuntar les dades de l’enciclopèdia a un fulletó que m’havia donat una
dona tot just sortir del taxi, arribant al port de Gènova.

La protectora dels animals ens invitava a no visitar cap corrida de bous.
Citaven Lorca: «Espanya és l’únic país on la mort i la tortura formen part de les
festes patriòtiques». I Hemingway: «És un assumpte barbar i brut».

No sé si les corrides són resultat d’un sadisme sanguinari, de la frustració
sexual i de la perversió, com assegurava el pamflet, però potser no els falta raó. A
mi, aquestes gestes em deixen ben fred. Ni la boxa, ni les corrides, ni la caça mai
m’han atret; probablement perquè vaig viure de ben petit la caça de l’home. No puc
estar d’acord amb Lorca del  tot;  a la península italiana cacen cada any milions
d’ocells migratoris que s’havien estat alimentant a Suïssa, a Eslovènia o a Àustria...
La tortura d’aquells ocells fràgils amb les xarxes i altres ginys em sembla encara
més perversa que maltractar un brau majestuós,  per molt  que sigui  prèviament
afeblit.



Nit del 20 de juliol

Després de sopar vaig pujar a la coberta de dalt, a la proa.

Bufava  una  brisa  dolça  que  m’embolcallava  amb  una  presència  tèbia,
semblant a una carícia. Un embolcall que durava, i es renovava cada cop. 

L’embolcall d’una llana translúcida.

Podria ser que el plaer que sento quan l’escalfor toca la meva pell doni la
impressió que sóc una flor d’estufa. Potser. Des de la guerra, el fred alemany va
quedar incrustat dins meu perquè la tela de jute no m’havia protegit millor que una
gasa, de manera que percebo els aires d’estiu com un bàlsam. Abans de la guerra,
però, era ben capaç de lluitar sense cap gorra amb la boira gèlida, ara, en canvi,
reneixo tot just dins de la incubadora de juliol.

21 de juliol

Barcelona.

La benvinguda dels molls, de les grues i dels pals dels velers.

La  remor  del  port  sota  l’ull  atent  del  sol  abrusador.  Em pregunto com
sortiria un viatger, carregat de maletes, d’aquest enrenou sense l’ajuda d’un taxista.

—L’hotel no està pas lluny, em diu el conductor, com si hagués endevinat
en què pensava.

La Rambla.

La filera d’arbres amb un ample passeig al mig, mentre el trànsit passa pels
dos costats, en una banda de pujada, en l’altra, de baixada. Igual com Akvedoto a
Trieste, només que aquí hi ha quatre vegades més d’espai.

La primera trobada a la recepció de l’hotel: Armand Keravel amb la seva
delegació bretona. Ens abracem i aquesta salutació tan espontània em fa pensar
que amb els meus amics eslovens no m’hauria abraçat mai amb aquest caliu, ni que
no ens haguéssim vist anys.

L’habitació encara no està preparada, anem, doncs, a fer un tomb.

Cada cop de nou m’embruixa la xarxa de carrerons estrets.  Les  façanes



gairebé es toquen. Les entrades ombrívoles. Els arrebossats ennegrits. No diré pas
que viure en aquest ambient hagi de ser una font d’alegries, però a mi el contacte
amb  un  rusc  que  concentra  tantes  vides  m’inspira  l’anhel  d’una  intimitat  mai
experimentada.

Per dinar anem amb el metro al barri on viuen uns amics de l’Armand. No
em feia cap gràcia un viatge en hora punta, amb l’aire sufocant del tren soterrani;
però accepto el desig de l’amic.

A la taula, l’observo.

En  aquesta  dècada,  des  que  junts  intentem  fer  alguna  cosa  per  a  les
llengües privades de llibertat, no ha canviat gens. És prim i musculós, sempre igual
d’atent, fins i tot una mica pedant, però de manera simpàtica, i és fa estimar també
perquè sempre es deixa sorprendre. És un patriota celta agradablement capficat. I
així deuen ser també tots els altres partícips de la germandat druida. Amb l’amable
atenció habitual explica les iniciatives per impulsar la presència del bretó a Brest i
parla també de la taula que vaig reunir jo a Trieste, a casa meva de Judovec, durant
un simposi sobre les minories. Tot i que ja és gran, la seva veu té la claror d’un
noiet,  la  seva  capacitat  d’interessar-se  per  tot  fa  que  el  seu  bon  humor  resulti
contagiós.

Llavors anem a l’hotel on s’allotgen els bretons.

L’hotel Alguer.

A les parets del  vestíbul i  de l’escala hi  ha fotografies d’aquesta colònia
lingüística aïllada.

I jo em pregunto si podria trobar a Eslovènia un sol hotel amb els noms
com Bazovica,  Nabrežina o Devin?6 I m’imagino el rostre contret del compatriota
davant del qual m’hauria atrevit a dir aquesta remarca!

Ens estem a la cafeteria, xerrem en la pau de la tarda fins que arribem a la
conclusió que nosaltres, els cavallers errants de les cultures no reconegudes, som
els  únics  missatgers  d’una  Europa  realment  nova.  Dos  grans  pensadors  ens
confirmen que no ens han pujat els fums al cap. Primer Denis de Rougemont amb
el  seu llibre  L’Avenir  est  notre  affaire.  I  també la convicció  d’Aragon que vaig

6 Nabrežina (Aurisina) i Devin (Duino) estan estretament lligats amb la història eslovena.
Bazovica,  en canvi,  és un símbol  de la lluita antifeixista,  ja  que el  setembre de 1930 els
feixistes italians hi van afusellar quatre joves. Tal com anticipava l’incendi del Casal Eslovè
de l’any 1920, aquest judici sumaríssim ja indicava la duresa dels mètodes que més tard
serien aplicats en altres parts d’Europa.



trobar en una entrevista: «Sempre he constatat que els pobles sotmesos amaguen
coses que podrien convertir-se en la veritat d’un nou futur.»

I és per això que no puc acceptar la proposta del canvi de nom de la nostra
organització, que ha rellançat l’Armand, per canviar la protecció de les llengües i
cultures amenaçades per la de les cultures i llengües minoritàries. Aquest punt de
vista  bretó  és  molt  antic.  Ells  no poden  comprendre  que els  altres  assumim la
repressió; a més els sembla que «minoria» és un terme ben definit, fins i tot en
l’àmbit jurídic. Tenen raó, en part, però insisteixo —i sé que al comitè executiu hi
ha altres que pensen igual— que acceptant la condició de «minoria» ens tallem el
cap nosaltres mateixos i ens deixem vèncer per l’opressor, a més de corroborar dins
la pròpia comunitat que ens hem de sentir menystinguts, en lloc d’intentar afirmar
la identitat i començar a curar així el síndrome de la petitesa. 

Llavors ens traslladem amb la conversa al llunyà Versalles, al saló que va
ser destruït pels activistes il·legals bretons. Evidentment els meus contertulians no
estan  d’acord  amb  aquests  mètodes  de  lluita;  però  tanmateix  se  sent  alguna
remarca, que també hem sentit alguna vegada pel part dels representants del Tirol
del Sud, que en algunes situacions aquest és l’únic remei.

Al vespre, estem de nou sols amb l’Armand a la Rambla. Caminem cap a la
plaça de Catalunya. La calor ha afluixat i també nosaltres dos ens hem contaminat
de l’alegria dels visitants,  asseguts sota els baldaquins de les capçades espesses,
mentre passen les dues processons, una cap a dalt, l’altra cap baix. Els quioscos,
protegits per una teulada de lona, exposen diaris, llibres i revistes, com en una gran
tenda nòmada.

Plaça de Catalunya.

Al mig de la plaça, una font.

Al seu voltant una clariana de gespa, tallada a ran de terra. 

A la gespa,  parelles estirades que dibuixen tot al  voltant  de la font una
corona de persones que més aviat  xerren i  no pas s’estimen.  Però tots els  seus
cossos estan dirigits vers un centre, vers aquella font i formen una flor estranya,
viva i bigarrada.



22 de juliol

Els pobles, que vam quedar d’alguna manera arraconats per la Història, ens
assemblem.  A  nosaltres,  per  exemple,  ens  va  salvar  durant  segles  la  cançó.  I
repeteixo en la ment la frase de Kosovel que vaig copiar aquesta primavera de les
seves Obres completes: «El nostre rei és la nostra cançó».

Montjuïc.

La muntanya a la part occidental de Barcelona.

Parcs, palaus, museus. Però no tinc temps pels interessos turístics.

Palau de congressos.

Des  que  es  va  fundar,  aquesta  és  la  primera  vegada  que  la  nostra
organització es reuneix d’una manera tan solemne. 

I  tanmateix,  es  xocant  aquesta  ironia  històrica:  aquí,  a  Montjuïc,  l’any
1940, Franco va fer afusellar Lluís Companys. Aquí, a Montjuïc, ara ens reunim els
representants dels pobles amenaçats, invitats per una Catalunya autònoma!

A la tarda, recepció al palau del govern.

Palau de la Generalitat.

Fa sis segles que la identitat catalana pot afirmar un govern propi.  I  en
aquest palau, que és la seva seu, es concentra tota la serenitat dels temps passats.

La majestuositat de l’escalinata.

Pilars fràgils suporten els arcs gòtics.

El patí compartimentat capriciosament.

A la terrassa del primer pis, un llimoner. [sic]

La màgia  de la  tradició  ens  ha atrapat,  encara que potser  tot  és  massa
aristocràtic pel gust democràtic actual; però alhora sento una petita nostàlgia per
aquells temps en els quals els constructors eren capaços de convertir les finestres,
els arcs i les escales en poesia.

Intento  comparar-los  amb  llocs  semblants  i  m’apareix  el  palauet  de
Stradun a Dubrovnik, però l’interior d’aquest palau català és, tot i que és més fosc,
molt més treballat.



Tinc la sensació que en qualsevol moment apareixerà Hamlet en persona.

I precisament per aquesta intuïció literària em colpeix la constatació que a
Eslovènia no tenim cap lloc com aquest on el govern propi s’hagués inscrit en la
Història.  A més,  el  nostre govern actual  s’orienta ara —tan ideològicament com
emocionalment— cap a països de l’Àfrica i de l’Àsia, mentre que passen de llarg,
com si fossin cecs, dels pobles amb els quals compartim el mateix passat europeu.7

Els occitans, bascos, bretons, escocesos, catalans, ladins, etc. —són tan poc presents
en  la  nostra  consciència  que  em  desespera  perquè  el  nostre  desenvolupament
polític resulta perjudicat per aquesta ceguesa.

23 de juliol

Un matí de diumenge a l’estiu. Transparent com l’ull d’un peix.

Els reflexos del sol jove juguen damunt les fileres d’arbres, que semblen
bessones dels passeigs triestins.

Estem anant cap a Montserrat.

Primer  passem  una  bona  estona  en  l’embús  de  l’autopista;  finalment
enfilem cap a la muntanya. Una sèrie de corbes pronunciades. Com si haguéssim de
pujar a dalt de Vršič, només que aquí sota hi ha una plana que es perllonga cap a
l’infinit.

La  muntanya  de  Montserrat  té  la  llargada  de  deu  quilòmetres  i  cinc
d’ample.

Està al cor de Catalunya.

Com una erupció de força petrificadora.

Mil metres d’altitud.

Llavors  assistim  a  una  breu  celebració  en  honor  al  violoncel·lista  i
compositor Pau Casals.

Dipositem una corona de flors  al  seu monument i  una coral  canta «Els
segadors».

7 Al·lusió a la política dels països no aliats que seguia Josip Broz Tito. Cal subratllar que
Boris Pahor ha estat sempre un ferm adversari del règim comunista.



Quan marxem, m’adono com són de semblants aquests segadors catalans,
que es van rebel·lar en el segle  XVII contra els terratinents i les tropes d’ocupació,
amb els nostres pagesos rebels d’aquells temps. I de nou em fa ràbia que sapiguem
tan poc d’aquests pobles. Però què hem de fer si la Petita enciclopèdia que s’acaba
de publicar en eslovè, i també el  Petit lexicó, sostenen que Casals era un cel·lista
espanyol;  la  qual cosa no és gaire diferent  que apuntar que Ivo Gruden era un
poeta  italià només perquè va néixer a Nabrežina que ara pertany a la República
d’Itàlia. Però qui podria contradir a aquests savis que segueixen al peu de la lletra la
legitimitat internacional?

Quan torno a ser  a fora oblido la biblioteca, oblido el  temple i  totes les
altres mostres de l’art i començo a observar l’orgue majestuós de pedra que s’eleva
rere el monestir com un gran panell protector. I penso com m’agradaria calçar-me
les botes i anar a descobrir el món salvatge d’aquesta muntanya...

Observo els  cims i  per  uns instants em trasllado a Višarje  on trobàvem
recer durant l’època feixista. És clar que nosaltres també tenim moltes coses que no
sabem apreciar, però Višarje no és Montserrat. I la cartoixa de Pleterje tampoc s’hi
pot comparar. M’adono que vaig tenir la mateixa sensació a Andorra, a San Marino,
a les Valls Occitanes d’Itàlia. D’acord, d’acord, ho reconec, tenen raó tots el que
consideren que el nostre trajecte històric no es pot comparar amb els altres. El que
més ens ha faltat és que no vam tenir mai la necessitat de construir un centre que
fos el símbol per a tot el poble,8 sigui religiós o civil, i encara millor que fos les dues
coses  alhora.  Buscar  el  consol  en el  fet  que el  territori  eslovè estava dividit  en
diferents províncies austríaques9 ens aparta de la conclusió essencial que nosaltres
vam estar —i encara estem, de fet— massa lligats a l’espai més immediat i que cal

8 Com a curiositat és pot apuntar que Trieste tenia, just abans de la Primera Guerra (encara
dins Àustria), 56.000 habitants eslovens, mentre que a Ljubljana hi vivien  només 52.000
persones. D’una manera ben paradoxal, Trieste era la ciutat on vivien més eslovens i amb
això també un important centre de negocis i de cultura eslovena, però sense que els eslovens
arribessin mai, ni de lluny, a ser la comunitat més nombrosa d’aquest port adriàtic.

9 Eslovènia com a corònim no va existir fins a mitjans del segle  XIX, quan va començar el
moviment polític de l’Eslovènia Unida (Zjedinjena Slovenija). La població eslovena vivia a
Carniola amb el centre a Ljubljana —aquesta era l’única regió on els eslovens eren majoria—
i  també  a  Caríntia,  Estíria  i  al  litoral.  En  lloc  d’un  únic  centre,  el  país  pivotava  entre
Klagenfurt (Celovec), Maribor, Trieste (Trst) i Ljubljana. Les regions, però, no eren només
entitats administratives, sinó que hi havia una forta consciència de pertinença a la comunitat
local.  En la llengua eslovena encara avui  és  possible  distingir  clarament  set  grans  grups
dialectals. Tot i que l’estàndard (llengua escrita) està consolidat com a mínim des del segle
XVI, no hi ha cap voluntat ni necessitat d’esborrar les diferències que són percebudes com a
riquesa i no com un entrebanc. Els lligams a nivell regional són encara molt presents, tot i
que  administrativament  cap  d’aquestes  regions  no  s’ha  reconstruït.  Avui  la  República
d’Eslovènia simplement s’organitza al nivell local en ajuntaments.



descriure’ns com uns pragmàtics i uns particularistes.

És clar que em molesta que hagin convertit aquest símbol preciós en un
formiguer per als turistes. Botigues de records, el restaurant, etc. Aquest ambient
de  festa  major  no  em  molesta  davant  les  coves  de  Postojna,  però  aquí  sí  que
perjudica la noblesa d’un lloc  espiritual.  Admeto que el  monestir,  la  biblioteca,
l’editorial  i  altres  tallers  necessiten  finançament,  però  aquest  rol  d’un  lloc  de
pelegrinatge enfosqueix bastant el simbolisme de cohesió nacional que li pertoca a
Montserrat. 

En una altra ocasió, caldrà que em dediqui a estudiar amb més profunditat
l’actualitat  catalana.  La  reconstrucció  de  la  vida  parlamentària  segur  que  farà
possible  que  tant  en  la  política  com  en  la  cultura  les  forces  de  la  nació  es
desenvolupin plenament; el progrés que cal esperar dels catalans segur que serà
molt superior al nostre perquè nosaltres estem sotmesos a continus atacs epilèptics
que ens fan caure un cop cap a la dreta i un altre cap a l’esquerra. És molt probable
que els catalans siguin capaços d’assegurar-se un lloc important entre els pobles
europeus molt abans que nosaltres; el lloc que ens hauria pertanyut restarà vacant
a causa de la nostra postguerra, ideològicament tan unidireccional. 

23 de juliol cap al tard

Es congrien núvols foscos, és a dir que aviat la pluja refrescarà les parets
rescalfades. Sota la filera dels arbres ja no hi ha ni rastre d’aquella calorada de la
tarda.

He caminat al llarg de la Rambla, des de l’estació de metro Liceu, on hi ha
el meu hotel, fins a la plaça de Catalunya i el Passeig de Gràcia. I així m’he trobat de
nou en el restaurant d’autoservei que ara ja em resulta familiar. El novembre passat
em vaig convertir en un client habitual d’un restaurant a prop de la Gare de Lyon.
Tinc un setè sentit per saber descobrir els llocs que resulten amables, però alhora
discrets.

Aquesta tarda m’ha espatllat el bon humor el quiosquer que m’havia venut
el diari  Avui. Caminava sota els arbres, observava les parelles que hi passejaven i
intentava esbrinar  si  els  catalans  mai  serien capaços  de desempallegar-se  de la
dualitat en la qual han viscut per força durant quaranta anys.

Tot pensant això em vaig trobar davant del quiosc que sempre de nou em



desperta una associació amb una tenda de beduïns. Vaig comprar un exemplar del
diari perquè sempre informa sobre el nostre congrés a la portada. Vaig demanar-lo
en italià perquè aquesta llengua a Barcelona resulta molt útil; però quan l’home
baixet i gras em retornava el canvi em va retreure que m’interessés pel català, ja
que no és pas cap llengua sinó només una veritable barreja de dialectes. No em va
sorprendre, però, el seu italià florit, sinó el to gairebé impertinent amb el qual va
pronunciar el seu retret. Li vaig respondre que hi ha moltes persones que pensem
sobre el català d’una altra manera i que els catalans tenen traduïts a la seva llengua
els clàssics de la literatura universal... L’immigrant italià s’entossudia a contradir-
me,  però per sort va arribar un client  nou,  que va prendre el  meu lloc i  va fer
possible que me n’anés.

I ara estic enfadat amb mi mateix perquè havia estat massa ben educat.
L’hauria  hagut  de  renyar;  sento  ràbia  de  mi  mateix  sobretot  perquè  l’home
segurament  era  un  dels  veterans  de  les  forces  d’ocupació  que  els  vaixells  de
Mussolini  havien  desembarcat  per  ajudar  Franco.  Em  sento  malament  també
pensant en tots aquells nouvinguts que s’han instal·lat  a casa nostra després de
l’any divuit i de quina manera s’han acarnissat contra la nostra llengua.

Vaig  tenir  ganes  de  tornar-hi  per  enfrontar-m’hi.  Potser  aconseguiria
fabricar  unes  quantes  fletxes  de  paraules  ben  esmolades.  Però  per  aquestes
situacions no hi  ha ningú com la meva amiga Zlatka;  el  seu parlar,  sempre tan
correcte, de cop adquireix un to dur, gairebé corrosiu i fa sentir el contrincant com
un malfactor davant el fiscal.

Em tranquil·litzo tot just després de pensar que les tropes de nois incultes
del sud els enviaven tant a Líbia, com a Abissínia, i també a la Península ibèrica,
per minvar la tensió en unes regions on la gent passava gana, i així van trobar feina
per  a  tots  aquells  que  estaven  a  l’atur,  donant-los  la  carrabina  número  91  i  la
camisa negra.

Per què fer-me mala sang a causa d’un analfabet? Però tanmateix és cert
que  les  multituds  d’aquests  desgraciats  ignorants  són  el  millor  material  per
qualsevol dictadura. 

24 de juliol, de nit

La Rambla encara bull de vida.       

Al  principi  de  la  llarga  filera  d’arbres,  mercaders  de  pell  fosca  exposen
collarets, arracades, polseres, articles de pell. Aquest fantasmagòric exotisme em



segueix  a  les  botigues  de  records  i  quan  torno  a  preguntar  per  productes
específicament catalans, el matrimoni que regenta l’establiment m’ensenya de nou
tota la varietat del folklore africà.

La Rambla em resulta ara ben familiar.

Els carrers estrets, que penetren des de la Rambla al nucli antic, diuen que
evoquen l’atmosfera de Montmartre,  però aquí la música de ritmes densos i  els
locals en penombra només insinuen la disbauxa. Sembla ser que aquí l’han sabut
domar i donar-li aires casolans. Potser el rerefons és ben diferent, però allò que puc
veure resulta atenuat com un fusell que s’hagués quedat fa temps sense cartutxos.
Fins i tot aquelles poques noies que en la fosca esperen els clients i els intenten
introduir a les característiques de la professió més vella del món, no resulten en
aquest silenci cap mena de nota estrident. Sembla que la ciutat i la gent respirin en
una única esperança que alguns no volen percebre i els altres encara no s’han ni
plantejat.

Més tard, camí de tornada des de la Plaça de Catalunya, les sirenes policials
trenquen la nit.  Els cotxes passen de llarg a gran velocitat,  els  llums del  sostre
bategen amb ombres blaves. La Rambla és irreconeixible. A prop de la parada de
Liceu,  l’aire  fa  olor  de  cremat.  Una  cortina  de  fum?  Gasos  lacrimògens  de  la
policia? No ho sé.  Però tota l’avinguda d’arbres ara està en alerta màxima. Dos
cotxes  patrulla  estan  aparcats,  barrant  el  pas,  al  mig  del  passeig.  Els  altres
continuen circulant amunt i avall pels dos carrils laterals. Mentrestant, goles joves
criden sense parar: Llibertat! Llibertat!

La  porta  d’entrada  de  l’hotel  està  tancada.  El  recepcionista  fa  cara  de
pomes agres i quan em dóna la clau, veig que em voldria fer algun comentari, però
es reté. La seva expressió em diu que els manifestants l’irriten molt. No li dono cap
oportunitat, em precipito vers l’ascensor per poder observar des de la finestra de
l’habitació els disturbis a la Rambla. Però l’edifici fa cantonada i no em deixa veure
res més del que ja havia vist a sota; l’atmosfera de la rebel·lió m’inspira sensacions
contradictòries. Si l’acció de protesta és provocada pels caps calents de l’extrema
esquerra, llavors —em dic— no hi  ha cap diferència entre Barcelona o Bolonya,
entre Barcelona i Milà. Però si els nois que criden per la llibertat representen la
consciència catalanista, llavors aquesta olor de fum, que arriba fins al tercer pis,
potser em podria agradar ja que anunciaria que la renaixença catalana ha arribat a
prendre també entre els més joves.

Una cosa la sé ara del cert: a sota, a la Rambla esvalotada, els homes s’han



unit en aquella mena de nus que reverbera d’excitació i ara tinc clar que sota la
dignitat i  la decència dels  seus habitants,  Barcelona amaga un cràter volcànic a
punt d’erupció.

26 de juliol

A les dotze m’embarco.

Renuncio a Palma, a la Costa Brava, etc. Ho sé d’entrada: palmeres, platges
amb hotels  moderns,  etc.  Tot  això  és tan estandarditzat  arreu que ja no té cap
importància si  ets a Nica o a San Remo o a Portorož. Si  vols descobrir  un país
desconegut,  has  d’anar  cap  a  l’interior,  al  rerepaís.  I  t’has  d’agafar  temps  per
conèixer-lo a poc a poc,  sense presses,  sense córrer.  En aquests últims dies,  he
acumulat tantes preguntes no resoltes que no tinc temps ni d’endreçar la ment ni la
meva taula.  De manera que tornaré a Catalunya més endavant,  després d’haver
pogut pensar els problemes en la tranquil·litat de Barkovlje. Al marge d’un full he
apuntat la frase que els rebels xinesos utilitzaven contra la dinastia Ming (1412-
1428):  «La  victòria  es  prepara  enmig  de la  nit.»  En aquest  mateix  instant,  em
sembla un lema que ningú que tingui com a objectiu preservar la dignitat de l’home
pugui oblidar.

26 de juliol a la tarda

M’he instal·lat a popa.

I vaig recordar el viatge de 1960, quan vaig agafar un vaixell de mercaderies
per  anar  des  de  Rijeka  cap  a  l’Orient  Mitjà,  tot  i  que  vaig  passar  bona  part
d’aquelles tres setmanes tancat a la cabina amb la màquina d’escriure, mentre l’aire
sufocant recordava un bany de vapor.

Sota aquell cel idiota va néixer L’escarabeu dins el cor. No sé per quins set
sous  vaig  decidir  canviar  el  títol  del  llibre,  que  primer  es  deia  molt  més
correctament L’escarabeu dins el pit perquè els egipcis posaven als seus morts, per
substituir  el  cor  que  els  havien  extret,  l’amulet  dins  la  caixa  toràcica.  El  canvi
resulta del tot il·lògic. Potser em va seduir el pensament que esmentar el cor en el
títol faria més efecte si volia fer un llibre sobre el país dels ancestres.  Però és cert
que l’home tot sovint ensopega amb les seves pròpies cames; no sempre la culpa és
dels altres.



En l’estela que deixava el vaixell rere seu i que es perllongava fins l’infinit
per la planúria del mar he retrobat els pensaments de Leopardi sobre l’espai sense
fi i el silenci profund de l’univers. El vaixell va esdevenir així el símbol d’un viatge a
través del temps; vaig sentir melangia a causa del congrés al qual acabava d’assistir.
El futur en el que totes les coses que demanàvem es realitzarien semblava allunyar-
se cap a un horitzó indefinit. No vaig sentir cap mena de satisfacció, ans al contrari,
sentia pànic perquè m’adonava que a vegades circumstàncies del tot imprevisibles
poden provocar un punt d’inflexió!

Traducció de Simona Škrabec

BORIS  PAHOR  (1913),  novel·lista  eslovè  nascut  a  Trieste.  Va  patir  els  atacs
feixistes contra la minoria eslovena de Trieste, on no va poder tornar fins al 1938.
Va  lluitar  contra  el  feixisme  al  costat  dels  partisans  fins  que  va  ser  detingut  i
deportat a diversos camps nazis. Un cop alliberat dels camps, va patir la censura
comunista  perquè  es  va  oposar  al  règim  de  Tito.  És  una  de  les  figures  més
importants de la literatura europea actual i un advocat incansable del respecte per
les minories. En català en podem llegir Necròpolis (2004).
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Il Caffè San Marco
s  el  seu cafè.  Hi  llegeix  els  diaris;  hi  escriu  els  llibres.  Un client  de  debò:
assegut  a la  seva tauleta,  absort,  les ulleres a mig nas.  És aquí on Claudio

Magris passa dies sencers.  Una segona casa,  un  recés;  més encara:  gairebé una
segona pell per al cèlebre germanista triestí. Magris ha agafat paper i bolígraf per a
protegir el futur del San Marco. Destinatari: la General. Objecte: una crida perquè
el colós de les assegurances es faci càrrec d’aquest lloc que és —sobretot— un espai
de l’ànima.

É

«Estic  segur  que  una  gran  empresa  de  dimensió  mundial  i  d’esperit
internacional com l’Assicurazioni Generali, essència i símbol de Trieste, no serà tan
obtusament miop de deixar morir o, pitjor, desnaturalitzar una perla de la ciutat
com el Cafè San Marco, conegut arreu, expressió d’una cultura autèntica i viscuda;
expressió de Trieste, com la General mateixa», escriu Magris.

I afegeix: «És veritat que hi ha més cafès bellíssims, però compleixen una
altra funció; important i agradable, però diferent. No hi ha cap mena de dubte que
sense el Cafè San Marco —o amb un Cafè San Marco canviat—, la imatge i la realitat
de  Trieste  patirien  un  sotrac  substancial.  La  General  sabrà,  de  ben  segur,
considerar el San Marco, no pas com un de tants immobles, sinó com un bé que cal
patrocinar, també en benefici propi, perquè una imatge forta d’obertura cultural
pot  ésser,  per  a  una  empresa,  més  avantatjosa  econòmicament  que  no  pas  un
lloguer i prou».

Segons el professor, és obvi que la gestió d’un cafè, on t’hi pots passar hores
amb una consumició i prou no és fàcil. Per tant, suggereix humilment: «la General
no tan sols hauria de llogar el local, sinó que hauria de contractar un director capaç
de dirigir el cafè amb poc personal. Hi haurà mesos millors i mesos pitjors però, al
cap i a la fi, el balanç comercial de la societat seria irrisori comparat amb el benefici
que la General n’obtindria exercitant un paper creatiu per a la ciutat i per als qui
veuen en el San Marco un tret essencial de Trieste».

Magris conclou, ras i curt: «els comptes sempre han de quadrar però, com
demostren molts dels protagonistes del capitalisme més gran del món —el nord-
americà—, el mecenatge —tot i que sigui relatiu— sempre acaba sent profitós per a
la societat. Una gran empresa, n’estic segur, comprendrà aquest fet i entendrà quin
és, en aquest cas, el seu deure i també el seu interès». Un missatge fort i clar. Si
serà rebut o no, ho veurem aviat.  (Aquest article es va publicar  —sense especificar-ne
l’autor— al diari Il Piccolo de Trieste el 2 d’abril del 2013.)



Herbert  George  Wells:  La màquina del
temps. L’home invisible.
JORGE LUIS BORGES

 la inversa de Beckford o de Poe, les narracions que recull aquest llibre són
malsons que defugen deliberadament un  estil fantàstic. Van ser somniades

els darrers anys del segle  XIX i  els del  principi del  XX.  Wells havia observat que
aquella època, que és la nostra, descreia de màgies i talismans, de la pompa retòrica
i  dels  èmfasis.  Ja  aleshores,  com  ara,  la  imaginació acceptava  allò  prodigiós,
sempre que tingués una arrel científica, no pas sobrenatural. A cadascun dels seus
textos  hi  ha  un  prodigi  i  prou;  les  circumstàncies  que  el  cenyeixen  són
minuciosament grises i quotidianes. Considerem The Invisible Man (1897). Perquè
Giges fos invisble, els grecs van recórrer a un anell de bronze, trobat en un cavall de
bronze; Wells, per a augmentar la versemblança, ens mostra un home albí que es
banya en un líquid singular i que ha de caminar despullat i descalç, perquè la roba i
el calçat no són invisibles com ell. A l’obra de Wells, allò patètic no importa menys
que la faula. El seu home invisible és un símbol, que perdurarà molt de temps, de la
nostra  solitud.  Wells  va  afirmar  que  les  invencions  de  Verne  eren  merament
profètiques  i  que  les  seves  eren  d’execució  impossible.  Tots  dos  opinaven  que
l’home no arribaria  mai  a  la  lluna;  el  nostre  segle,  degudament  atònit,  ha  vist
aquesta proesa.

A

El fet que Wells fos un geni no és menys admirable que el fet que sempre
escrigués amb modèstia, de vegades irònica.

Wells  va néixer,  no gaire lluny de Londres,  el  1866.  D’origen humil,  va
conèixer els mals i la pobresa. Era republicà i socialista. A les darreres dècades de la
seva vida va passar de l’escriptura de somnis a la redacció laboriosa de grans llibres
que poguessin ajudar els homes a ser ciutadans del món. El 1922 va publicar una
història  universal.  La  millor  biografia  de  Wells  és  la  que  ens  ofereixen  els  dos
volums del seu Experiment in Autobiography (1934). Va morir el 1946. Les ficcions
de Wells foren els primers llibres que vaig llegir; potser seran els darrers.

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).



Johnny Guitar (1954), Nicholas Ray
JOÃO BÉNARD DA COSTA

ra inevitable. No podia ser altrament. Si escric sobre les pel·lícules de la meva
vida,  com puc  deixar  de  banda  la  pel·lícula  de  la  meva  vida,  my Johnny

Guitar? Tan sols els qui no em coneixen gaire es podien pensar que Johnny Guitar
no acabaria omplint aquesta pàgina.

E
Una de les llegendes que circulen sobre mi —com aquella que diu que a set

anys  em  sabia  el  Larrousse de  memòria—  sosté  que  he  vist  Johnny  Guitar
centenars de vegades. Tant en un cas com en l’altre, exageren. Solament he vist
Johnny Guitar 68  vegades,  entre  1957  i  1988.  N’hi  ha  prou  per  a  saber-la  de
memòria? Mai no podem saber Johnny Guitar de memòria. Sempre és nova.

Pel que fa al gènere, la van classificar com a  western.  Es va estrenar als
Estats Units el 27 de maig de 1954, sota el signe de Gèminis. És una pel·lícula de
Nicholas  Ray  que,  la  nit  de  l’estrena,  tenia  42  anys,  9  mesos  i  20  dies.  En  la
filmografia de l’autor,  iniciada al  1948, n’és l’opus número 9. Posteriorment, va
signar 13 llargmetratges més, fins que va morir,  lighntning over water, segons el
film de Wim Wenders de 1979.

Johnny Guitar fou produïda per una companyia petita —la Republic—, i no
va costar gaire diners. La crítica americana la va menystenir («the silliest film of
the year»), però el públic, sense que ningú no aconsegueixi explicar per què, va
omplir les sales durant mesos. Herbert J. Yates, productor de l’obra, se’n va omplir
les butxaques, també. Quan el film va arribar a Europa —el 1955— les posicions
crítiques es van extremar. Alguns —pocs— es van encomanar del microbi que fa
més de 30 anys que m’acompanya. La majoria va trobar que el film tan sols podia
agradar a gent greument pertorbada o greument analfabeta. Jo i uns quants vam
patir vexacions quan la polèmica va arribar a Portugal. El nostre deliri provocava.
Els qui provoquen les majories o el sentit comú sempre acaben enduent-se més del
que donen.

Tan sols sé que, en el cas de Johnny Guitar, he viscut prou com per veure el
món fer moltes voltes. Quan, al 1981, vaig programar el film per la Gulbenkian, en
un cicle de cinema americà dels anys 50, la marea de gent fou tan grossa que el vam
haver de tornar a projectar. Després, cada vegada que projectem la pel·lícula a la
Cinemateca (i  la  hi  programo força  sovint),  no  hi  cap  ni  una agulla.  Milers  de
portuguesos hi van per Nick Ray. Passa el mateix arreu. «La Belle et la Bête du
western», com a l’època escrivia Truffaut, va esdevenir la definició de cult movie.

Nick Ray, que també va viure prou per ser testimoni d’aquest viratge, en
una ocasió va avançar alguns motius que, segons ell, expliquen el fenomen: 1) fou la
primera vegada en un western en què les dones en són, alhora, les protagonistes



principals i les antagonistes; 2) és una pel·lícula plena de llum i de calor. S’oposava
a l’estil del cinema negre que predominava en aquella època; 3) és un film en què el
color té molta importància, gràcies a una estructura arquitectònica hàbil; 4) fou el
primer llargmetratge en què el color es va fer servir amb tota la seva potencialitat;
5) el décor i el paisatge hi són emprats per a realçar la imatge al màxim.

No seré pas jo qui ho desmenteixi, però moltes d’aquestes coses foren les
que, a l’època, es van fer servir més per atacar l’obra. N’odiaven les dones (Joan
Crawford  i  Merces  McCambridge),  i  deien  que  el  color  (un  procés  anomenat
trucolor)  era d’un mal  gust insuportable,  cridaner i  exageradíssim. Crec que no
paga la pena explicar-ne gaire cosa més: de Johnny Guitar no em veig amb cor de
parlar-ne sense delirar. Déu i tants altres —amics i enemics— saben què passa quan
em deixo anar...

S’ha dit, per exemple, que Johnny Guitar és la pel·lícula amb el diàleg més
bell de la història del cinema (si més no, jo ho dic). Alguns n’estan convençuts i
recordo programes de cineclubs, o articles de revistes que van publicar el reguitzell
famós  de  preguntes  i  respostes,  entre  Guitar  (Sterling  Hayden)  i  Vienna  (Joan
Crawford)  quan comencen a  evocar  el  passat,  la  nit  de  l’arribada de Johnny al
saloon de Vienna. És quan ell li demana que li  digui «something nice», quan li
demana que l’enganyi. «Tell me you love me like I love you.» Ara bé, reduït al text i
prou, sec, el diàleg és llastimosament banal. Si la gent el recorda tant és pel concert
de les veus —rogallosa, la de Crawford; àtona, la de Hayden— que se sent al film i
per l’associació amb la partitura fabulosa de Victor Young. És per la manera com la
càmera i els cossos es mouen durant; és pel contrast dels vermells, dels verds i dels
marrons. És per la presència prodigiosa de la cova décor, al·lucinantment barroca,
mausoleu i casa embruixada alhora.



He  escoltat  la  banda  sonora  de  Johnny  Guitar moltes  vegades  sense
veure’n les imatges. Per associació, tot el record del film retorna. Ara bé, perquè
això passi, cal tenir memòria, hem d’haver vist el film. Si és cert que Johnny Guitar
també és una òpera, cal tenir en compte que depèn d’una  mise en scène única i
irreductible.

Reveure les imatges (o els sons) de Johnny Guitar és reveure’n el record.
Els qui la veuen per primera vegada també l’han de reveure. Perquè els personatges
—els dotze actors principals; essencials, tots—  no fan res més.

Quan  la  pel·lícula  comença  —la  tarda  en  què  maten  el  germà  d’Emma
(Mercedes McCambridge)— Johnny Logan, que es farà dir Johnny Guitar, torna al
costat de Vienna, de qui es va separar fa cinc anys. Per què es van separar? Per què
el fa tornar, ella? Per què li fa cas, ell? En la pel·lícula mai no ens responen aquestes
preguntes. Tampoc no sabem mai què els ha passat durant els cinc anys que no
s’han vist, entre una tarda a l’Hotel Aurora (d’aquest hotel, sí que ens en parlen) i la
tarda en què Johnny torna. Però en aquests cinc anys s’ha anat forjant el sentiment
dominant de cadascun dels protagonistes: l’amargor de Vienna, el cansament de
Johnny,  l’odi  d’Emma,  o  l’amor per  Viena  del  noiet  ros  que acaba  amb el  coll
trencat, damunt un cavall i a la forca, esperant que compleixin la promesa que li
han fet de salvar-lo.

Podem dir que  Johnny Guitar és una pel·lícula construïda en  flash-back
sobre una el·lipse immensa? O és una el·lipse immensa construïda sobre un flash
que no pot come back? O potser és que tot plegat és la mateixa cosa?

No continuaré. Com totes les coses molt grans, Johnny Guitar no s’explica.
Es narra (es veu) una vegada, i una altra, i una altra com les històries que contem
als  infants,  fins  que  les  saben  de  memòria  i  aprenen  que  tot  hi  és  cert.  És  la
Imitació de Crist dels cinèfils. N’hi ha prou d’obrir-lo a l’atzar per trobar-hi la frase
justa.  N’hi  ha  prou  de  veure-la  per  seixanta-vuitena  vegada  per  trobar-hi  una
resposta justa d’allò que estem vivint.

Quan la banda d’Emma entra al  saloon de Vienna, per a arrestar-la,  els
misteriosos croupiers aturen les ruletes. Enfrontant-se a Emma amb la seva mirada
terrible, Vienna, sense apartar-ne els ulls, dona una ordre seca: «Keep the wheel
spinnig, Ed. I like to hear it spin». Cada vegada que acabo de veure Johnny Guitar,
tan sols em ve de gust dir als qui la projecten: «Keep the film spinning. I like to see
it spin». Molt de gust, molt.

JOÃO  BÉNARD  DA  COSTA  (Lisboa,  1935-2009),  fou  crític  de  cinema,
assagista, professor i escriptor de ficció. Va dedicar un seguit de fotografies a Alfred
Hitchcock, Luis Buñuel, Fritz Lang, John Ford, Josef Von Sternberg, Nicholas Ray i
Howard Hawks.



Faràs dos trucs i t’obriré la porta
FELIU FORMOSA

Faràs dos trucs i t’obriré la porta
i no em sabré avenir que siguis tu.
Et faré entrar al meu pis, que desconeixes
i que només és fet per subsistir-hi.
Però m’hi trobaràs, qui sap per quin
designi inescrutable. Així que et fiquis
al menjador, veuràs el teu retrat
i els nostres llibres. Sonarà el nocturn.
Fullejaràs potser Virgina Woolf.
Vindré darrere teu, amb el desig
de sentir els teus cabells damunt la galta.
Amb tota la tendresa, et faré asseure
en un dels vells seients que compartíem
(durant els últims temps hi estudiaves
el llarg monòleg d’una dona sola
que tu no vas ser mai). Al teu davant,
espiaré els teus ulls, el dolç somriure
dels teus llavis amables, mig oberts,
i tot acabarà en una abraçada
que serà la primera. No hi haurà
ni passat ni futur. Tot serà lògic.
I aquest poema mai no haurà existit.

FELIU FORMOSA va néixer a Sabadell l’any 1934. És poeta, traductor i professor
d’art  dramàtic.  Tota  la seva obra poètica és d’una rellevància  enorme.  El  recull
Darrere  el  vidre.  Poesia  1972/  2002 n’és  un  compendi  imprescindible.  Cal
destacar-ne,  també,  la prosa,  especialment els  diaris  (El present vulnerable i  A
contratemps). Gràcies a la seva tasca com a traductor podem llegir obres d’autors
fonamentals com Brecht, Trakl, Thomas Bernhard, Büchner, Dürrenmatt, Ibsen,
Kafka, Kleist, Schnitzler i Txékhov.  



Dorothea  Lange:  la  fotògrafa
de la Gran Depressió

ROBERT CHESSHYRE

n els  darrers temps,  un gran nombre d’imatges  de la Gran Depressió han
aparegut, destacades, als telenotícies: homes malforjats fent cua per una mica

de  sopa,  indigents,  famílies  consumides  apinyades  en  tendes  provisionals...
Vuitanta anys després del crac del 29, mentre mirem de recuperar-nos de la crisi
bancària  del  2008,  aquestes  fotografies  continuen  escandalitzant  i  espantant.
Podria  passar  una  altra  vegada?  La  nostra  existència,  en  general  còmoda,  és
realment tan vulnerable? El poder d’aquestes imatges és immediat: són una mostra
de la fragilitat del sistema financer de què depenem.

E

L’obra de la fotògrafa Dorothea Lange va tenir un paper tan important com
el d’El raïm de la ira de John Steinbeck a l’hora de fixar en la memòria col·lectiva
nord-americana un horror que —si som honestos— encara ens fa por que pugui
tornar. I hi ha una fotografia que destaca per sobre de totes les altres: s’hi veu una
okie, una mare sense llar, abraçada per dos noiets i que bressola un nadó. La dona
té la mà a la barbeta i mira més enllà de la fotografia, cap a un futur desolador.
«Migrant Mother» ens diu tot el que hem de saber sobre la Gran Depressió.

Aquesta fotografia existeix gairebé de miracle. El febrer de 1936, Lange era
al nord de Califòrnia. Feia molt mal temps. La FSA (Farm Security Administration),
una de les moltes branques del New Deal, li havia encarregat que fotografiés les
condicions de vida dels grangers, profundament maltractats, que hi havia a la zona.
Un dia, Lange es dirigia a casa seva quan va passar davant un cartell que deia «Pea-
Pickers  Camp».  Va  continuar  conduint  més  de  trenta  quilòmetres  fins  que,
corsecada per la mala consciència de no haver-se aturat per a investigar, va girar
cua i hi va tornar.

El fred havia matat la collita de pèsols, i per això el campament tenia un
aspecte més lamentable que aquells en què els habitants encara podien treballar.
Enmig de la misèria, Lange hi va veure un tendal estripat a sota del qual hi havia
una família desconsolada: la mare, un nen de pit, dos noiets i un adolescent. Lange,
que tenia experiència com a retratista, sabia com obtenir el màxim de la gent que
fotografiava.  Va canviar de lloc els  membres del  grup,  va treure l’adolescent  de
davant el focus i va demanar als infants que amaguessin les cares.



El que la càmera va captar fou la desesperació de la mare i la dependència
desesperada  dels  fills.  El  resultat  va  ser  un  quadre  irresistible  que  va  capturar
immutablement la tragèdia de la Gran Depressió: una víctima blanca, ferma i, tot i
la desgràcia, gairebé noble, humiliada no pas per haver comès cap irresponsabilitat
sinó  per  una  calamitat  que  s’enduia  per  davant  gent  americana  decent  de  la
mateixa  manera  que  la  recessió  econòmica  destruïa  les  seves  feines  i  els  vents
huracanats reduïen la regió del Midwest a conques de pols.

Quan la mare, Florence Thompson, va ser localitzada molts anys després,
es  va  saber  que  era  índia:  si  la  FSA  ho  hagués  sabut,  la  fotografia  de  Lange
segurament mai no hauria vist la llum, ja que els del New Deal eren de tot excepte
daltònics. Thompson va mirar d’obtenir algun benefici a partir de la fama de la seva
imatge,  creient  —equivocadament— que  Lange  hi  havia  guanyat  diners.  De  fet,
Lange cobrava un sou, i la FSA distribuïa les imatges dels seus fotògrafs de franc.

Lange va néixer el 1895 en una família de classe mitjana, a Hoboken, Nova
Jersey. Va viure una vida moguda i gens senzilla: la pòlio la va deixar amb un peu
atrofiat; el seu pare va abandonar la família (un trauma que ella mai no va superar
del tot); no va poder realitzar un viatge que havia planejat de fer al voltant del món
amb una amiga perquè els van robar tots els diners; va dirigir un estudi fotogràfic
que  va  tenir  èxit  entre  gent  carregada  de  duros;  es  va  casar  amb  dos  homes
distingits (i absolutament diferents), i va tenir fills que la consideraven una mare
insensible, gairebé cruel.

El primer marit, Maynard Dixon, era un artista bohemi vint anys més gran
que ella, que s’identificava amb l’època dels pioners i que durant mesos vivia al
desert.  El  segon va ser  Paul  Taylor,  un professor universitari  d’economia,  a qui
interessava la pobresa rural com a Lange, però que era addicte a la feina.

D’adulta, Lange va viure a la zona de la baia del nord de Califòrnia (on es va
establir després de no poder fer el viatge al voltant del món). A diferència de molts
fotògrafs, no era gens pretensiosa, es veia més com una artesana que no pas com
una artista; en part com que les fotos de la FSA van aparèixer sense autoria, durant
la seva vida no va ser prou coneguda.

Més endavant,  el  govern li  va encarregar que documentés l’internament
cruel, innecessari i racista dels japonesos nord-americans. De seguit es va posar del
bàndol dels fotografiats més que no pas dels qui li pagaven el sou, i com a resultat
d’això les seves fotos van ser arxivades (una manera de dir suprimides). Al final de
la seva vida —va morir al 1965 després de vint anys de problemes de salut— va
afirmar que la dècada entre 1935 a 1945 havia estat la del seu apogeu.

Durant  els  darrers  mesos  de  la  seva  vida,  Lange  va  treballar  en  una
exposició de les seves fotografies al Museu d’Art Modern de Nova York, un honor
concedit  a  pocs  fotògrafs.  Desgraciadament,  va  morir  abans  que  l’exposició
s’inaugurés. Avui dia les seves imatges de la Gran Depressió són més conegudes
que no pas ella.



ROBERT CHESSHYRE  és un periodista britànic.  Va ser corresponsal de  The
Observer als EUA i és l’autor dels llibres When the Iron Lady Ruled Britain i  The
Return of a Native Reporter. Escriu a The Week, The Daily Telegraph Magazine i
a New Statesman.



Rhema

ELIAS CANETTI

La beneiteria s’ha tornat menys interessant; s’escampa en un no res i és la mateixa
en tothom.

JÓZEF CZAPSKI

Per mitjà de la seva forma reveladora, Proust aporta al lector un món d’idees, una
visió completa de la vida que, com que desperta les facultats de pensament i de
sentiment, exigeix que el lector revisi la seva escala de valors de dalt a baix.

ARTHUR KOESTLER

Més endavant la vida em va ensenyar que les experiències emotives més profundes
sempre són aquelles en què de sobte comprenem del tot el significat d’un simple
lloc comú.

JOSEPH BRODSKY

Dir que el patiment genera l’art més elevat és una fal·làcia abominable. El patiment
encega, ensordeix, arruïna i, sovint, mata.

ALFRED POLGAR

El que jo crec és, en canvi, que només haurem arribat a una fase realment superior
de desenvolupament quan els combatents s’avergonyeixin dels companys immolats
en comptes d’enorgullir-se’n,  quan es dipositin corones a les tombes perquè no
continguin les restes de ningú, i quan el culte als caiguts se substitueixi pel culte a
les tombes buides.

EVA ILLOUZ

Una Anne Elliot contemporània hauria de jeure al divan del psicòleg i tractar de
justificar  aquesta  ferma  determinació  d’estimar,  tota  la  vida  i  d’una  manera
desinteressada, sense esperança de reciprocitat, algú que no és probable que pugui
acabar sent la seva parella.
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Pàgina 45: El gueto de Trieste. Creat el 1696, un any més tard s’hi van instal·lar
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Stuparich. Aquesta és una imatge de Saba a la llibreria, que encara existeix, a Via
San Nicolò, 30. 
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