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“Un escriptor es mou per la
febre d’explicar una història”
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innocent, mentre que Cip-
pico viu en un món total-
ment desballestat i aquest
desballestament és precisa-
ment la tragèdia.

Tots dos són exemple de l’home
que sempre s’ha trobat al lloc
equivocat en el moment equi-
vocat i ha lluitat per la causa
equivocada. ¿Això els conver-
teix en perdedors o en herois?
Tots dos són molt diferents
i no es pot donar una única
resposta per als dos. Cippi-
co i els seus companys que
han anat a Goli Otok són
sempre al lloc equivocat en
el moment equivocat i han
combatut sempre per la
causa equivocada, però
tenen una capacitat de fe en
la humanitat tan gran, de
sacrificar el jo per al bé de
tots, que constitueix un lle-
gat que hem d’heretar, en-
cara que no compartim la
bandera i la causa per la
qual han lluitat. Són perde-
dors, fins i tot culpables,
però herois. Jorgensen no
ha combatut per cap causa,
és un aventurer del segle di-
vuit que es deixa sacsejar
una mica per la fortuna i
per l’infortuni; potser és jus-
tament per això que Cippi-
co s’hi identifica, creu que
és ell, voldria ser ell, voldria
tenir la seva dimensió del
joc, de la innocència, d’algú
que, tot i viure vicissituds
terribles, no ha sacrificat i
llançat tota la seva vida per
una causa.

En què es veu la seva condició
d’herois? ¿En la resistència a la
traïció?
Crec que l’heroisme consis-
teix en la capacitat de veure
l’error i l’horror del que s’ha
fet i continuar, malgrat tot
això, fidel als motius humans
queenshanempèsperaquell
camí. Cippico pot veure l’hor-
ror i la caiguda del comunis-
me, però no pot renegar dels
ideals humans i humanitaris
que ha après del comunisme;
que el comunisme després
ha traït, fent d’ell mateix una
víctima, però ell no permet
–a diferència de tants exco-

Claudio Magris torna a enfrontar l’home i la història, en un viatge en el qual el
compromís ètico-polític i la dimensió moral tenen molt a dir ● La novel·la es
titula ‘A cegues’ i la publica Edicions de 1984 ● Entrevistade Matilde V. Alsina

Entrevista

La novel·la està impregnada de
ressons clàssics. El narrador,
Salvatore Cippico, i el perso-
natge històric real amb qui
s’identifica, Jorgen Jorgensen,
viuen una autèntica odissea.
Però, com a fil conductor de la
història, vostè ha escollit Jàson
i els argonautes en comptes
d’Ulisses. Per què?
Com revelen molts dels
meus llibres precedents, so-
bretot però no només Mi-
crocosmos i també Itaca y
más allá, estic fascinat per
l’Odissea, per la figura
d’Ulisses, que considero un
punt de referència central.
Però aquesta història no és
una Odissea. A cegues no és
una tornada a casa, a Ítaca,
com en el cas d’Ulisses. Hi
ha moltes analogies entre la
història que he explicat i el
velló d’or. En primer lloc, el
velló d’or és alhora una llu-
nyania mítica (els argonau-
tes són la generació prece-
dent a la compromesa en la
guerra de Troia) i una ope-
ració comercial, una opera-
ció de màrqueting de les
més refinades de tota la his-
tòria. En segon lloc, i enca-
ra més important, la histò-
ria dels argonautes és la his-
tòria d’un tràgic conflicte de
civilitzacions. Per una ban-
da, Jàson porta a la Còlqui-
da (a l’est, que al meu llibre
esdevé la metàfora de l’Est
sempre temut i menystin-
gut per Occident, dels bàr-
bars eslaus, del comunis-
me) la civilització, potser la
més alta civilització que mai
ha existit, la grega. Però al-
hora hi va a robar, a depre-
dar, a enganyar, com de-
mostra la seva vicissitud
amb Medea. No per casuali-
tat és just aquest conflicte
de civilitzacions que ha fas-
cinat per exemple també
Pasolini. Però després, a Les
argonàutiques d’Apol·loni
de Rodes hi ha un episodi
formidable: s’hi explica que,
en el viatge d’anada, els ar-
gonautes s’aturen en una
illa on viu un poble amic, els
dolíons, i passen una vetlla-
da de festa fraternal. Des-
prés se’n van, però durant la
nit una tempesta els fa tor-
nar enrere, a la mateixa illa.
No se n’adonen, creuen que
han estat llançats a una illa
enemiga, mentre que, al seu
torn, els dolíons creuen que
són atacats pels enemics.
Així, aquella nit (a cegues)
dos pobles que poques hores
abans s’havien abraçat fra-
ternalment, es degollen i
massacren recíprocament.
I això esdevé, al meu llibre,
una metàfora no només de
l’etern turmentar-se entre
els homes sinó també, més

concretament, de les divisi-
ons que han ensangonat des
de dins el moviment revolu-
cionari europeu, de les ma-
tances de comunistes i
anarquistes a la Guerra
Civil espanyola, etcètera. A
més, em fascina aquella ver-
sió del mite argonàutic que
dilata el seu espai fins a ima-
ginar que els argonautes
pugen pel Danubi, després
pel Don, arriben fins al mar
Bàltic, tornen a baixar al
llarg de l’oceà Atlàntic. A Ri-
badeo, a Galícia, s’hi ha tro-
bat una moneda d’or amb la
imatge del carner i vaig
anar a Ribadeo, no a bus-
car-hi monedes, sinó perquè
volia veure aquell lloc, el
mar, aquell lloc en el qual
algú havia imaginat que es
devia dilatar l’espai argo-
nàutic. I després, natural-
ment, el velló d’or és la his-
tòria de Medea, d’aquella fe-
minitat ultratjada i
explotada fins a ser portada

El novel·lista i assagista Claudio Magris va néixer a Trieste el 1939. J.C. HIDALGO / EFE

Enaquest llibre
no parlo jo
directament,
parlo através
de Cipicco

a destruir-se ella mateixa
cometent el crim màxim, la
mort dels fills, que és també
l’autodestrucció màxima. I
encara hi ha aquella altra
versió tardana, que integro
al meu llibre, en la qual
s’imagina –el més terrible de
tot– que, anys després,
Medea, que ja ha mort els
fills, troba Jàson, una mica
atrotinat però sempre atrac-
tiu (en el fons, el llit és el seu
autèntic camp de batalla)
i..., per què no?, amb les
seves arts màgiques el res-
taura una mica, només una
mica, i tots dos, cosa que re-
sulta horrorosa, es retroben.
I també això està completa-
ment reelaborat i transfor-
mat al meu llibre, en el qual
Medea és també el doble
d’aquell personatge femení
(Maria, Mariza, Márja,
Norah) que recorre tot el lli-
bre. El velló d’or esdevé la
bandera roja; el velló està
sempre en mans il·legítimes,

cadascú que el posseeix l’ha
arrencat amb violència i en-
gany a un posseïdor prece-
dent, igualment il·legítim. I
el velló esdevé la bandera
roja, tan aviat bandera glori-
osa com vela foradada o
drap ensangonat.

Tant l’un com l’altre van a la re-
cerca del velló d’or. Jorgensen
es fa protector d’Islàndia per
evitar que el poble es mori de
gana, i Cippico va a Iugoslàvia
per ajudar a construir una soci-
etat igualitària. Què és el velló
d’or? La revolució?
El velló d’or representa,
crec, la revolució, la utopia,
amb tot el que de gran i ter-
rible comporta; aquella ban-
dera que homes com Cippi-
co han tingut a la mà, amb
la qual han comès gestes he-
roiques i també delictes,
que al final els ha caigut
sobre el cap, que fins i tot els
hi ha trencat, però que ha
estat la que els ha posat en

el camí de la seva extraordi-
nària capacitat de sacrifi-
car-se per la humanitat.

¿Contraposant Jorgensen i Cip-
pico ha volgut contraposar
èpica i tragèdia?
No m’he plantejat consci-
entment aquest problema,
perquè crec que un escrip-
tor, quan està escrivint, no
té en ment projectes in-
tel·lectuals i models mítics
per aplicar, sinó que es mou
per la febre d’explicar una
història. Darrere d’aquesta
història, dins d’aquesta his-
tòria, hi pot haver molts
motius, sense que en sigui
necessàriament conscient.
Certament, Jorgensen té
aquesta vida èpica, coneix
en efecte la innocència de
l’èpica; és un d’aquells a qui
tot els surt tort, però d’algu-
na manera reïx sempre a
salvar-se, té sempre un as
(fals) a la màniga; viu en un
món d’alguna manera èpic i
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una veritat filosòfica, políti-
ca o religiosa i una altra tes-
timoniar l’epifania absoluta
d’un moment. En una his-
tòria d’amor, hi pot haver
un moment de desacord fu-
ribund en el qual se li diu a
l’altre “t’odio!”, i es desco-
breix d’aquesta manera un
component de conflicte i de
dificultat present en tot
amor, però sense teoritzar
la negació de l’amor.

Què queda de l’ètica i la moral
després d’un periple per llocs
com ara Dachau, Goli Otok i
Tasmània?
Crec que després del periple
per Dachau, Goli Otok i Tas-
mània, l’ètica troba encara
més raó; l’experiència
d’aquest horror porta a com-
batre’l encara més, mostra
com de fàcil és cometre
l’horror, viure a cegues, fer i
patir violència a cegues, no
veure o no voler veure la vio-
lència. L’ètica és aquesta
presa de consciència; crec
que el meu llibre és un llibre
de gran desencant, però
també de gran resistència i,

munistes dels nostres dies–
que s’apagui la fe en aquells
ideals.

¿El destí últim del compromís
polític adoptat des de posicions
ètiques és ser traït? ¿Ètica i po-
lítica sempre seran adversàries?
No sabria donar-hi una res-
posta precisa perquè això
meu és una novel·la, una
narració; no proposa veri-
tats filosòfiques i ideològi-
ques. Com ha mostrat Max
Weber, entre d’altres, ètica
i política no són sovint ad-
versàries si no és en una re-
lació dramàtica, perquè
l’ètica proclama que s’ha
d’obeir sempre i només els
propis principis, les pròpies
conviccions, mentre que la
política (la política moguda
per la moral, per l’ètica) con-
vida a obrar també segons el
principi de responsabilitat,
a demanar-se quines són les
conseqüències de les pròpi-
es accions, incloses les no-
bles. Per vèncer l’Alemanya
nazi va caldre bombardejar
ciutats i fins i tot matar in-
nocents. Què podem fer da-
vant d’aquesta contradic-
ció? És aquí on ètica i políti-
ca es troben i xoquen.

¿La història és una “ullera de
llarga vista davant d’un ull
tapat”?
Aquesta frase és de Cippico.
En aquest llibre no parlo jo
directament, amb les meves
conviccions polítiques, ide-
ològiques i morals, sinó que
faig que parli Cipicco, parlo
a través seu. Aquí es refe-
reix a l’episodi, l’anècdota
de Nelson que recorre tot el
llibre; en aquest moment ell
expressa la seva radical des-
confiança en la història, el
seu vertigen. Com si la his-
tòria fos sempre la ceguesa
amb la qual es viu. En el lli-
bre no proposo una veritat
ideològica en absolut, no
proposo un pessimisme his-
tòric, però en algunes expe-
riències terribles es té
aquest sentiment i aquesta
sensació, i una narració l’ha
d’expressar. Una cosa és
afirmar un principi com

en el fons, de fidelitat als ide-
als de la humanitat.

¿La por és el motor d’aquest vi-
atge? ¿I el resultat és que no hi
ha descoberta sense dolor?
El motor d’aquest viatge és
també la por, però hi ha
tants sentiments: la fidelitat,
la desil·lusió, l’amor i el des-
cobriment de quanta violèn-
cia i quant horror hi pot
haver també en l’amor; de
com és de fàcil equivocar-se
i de com de tràgiques poden
ser les conseqüències dels er-
rors. No crec que sigui possi-
ble descobrir la vida i la seva
veritat sense dolor, però amb
això no estic predicant el
pessimisme. Explicar una
història terrible que s’en-
fronta amb aquella realitat
terrible de la vida que exis-
teix en la vida (existeix el
dolor, patiments infligits a
individus o grups humans,
etcètera) no significa profes-
sar un pessimisme ideològic.

¿Si la por mou els homes, la
dona és l’única que els pot aju-
dar a vèncer-la?

La dona no és l’única que pot
ajudar a vèncer la por, però
en el meu llibre la dona
–l’única dona, Maria, seria-
litzada i multiplicada, en el
deliri del protagonista, en
tantes figures femenines,
totes víctimes ultratjades–
representa un coratge i una
fe que, en aquest llibre, el
protagonista masculí no té.

¿La dona-Medea que ajuda i és
traïda per l’home-Jàson és el
mascaró de proa per navegar a
través del mar de la vida?
La primeríssima idea
d’aquest llibre, que es re-
munta al 1988, era justa-
ment escriure un llibre
sobre els mascarons de
proa. Vaig viatjar per mig
món per veure museus de
mascarons, cementiris de
mascarons, platges on arri-
baven amb les naus naufra-
gades; vaig llegir històries i
llegendes de mascarons. En
la fantasia del llibre la dona
és certament com un mas-
caró de proa, posada al da-
vant de la nau: amb els ulls
oberts de bat a bat que
veuen les catàstrofes que els
mariners no veuen, i sobre-
tot abocada a rebre abans
que ningú les empentes del
vent i de la tempesta, els
cops de la vida. Un escut
que l’home, també vilment,
interposa entre ell i la vio-
lència de la vida.

El 1907 els americans van su-
primir els mascarons de proa.
Amb què s’ajuden, des d’ales-
hores, els homes per navegar?
A navegar per la vida crec
que hi pot ajudar, sempre en
tota la nostra feblesa, la nos-
tra capacitat d’enfrontar-nos
a la nostra petitesa, reconèi-
xer valors superiors a nosal-
tres, valors com la fidelitat, la
lleialtat. Però és incòmode
respondre a aquesta pregun-
ta perquè, dit així, sembla
molt moralitzant. La moral
només es pot relatar, com va
fer Joseph Conrad a les seves
extraordinàries novel·les, en
les quals hi ha coratge, lleial-
tat i fidelitat, però també in-
fàmia, traïció i delació.

Un arriscat punt de vista
narratiu és el que ha triat
Claudio Magris (Trieste, 1939)
per a la més ambiciosa, fins
ara, de les seves obres. Un
llarguíssim monòleg que
uneix un combatent
comunista que viu tots els
inferns del segle XX i un
personatge real, un mariner
danès del segle XVIII. Una
narració amb tints èpics –en
la qual també treu el nas el
mite de mà de Jàson i els
argonautes– que pot
desconcertar el lector
acostumat al Magris d’El
Danubi (publicat en català per
Edicions de 1984,
responsables de la present A
cegues) i Microcosmos
(Anagrama), però que potser
no sorprendrà tant els que ja
coneixen Otro mar i La
exposición (Anagrama), en les

quals l’assagista i narrador
italià ja apuntava cap a aquest
camí.
Després d’uns inicis
assagístics centrats en la
literatura centreuropea (Lejos
de dónde. Joseph Roth y la
tradición hebraica-oriental,
publicat per EUNSA, i L’Anell
de Clarisse. La tradició i el
nihilisme en la literatura
moderna, d’Edicions 62),
Magris va anar esborrant les
fronteres entre narrativa i
assaig en obres com ara
Conjeturas sobre un sable,
Utopía y desencanto
(Anagrama) i Itaca y más allá
(Huerga y Fierro Editores).
Amb A cegues, l’autor italià,
guardonat l’any passat amb el
premi Príncep d’Astúries de
literatura, ha donat un atrevit
cop de timó. I n’ha sortit un
llibre d’un gran desencant.

Atrevit cop de timó

La nova obra de
Magris
és un llarg
monòleg que
uneix un
combatent
comunista que
viu tots els
inferns del
segle XX i un
personatge
real, un mariner
danès del segle
XVIII. FRANCESCO

DEL BO / EFE

Mites que es fan
i desfan

Del cinema a la literatura

El cadàver de la Gloria Swanson devia ser fred i llu-
minós com un dia clar d’hivern. Inert per la mort,
però viu encara, si més no en les retines de molts
espectadors d’aquella època i d’anys a venir. La

vida d’aquesta actriu nord-americana (1897-1983) va ser
atzarosa, poblada de fama, de records, de solitud. Va co-
mençar treballant a les ordres de Chaplin, però volia ser
una actriu dramàtica i no va trigar gaire a convertir-se en
una de les estrelles d’un cinema avui injustament perdut,
el de l’època muda. Hi havia sofisticació i extravagància
en les seves robes i en els seus matrimonis: després de
rodar a França Madame Sans-Gêne, va tornar a Holly-
wood acompanyada del marquès de la Falaise de la
Coudraye. El 1927 va fundar la seva companyia, finança-
da en part pel seu nou amant, Joseph P. Kennedy, pare del
futur president dels Estats Units. Al cap d’un any, es va
embrancar en un projecte cinematogràfic i personal d’una
ambició desmesurada: el rodatge de La reina Kelly, una
pel·lícula que va començar a dirigir Erich von Stroheim.
El film no va arribar mai a bon port, i, al cap de vint anys,
Gloria Swanson encara pagava els seus deutes. Billy Wil-
der, el 1950, la va rescatar perquè interpretés el seu propi
paper de diva derrotada en una pel·lícula excepcional:
Sunset Boulevard (que, en castellà, porta el títol d’El cre-
púsculo de los dioses). Wilder, lúcid i maliciós com sem-
pre, va voler que Erich von Stroheim també aparegués en
el film, fent el paper de majordom de l’estrella, que s’ali-
menta encara d’un passat de glòria que s’ha convertit en
la seva condemna.

Al cap d’uns anys, el paisatge no està fet d’imatges,
sinó de lletres. En una prosa del seu Dietari, Pere Gim-
ferrer escriu: “Venus és d’esquena; Venus té el cabell ros;
Venus és una pell de marbre blanc, és una pell de mar-
bre càlid i nu [...]. Si Venus es tombés per mirar-nos, veu-
ríem la cara d’una regina molt jove i altívola [...]: la reina
rossa que tindrà per rival una bruna anomenada, també,
reina, la reina Kelly –és a dir, Gloria Swanson”. En
aquesta referència a La reina Kelly, com en altres pas-
satges de l’obra de Gimferrer, els mites clàssics i els ci-
nematogràfics s’enllacen en un únic present. La histò-
ria és cíclica.

Finalment, tornem a canviar d’escena, però no pas de
personatge. El mite, ara, es desfà sota els efectes dissol-
vents d’una època crua, la de la postguerra. “Dormo amb
una capseta de Nemanbutal a la tauleta de nit” –ens diu
la Glòria, en un relat que es titula, precisament, Sic tran-
sit Glòria Swanson, d’Emili Teixidor–. “Així tinc la mort
sempre a mà –continua–, voltada de mals pensaments,
perquè la vida se m’ha tornat com una forastera que
passa, naturalment en pecat i sense cap engruna de raó,
pel mateix camí que jo prenc cada dia per tornar a casa
a dormir”. A la Glòria, que fa de prostituta, la visiten un
banquer, un bisbe i un líder de la FAI. De fet, “el bisbe era
un capellà rebotat amb tota la mala ciència condensada
per dotze anys de seminari, quan aquesta ciència no es
fa servir per allò que els han ensenyat, esclar. Ell em deia
allò de «Hic est Glòria Swanson» i «Sic transit Glòria
Swanson» per Déu vos guard i adéu-siau”.

Josep Pelfort

Opinió
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