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Sóc un de tants lectors moderns. Utilit - 
zo els llibres per buscar-me un recer, per 
molt precari que sigui, un refugi cons- 
truït amb «parracs», amb relats i experièn-
cies, amb fets i fantasies. Fullejo els llibres, 
però no per beure’ls o per conduir a través 
seu: me’ls fumo, els travesso volant, passo 
directament pel túnel sota el castell de 
Ljubljana i deixo enrere també la gran plaça 
per quedar suspès uns instants damunt el 
vell plataner al costat del pont imperial fins 
que m’evaporo entre els aparadors de les 
botigues que m’entabanen.

Per a mi, la geografia de les ciutats i dels 
ports, dels carrers i de les places es confon 
amb la geografia literària. Els poemes i els 
llibres llegits són els episodis viscuts en una 
ciutat concreta, en els quals s’hi emmirallen 
totes les ciutats. Aquest solapament és un 
bon exemple de la mentalitat actual que 
necessita confirmar la fidelitat envers els 
espais familiars i alhora acontentar el desig 
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de poder escollir les identitats lliurement, 
per això sempre que passejo per la ciutat 
imaginada sento, com tothom, la tensió 
entre el desencís angoixant i l’entusiasme 
davant les noves descobertes. 

Però no sóc cap excepció. Sóc fidel a la  
meva ciutat natal, a la casa on visc, a la ca-
dira en la qual llegeixo. Escolto els poetes i 
els escriptors, basteixo les cosmòpolis fetes 
de llibres, escullo lliurement els llocs on 
vull pertànyer. Em nodreixo de relats ines-
gotables per suspendre el temps cronològic 
i poder deixar-me seduir per la trista mirada 
d’un cérvol en els versos impregnats de 
morfina de Georg Trakl; les flors humides 
que creixen als murs dels palaus sota Ka-
puzinerberg em parlen dels drames que he 
viscut, per això dic sense cap vacil·lació que 
en aquest precís instant: jo sóc de Salzburg!

El llibre esbatega els fulls i ja són aquí els 
passavolants a l’hora de crepuscle, entafo-
rats en impermeables de tall antiquat amb 
els quals protegeixen la seva aspra solitud, 
apressant-se per arribar a algun dels tallers 
del barri d’Alfama, al cor de Lisboa; sota 
els ràfecs dels palaus colonials deslluïts, en- 
tre els excrements de gavina i les capes de 
sal seca, s’entreveu el retrat de Fernando 
Pessoa, d’un poeta que va construir gràcies 
als poetes imaginaris –però que cantaven 
amb una sola ànima– l’homenatge etern a 
Lisboa. La seva Lisboa és la meva Lisboa!
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Els fulls tatuats del llibre s’entreobren i 

percebo l’olor de les roques esbalaïdes pel 
sol al nord de l’Adriàtic; per un instant, per 
un lleu batec del cor, veig la torre del castell 
dels Thurn und Taxis i molt lentament em 
deixo endur per la imatge fins adonar-me 
d’un fet sorprenent: però sí jo sóc de Trieste! 
Aquí Rainer Maria Rilke va escriure dues 
de les seves Elegies de Duino que encara 
em fan giravoltar el cap d’inspiració i per 
això aquí és també casa meva, jo visc entre 
les muntanyes de «la ciutat del golf» de 
la qual parlen els llibres de Boris Pahor, 
habito la «chiusa tristezza» dels poemes 
d’Umberto Saba; per la superfície blanca 
del full ressonen els passos de Nora Joyce 
que feineja en un pis llogat, en un de la 
bona dotzena de pisos llogats amb el seu 
marit, tot fugint dels creditors; escolto el 
discurs d’Henrik Tume, tan perspicaç, que 
ja abans de la Primera Guerra volia fun- 
dar la primera universitat eslovena a Trieste, 
en una ciutat cosmopolita, en el port més 
important de la Monarquia dels Habs-
burg i no pas a la Ljubljana pagesívola i 
condemnada a quedar-se sempre enmig 
del continent; els meus ulls no la veuen, 
però tanmateix observo l’escullera de San 
Carlo, que treu el cap en el trist poema de 
Dragutin Kette –ell visitava la ciutat per 
apaivagar les ferides d’un cor no correspost, 
però també per satisfer les necessitat del seu 
cos esvalotat; i llavors faig veure que sóc 
capaç, com tots els lectors de les novel·les 
de Marjan Tomšič, de parlar en el dialecte 
de les saurines, de les pageses de l’altiplà de 
Carst que baixen cada setmana al mercat 
amb els seus enormes cistells de vímet da-
munt el cap, carregats amb ous frescos, com 
en aquells temps llunyans de l’Imperi danu-
bià; la inscripció a la tomba d’Italo Svevo 
al cementiri de Santa Anna em diu que 

aquest autor «se’n riu de la vida que pas- 
sa i de la fama que va coronar tan tard la 
seva obra»; Roberto Bobi Bazlen, assagista 
i editor, m’adverteix des d’un dels bancs de 
la Biblioteca Civica que els llibres ja no es 
poden escriure de cap altra forma que en 
una nota a peu de pàgina.

També sóc de Zagreb, jo. Bé, si més no 
em trobo a casa en els llibres que parlen de 
Zagreb i intenten reafirmar el pensament 
irònic del gran bard croat Miloslav Krleža 
que Europa Central comença a la terrassa 
de l’hotel Esplanade; sóc també de Belgrad 
perquè aquesta ciutat s’eleva amb Vasko 
Popa i Miloš Crnjanski, amb Danilo Kiš 
i David Albahari al més alt firmament 
d’aquest planeta, però té els peus ben anco-
rats als Balcans, en una taverna il·luminada 
per una sola bombeta!

I a Sarajevo també sóc a casa: la defi-
neix un dolor inexpressable i també la de- 
terminació ètica, possible només en les 
circumstàncies més extremes, que tothom 
té dret ara i sempre a múltiples identitats, 
com ho testimonien les elegies estremido-
res d’Izet Sarajlić, els sentiments nobles 
d’Abdulah Sidran i les ressenyes generoses 
de Dževand Karahasan: és aquí on realment 
em trobo a casa!

A través dels poemes de Czesław Miłosz 
i de Tomas Venclova i d’Eugenius Ališanka 
puc entrar a Wilno o Vilnius, a aquesta 
«ciutat de cendra» perduda entre els bos-
cos lituans que viu la seva vida misteriosa, 
aquesta realitat resulta inexpugnable per- 
què només conté els detalls que ha retin-
gut el sedàs de la meva memòria literària. 
M’empasso el fum, fullejo llibres de poemes 
i de relats, trio com un llepafils versos i pa - 
ràgrafs on el creador haurà aconseguit 
resumir gràcies al seu talent el destí de tots  
els nouvinguts i de tots els fugitius, dels nò - 
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mades i dels apàtrides que avancen a pal-
pentes a través d’una ciutat que amb els seus 
murs marca l’última frontera de la llibertat.

Viure en una ciutat on el cel i la terra 
es confonen és tan real! Viure en una ciutat 
que ofereix l’experiència primària, sensual, 
plena de l’espai! Viure en una ciutat on totes 
les coses tenen nom! Inhalar l’aire d’una 
ciutat que des de l’Edat Mitjana incita els 
habitants perquè deixin enrere els lligams 
de l’estirp! Jo també voldria esdevenir part 
del mapa d’aquesta ciutat, una pàgina plena 
de lletres, una fràgil teranyina a través de 
la qual s’entreveuen capes més antigues, 
menys nítides de la crònica de l’urbs!

Vagarejant pels bulevards de les mega-
lòpolis reals i perdent-me entre les tapes 
dels llibres prestats busco la meva ciutat 
imaginada. Allà on la descobreixo, el cau 
provincià es converteix en una residència 
dels déus, la ciutat on he nascut esdevé 
així la capital del món! Esdevé la capital 
del meu propi món que amb molts altres 
móns, diferents, de lectors diferents, orbita 
en la «galàxia de Gutenberg».

D’acord, tots els lectors pertanyen a un 
país concret, cada lector té la seva pròpia 
adreça en la ciutat on viu. Però al mateix 
instant que algú obre un llibre i es deixa 
endur per l’aventura i el repte, tots parti- 
cipem en un mateix ritual. Així és com con-
firmem que vivim en un mateix país, en la 
«república de les lletres». No la trobareu en 
cap mapa, les seves fronteres són inestables 
i són contínuament objecte de discussions 
acalorades. Amb cada relat llegit, amb cada 
vers dit en veu baixa, renovem el lligam 
amb la «república de les lletres». En aquest 
espai, les possibilitats afloren i desapareixen 
com si res, els rostres contrets per l’horror 
s’intercanvien amb les visions fantàstiques 

del paradís, cada pàgina d’un llibre re-
presenta un nou capítol en el currículum  
d’un lector.

Tots podem obtenir el permís de resi-
dència a la «república de les lletres». Però cal 
dir-ho amb més precisió: tots que ho volem. 
Aquesta república per als seus ciutadans no 
ha previst cap limitació. L’única condició 
per la ciutadania és ser capaç de posar-se 
en la pell de l’altre, ser capaç d’empatia. 
En aquest país no es coneixen les violacions 
dels drets humans i si algú usurpa la iden-
titat d’algú altre, no el tanquen a la presó, 
aquí ningú va als tribunals, ningú es mai 
esborrat dels registres.

Més encara: a la «república de les lletres» 
ningú no està obligat a parlar la llengua de 
la majoria. Els ciutadans d’aquesta «repú-
blica» es comuniquen en una sola llengua. 
Perquè la llengua de la «república de les 
lletres» és la traducció. La literatura no és 
allò que s’hagi perdut en la traducció com 
va dir, volent protegir l’autenticitat de la 
paraula poètica, Robert Frost. Més aviat 
em sembla que té raó el poeta turc Nazim 
Hikmet que sosté que llegir la literatura 
traduïda és com fer «un petó a través d’un 
vel». No m’importa gaire el posat asceta 
d’una poesia casta que fingeix que encara 
és verge, amb els llavis entreoberts fullejo 
apressadament també els llibres escrits en 
les llengües que no he après mai. I em trec el 
barret davant els traductors, davant aquests 
ciutadans honorables de la «república de 
les lletres», que fan possible que jo, que 
tots nosaltres, puguem participar del relat 
compartit –un relat fugisser, adscrit a les 
causes perdudes, però que representa la 
nostra veritable llar. ❒
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