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Cippico i Jorgensen
Narrativa

Dos personatges sustenten la trama
d’A cegues, la darrera novel·la de
Claudio Magris que arriba al nos-
tre país. Hi ha, en primer lloc, en

Salvatore Cippico, que en la ficció narrativa
relata en primera persona la pròpia existèn-
cia. A despit del seu nom, constitueix el pa-
radigma del perdedor errant que travessa
pels conflictes més dramàtics del segle XX:
l’esclat del feixisme i dels totalitarismes, la
Guerra Civil Espanyola, el segon conflicte
mundial, Dachau i finalment Goli Otok,
l’illot penitenciari on a partir del 1948 van
anar a raure els vells companys de lluita es-
talinistes oposats a la singular via de Tito
vers el socialisme.

Jorgen Jorgensen (1780-1841) és, per la
seva banda, un excèntric aventurer danès
del qual ens han arribat fins i tot unes
seves memòries autobiogràfiques (vegeu la
recent obra de Sarah Bakewell, The En-
glish Dane –Londres; Chatto & Windus,
2005) i que Magris fon amb les de Salvato-
re. De manera casual va propiciar una pri-
mera independència d’Islàndia i es va tro-
bar així investit de cop i volta monarca
d’aquella última Thule. Un regnat efímer,
perquè tot seguit va ser empresonat pels
anglesos i conduït finalment a un racó dels
antípodes: a la colònia penal de Hobert
Town, que paradoxalment ell mateix, anys
enrere, tot just desembarcat del Lady Nel-
son, havia contribuït a fundar arran de
mar a l’illa de Tasmània, on morirà a la fi
del sofert captiveri. Tota una vida
novel·lesca perfilada amb cinisme.

Salvatore Cippico esdevé en la ficció de
Magris una joguina en mans d’un destí
sense pietat: compromès amb la revolució
fins al punt d’abandonar la Itàlia de post-
guerra i decidit a contribuir personalment
a la construcció de la nova Iugoslàvia socia-
lista, es converteix en canvi en víctima
propiciatòria de jocs polítics que el porta-
ran a un gulag insular en l’Alt Adriàtic.
Una paràbola que malauradament no té
res de fictici i amb la qual Magris rememo-
ra el final dels prop de dos mil treballadors
de les drassanes de Monfalcone als quals
els líders locals del Partit Comunista Italià
(en especial Vittorio Vidali, conegut en el
seu pas pel front de la nostra Guerra Civil
amb l’apel·latiu de Comandante Carlos),
tot just acabat el conflicte mundial, van en-
coratjar a fer aquest sacrifici; per abando-
nar-los tot seguit, però, a la seva dissort i
amagant el seu record sota la catifa de la
història oficial.

Les peripècies dels dos personatges s’en-
trellacen, s’interseccionen i per fi es confo-
nen al llarg del monòleg de Salvatore. El
relat és de fet la transcripció dels enregis-
traments en què aquest deixa constància
documental de la pròpia biografia. Una
tasca que porta a terme per prescripció del
metge, perquè des del 27 de març del 1992
(pocs anys després de la caiguda del Mur,
l’esdeveniment que tant ha catalitzat la
seva patologia) segueix tractament psiqui-
àtric en el centre de salut mental de Barco-
la, un sanatori als afores de Trieste. En lloc
de la tradicional narració escrita amb fina-
litat terapèutica (i el record del lletraferit
anirà sens dubte a La consciència de Zeno,
del també triestí Italo Svevo), el pacient
s’ha decantat en aquest cas pel dictat oral.
De manera que la novel·la procedeix amb
els característics salts en la lògica discursi-
va, les pèrdues i alteracions de memòria,
els canvis sobtats pel que fa el centre d’in-
terès comunicatiu, les confusions tempo-
rals i els lapsus propis de la parla; trets que

s’intensifiquen en el creixent deliri esqui-
zofrènic. Es reconeixen moltes de les es-
tratègies discursives emprades en la narra-
tiva contemporània: del monòleg de Molly
Bloom, en el capítol conclusiu d’Ulysses, al
fluir de la consciència del cònsol Geoffrey
Firmin a Under the Volcano.

Salvatore és un individu fragmentat en
múltiples i contrastades personalitats.
Fins i tot el seu cognom identificador re-
flecteix en les seves diverses mutacions el
camaleonisme del personatge: Cipicco es
metamorfosa en Cipiko, i fins i tot adopta
de manera ocasional la grafia eslava quan
escau al partisà que combat al cor dels Bal-
cans; però és en altres situacions Nevèra i
Strijela, segons exigeixen les circumstàn-
cies. La innovadora teràpia informàtica
que segueix sota la tutela del doctor Cogoi
fa que el pacient passi bona part del seu
temps navegant per la xarxa, i així entra
en contacte directe amb un món virtual en
què conviuen a cop de ratolí el passat i el
present, la ficció versemblant i la realitat
emmascarada. Internet és el mitjà a través
del qual Salvatore capta, fagocita i caniba-
litza el món que l’envolta. També l’instru-
ment amb què es documenta sobre Jorgen
Jorgensen, amb el qual arribarà, com s’ha
vist fatalment, a una plena identificació.

La navegació virtual desencadena el re-
cord de les navegacions dels mites hel·lè-
nics, com a resultat del joc d’associacions
que reglamenten la narració del protago-
nista. I donat que en ell es contraposen la
passió, el desengany de sentir-se traït i els
desitjos de revenja, és sobretot el mite de
Medea i dels argonautes el que aflora una
vegada i una altra, fins a constituir tot un
leitmotiv de les memòries de Salvatore.
Però, per damunt de tot, el mite de Jàson
treu a la superfície el sentiment de culpabi-
litat que turmenta el protagonista, el qual
ha contret un deute amb la dona heteròni-
ma (Maria, Marija, Mariza i també Norah)
que l’ha redimit, però a la qual ell abando-
na. En el deliri del narrador Medea és
també la figura femenina que es troba en el
mascaró de proa de la fragata i a la qual
enmig de l’adversitat s’agafa el mariner
amb totes les seves forces. Un fet aquest al
qual al·ludeix la icona de la coberta del lli-
bre i que, segons confessió de l’escriptor, és
el motiu a partir del qual la trama sencera
va germinar: una epifania entrevista al
Groote Markt d’Anvers en un llunyà estiu
del 1988.

Claudio Magris, autor d’obres que –com
ara El Danubi (1986)– han burxat amb
mètode racional en la microhistòria d’una
àrea cultural que tan bé coneix el germa-
nista erudit, trenca amb aquesta novel·la
el motllo narratiu que caracteritzava la
seva anterior producció narrativa. Tot i
aquesta radical diversitat, A cegues mostra
una continuïtat temàtica. De fet és una
constant de la novel·lística de Magris,
l’atracció per aquells personatges que aspi-
ren a desaparèixer sense deixar cap petja-
da en la història, que desitgen abandonar
amb sigil un món del qual han experimen-
tat en carn pròpia l’hostilitat i la violència.
I que, com va ser el cas d’Enrico Mreule,
personatge real al qual Magris va encabir
en Un altre mar (1986), reïxen a vegades
victoriosos en aquest anhel de cancel·lació.

A cegues
Claudio Magris
Traducció d’Anna Casassas (català)
i José Ángel González Sainz (castellà)
Edicions de 1984 i Anagrama. Barcelona, 2006

“El monòleg
és una elecció
que m’ha creat
innombrables
problemes
de caràcter
lingüístic, i
també
d’estructura,
perquè em
calia donar
coherència a
un caos”

estimem
a cegues”

vant perillosos invasors, llui-
ten i es massacren entre ells
mateixos. Un episodi al qual
Salvatore fa sovint referència
en el seu monòleg delirant. I
és que no veiem la violència,
no volem veure la violència:
vivim a cegues, caminem a ce-
gues, ens estimem a cegues,
ens matem a cegues.

Aquestes històries paral·leles
conflueixen en un text únic. En
aquest sentit era decisiva l’elec-
ció del monòleg?
Més que una veu, la de Salva-
tore és un cor de veus dife-
rents. Hi ha vegades en què
ell narra la seva vida, altres
cops, en canvi, s’atribueix la

d’altres i parla, per exemple,
com si efectivament fos Jor-
gensen. I tot això mitjançant
un llenguatge que és com una
mena de gorja que ho absor-
beix i xucla tot. Un llenguat-
ge que arrossega al mateix
Salvatore. Una elecció que
m’ha creat innombrables
problemes de caràcter lin-
güístic, i també d’estructura,
perquè em calia donar cohe-
rència a un caos. Tanmateix,
Salvatore ho reviu tot (els di-
versos personatges, els di-
versos episodis més o menys
pretèrits) en un moment pre-
sent, una característica que
ha comportat tot un desafia-
ment d’escriptura.
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