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Enguany es
compleix el
150 aniversari
de l’influent
escriptor
triestí Italo
Svevo, autor
de ‘La
consciència
de Zeno’, un
monument
de la
literatura
moderna

Reportatge Glòria Farrés

l pseudònim Italo Svevo
de l’escriptor Aron Etto-
re Schmidt (1861-
1928) és tota una carta

de presentació. El nom Italo fa
referència a la procedència ma-
terna, la seva mare era una ita-
liana de Trieste, i el cognom
Svevo (el suabi) a la paterna, el
seu pare va ser un comerciant
jueu d’origen alemany. Ell ma-
teix era, doncs, com Trieste, la
ciutat on va viure, un aiguabar-
reig de dues grans cultures. La
llengua materna de Svevo va ser
el triestí, una variant del dialec-
te venecià. Per bé que va estu-
diar en un internat austríac i va
assimilar una cultura i una sen-
sibilitat centreeuropees, sem-
pre va sentir-se emocionalment
lligat a la societat italiana. La
ciutat de Trieste, sempre oberta
als corrents del nord, era un mi-
crocosmos efervescent i pròs-
per d’ètnies diverses que va for-
mar part de l’Imperi dels Habs-
burg fins al 1918, i això va pos-
sibilitar que les influències filo-
sòfiques de Svevo fossin Scho-
penhauer i Darwin, i més tard
Freud. La força vital, la salut i la
malaltia són els grans temes de
fons de la seva obra, en la qual
sorprenentment no s’hi troba
gairebé cap referència al mo-
ment històric convuls que va
viure, la Gran Guerra i les seves
conseqüències, ni cap personat-
ge ni tema obertament jueus.

Les primeres novel·les que va
escriure i editar pel seu compte,
Una vida (1894) i Senilitat
(1898), no tingueren cap ressò.
Tanmateix, era un escriptor vo-
cacional, escrivia cada dia, en-
cara que bona part del seu
temps l’hagués de dedicar als
negocis. Vint-i-cinc anys més
tard, animat per James Joyce,
que li feia de professor d’anglès
a l’acadèmia Berlitz, va publicar
La consciència de Zeno (1923),
una de les obres més significati-
ves del segle XX. Un parell
d’anys després, quan ell ja
comptava seixanta-quatre
anys, li va arribar el reconeixe-
ment general gràcies a una res-
senya del poeta Eugenio Monta-
le que apuntava: “No hi ha cap
altre narrador modern que,
com Svevo, hagi aprofundit
tant en el coneixement de l’àni-
ma humana.” Enguany es com-
memora el 150è aniversari del
seu naixement.

E

Estil despullat
Els lectors de literatura italiana
de finals del segle XIX i comen-
çament del XX, amb el gust pel
lirisme i la retòrica, van refusar
d’entrada el to particular de la
prosa sveviana, un to sord i pro-
fund de salmòdia introspectiva.
El seu és un estil despullat, sen-
se llaurar, sense cap efectisme,
directe, que encomana les seves
obsessions: l’envelliment i la fe-
blesa humana. Aquestes obses-
sions s’expressen a través d’un
escepticisme corrosiu i irònic,
però amb un deix d’humanisme
incipient.

La grandesa de la seva prosa
no rau en el llenguatge, que és
fet d’un italià insegur, dialectal,
sinó en una invenció narrativa.
El seu relat no es desenvolupa
pas a pas, sinó que apareix des-
muntat, sense una lògica preci-
sa, funciona amb intents d’ex-
plicació dels fets, anant enda-
vant i enrere, tal com procedeix
la psicoanàlisi. No hem d’obli-

dar que Trieste va ser la prime-
ra ciutat italiana on la psicoanà-
lisi va ser coneguda i es va intro-
duir la seva praxi en la vida civil.
Svevo la va viure especialment
de prop, atès que el seu cunyat,
Bruno Veneziani, es va sotme-
tre a la psicoanàlisi a Viena amb
Sigmund Freud, i ell mateix va
col·laborar en la traducció a
l’italià de La interpretació dels
somnis. Ara bé, Svevo no va
creure mai en la psicoanàlisi
com a teràpia, només com a mè-
tode d’autoconeixement.

‘La consciència de Zeno’
A La consciència de Zeno, la se-
va obra més important, la psi-
coanàlisi té un paper essencial.
El seu protagonista, Zeno Cosi-
ni, és un home de negocis me-
diocre còmodament casat que
se sotmet a la cura psicoanalíti-
ca pel caprici de veure si es gua-
reix d’un dolor al costat que li
sembla patir. El seu terapeuta li
demana que anoti els seus re-

cords espontàniament. Zeno re-
dacta cinc capítols, però deixa
d’assistir a la consulta i el doc-
tor, per cobrar els seus honora-
ris, publica el manuscrit, que és
la novel·la que el lector té a les
mans.

Al llarg de quatre-centes pà-
gines, Zeno descriu en primera
persona, en un to confessional
i aparentment sincer, algunes
experiències essencials de la se-
va vida: deixar de fumar, la
mort del seu pare, el seu prome-
tatge, una aventura amorosa i
un negoci amb el seu cunyat.
L’obra se sosté sobre aquesta
confessió, divertida i cínica,
d’aquest prototipus de burgès
europeu de tombant de segle
XIX que podria ser una mena de
jo universal. En una atmosfera
íntima, descriu els petits estats
d’ànims que li turmenten la
consciència, els desigs i angoi-
xes efímers, ens fa entrar en la
decadència de tota vida i en la
seva irremeiable senilitat. La
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narració fa aflorar el jo egoista i
somniador de Zeno i, precisa-
ment per això, esdevé un elogi
de la singularitat humana, una
lloança al món interior propi.

La salut i l’individu
Tota la producció literària sve-
viana fa èmfasi en la individuali-
tat i mostra com l’ànima de ca-
da home anhela l’absolut. Diu a
La consciència de Zeno: “En la
mentalitat d’un jove de família
burgesa el concepte de vida hu-
mana s’associa al de carrera i,
en la primera joventut, la carre-
ra és la de Napoleó I. Sense que
per això somiï d’esdevenir em-
perador, perquè hom pot as-
semblar-se a Napoleó tot i que-
dant-se molt més avall.” Aquest
“molt més avall” és on es troba
Zeno i els protagonistes de les
altres novel·les de Svevo. Però
els somnis hi són, i precisament
per això la vida els fa sentir fe-
bles, inadaptats, no troben la
força per realitzar-los que ve-

uen en els altres. Aquesta vitali-
tat és per a Svevo la salut, que
no és només una salut corporal,
sinó que va lligada a la força de
la vida, és jove i dionisíaca, i tot
aquell que no la sent està ma-
lalt. No és possible, però, expli-
car aquesta malaltia dels prota-
gonistes sense, alhora, explicar
la salut atroç dels altres homes.
Només l’individu singular està
malalt, la societat en el seu con-
junt és sana. Al llarg de l’obra de
Svevo, el concepte de malaltia
es va lligant sempre al de la vida
fins al punt que en la seva obra
qualsevol vida, fins i tot la més
insignificant, acaba corrom-
pent-se. Això al porta a dir la co-
neguda frase: “La vida és una
malaltia de la matèria.”

Entès així, el corpus literari
de Svevo pot llegir-se com un
compendi de filosofia moderna,
des de Kierkegaard i Schopen-
hauer fins a Nietzsche i Freud,
no pas en un sentit programà-
tic, sinó des de les entranyes

d’un univers en decadència,
d’uns valors vitals enfonsats,
que augura a Camus o a Bec-
kett. Ser “conscients” com Ze-
no implica enfrontar-nos a tot
allò que es va degradant en el
món, a la seva irreparable pre-
carietat, a la nostra insoluble
recerca de respostes. Claudio
Magris considerarà que La
consciència de Zeno és “l’odis-
sea moderna per excel·lència,
una confrontació irònica, ambi-
gua, grandiosa, amb el no-res”.

La triestitat
Aquesta decadència i envelli-
ment, Svevo els relaciona d’una
manera particular amb l’escrip-
tura. La senilitat i l’escriptura
s’assemblen perquè en els dos
casos és una manera d’estar fo-
ra de joc, d’observar de lluny,
sense actuar. I el que mira o el
que escriu entén més bé les co-
ses que el que està enmig del
terreny de joc. Tornar la vida li-
teratura, doncs, és una manera

de fer-la més suportable. I així
gairebé l’única defensa possible
davant l’angoixa provocada per
la vida és mirar de transformar-
la en literatura. Cal reconstruir
la vida caòtica i donar-li un sen-
tit, encara que sigui hipotètic.
Només en la literatura o en la
memòria, la vida pot defugir els
perills imprevisibles i absurds.
Per purificar-se, la vida ha d’es-
devenir abstracta.

Aquesta barreja gairebé ex-
plosiva d’una exigència adoles-
cent de vida autèntica amb una
consciència senil de la falsedat
de la vida crea en l’obra de Sve-
vo un to estrany, una melangia
dolorosa, que s’ha relacionat
amb la triestitat. Claudio Ma-
gris, ell també triestí, a Micro-
crosmos, assenyala que en
aquesta ciutat es produeix, amb
un batec europeu, una batalla
nietzschiana contra la cultura
fossilitzada. La triestitat és,
doncs, una vitalitat alliberada,
amb matusseria i aspror adoles-

cents, contra la civilització. És
una nostàlgia de puresa.

La mort del pare
La consciència de la falsedat de
la vida es mostra de manera ex-
emplar en el capítol de La cons-
ciència de Zeno dedicat a la
mort del pare. Zeno té una rela-
ció freda amb el seu pare i, per
aquest motiu, no comprèn les
paraules commovedores que li
adreça en el llit de mort. Només
més endavant, quan redacti
aquest escrit, quan la mirada es
torni afectuosa, se li farà cons-
cient. Perquè la senilitat és
comprensió. El discurs pausat
del pare en els moments finals
de la seva vida mostra la clarivi-
dència que el pas del temps im-
posa en cada home. Amb parau-
les senzilles, plenes de veritat i
de solitud davant la mort,
s’adreça a un fill que l’ignora:
“Sento com la meva experiència
i la ciència de la meva vida són
grans. No es viuen inútilment
tants anys. Jo sé moltes coses i
malauradament no sé ense-
nyar-te-les totes com voldria. I
tant que m’agradaria! Veig les
coses per dins, i també allò que
és just i veritable i allò que no ho
és. (...) Així i tot sé moltes coses,
més ben dit, ho sé tot.”

Traduccions catalanes
Hem de celebrar que les tres no-
vel·les essencials de Svevo esti-
guin traduïdes al català des de
la dècada de 1980, si bé a les lli-
breries només podem trobar La
consciència de Zeno, reeditada
enguany a Labutxaca, i una
part de la seva producció teatral
publicada recentment a Arola
Editors. Estaria bé que alguna
editorial s’animés a traduir un
conte deliciós sobre una histò-
ria d’amor senil: Il buon vecchio
e la bella fanciulla.

Voldríem acabar amb la dar-
rera frase que tanca La cons-
ciència de Zeno. És estranya-
ment bonica. Després de dedi-
car tantes pàgines a la vida i a la
malaltia, a la funció destructora
del temps, acaba amb una refle-
xió mística sobre la mort defini-
tiva de la humanitat i del plane-
ta, vista com un alleujament:
“Hi haurà una explosió enorme
que ningú no sentirà i la terra,
retornada a la forma de nebulo-
sa, errarà en els cels, lliure de
paràsits i de malalties.” ❋

L’escriptor
de Trieste




