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

