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Estirant la corda del mite
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n dia, Eurídice, mentre passe-
java pel bosc, va ser perseguida per Aristeu i una
serp va mossegar-li el peu provocant-li la mort. Va
ser llavors quan la nimfa va passar a habitar el reg-
ne dels morts. Orfeu, el seu enamorat i mestre en
l’art del cant i la lira, va quedar abatut i després de
pregar als déus la tornada d’Eurídice va decidir des-
cendir als inferns per anar a buscar la seva estima-
da. Captivat per la música del poeta, el déu Hades
va deixar que entrés a buscar-la, però sota una con-
dició: que durant la pujada Orfeu no es girés per
mirar Eurídice als ulls. Orfeu havia arribat ja a la
sortida quan, incapaç de resistir-se a la impacièn-
cia de contemplar la seva dona, es girà cap a ella.
En aquell mateix instant Eurídice li és arrabassada
per sempre.

Fins aquí tenim la trama del mite, del qual s’han
fet nombroses versions. Totes elles han estat molt
diferents, atès els cànons de les èpoques: no té res a
veure la desesperança esquinçada de l’Orfeu barroc

de Monteverdi amb la versió clàssica i continguda
de Gluck. No és gens nou que els escriptors beguin
de les fons mítiques grecollatines, tant profanes com
paganes. La història de la literatura n’està plegada,
perquè els mites pretenen explicar des de la ficció
els actes dels éssers humans que permeten que el
lector contemporani s’hi emmiralli. La dificultat
apareix quan es vol jugar amb unes cartes fresques
en la remodelació del mite i sortir-ne per la porta
gran. Això és el que ha fet Claudio Magris en el
seu últim llibre. A Vostè ja ho entendrà (en traducció
catalana d’Anna Casassas a Edicions del 1984, i
traducció castellana de J. Á. González Sainz, Así
que usted comprenderá, de la mà d’Anagrama), l’es-
criptor italià forja un monòleg que té com a prota-
gonista la veu d’una Dona, que alhora és la nimfa
Eurídice i totes les dones, en un discurs que es di-
rigeix a un personatge misteriós i invisible, el Pre-
sident –Déu?–, que és “just i sever”. És el monòleg
d’Eurídice un cop ja es queda per sempre al regne

dels morts, un cop Orfeu ja ha fet el descens per
recuperar-la però no ha aconseguit el seu objectiu.
Ara del que es parla és del per què del fracàs del
poeta. En només 53 pàgines, Magris dóna la veu a
Eurídice per primer cop en la història de la litera-
tura per mostrar la visió que té de la vida de pare-
lla, de la pèrdua i de la constitució de l’obra de
l ’artista (en una línia metaliterària molt
blanchotiana). Perquè Magris sap treballar la llen-
gua de manera que aquestes tres forces s’amalga-
min i ensenyin el cap en un text molt proper. De
fet, tot i que l’autor no va disposar el text per fer-
ne una versió teatral, de moment ja s’han fet re-
presentacions basades en l’obra a Itàlia, França i
Àustria. I totes han donat lectures diferents, com
les obres mestres. “La versió italiana se centra més
en el mite i en la separació dels amants, mentre
que la francesa ha apostat més pel distanciament i
la ironia de la veu de la protagonista. Convido ex-
pectant a una nova lectura al vostre país”.
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“Aquesta és la història d’Orfeu i Eurídice, però
és la primera vegada que ella agafa la paraula. Hi
ha una part de dolor i de pèrdua, però també hi ha
mesquinesa i vanitat: l’amor del poeta cap a la po-
esia pot ser més gran que cap a l’estimada”. Amb
una prosa poètica que alhora és eminentment rà-
pida, quotidiana i irònica per l’oralitat de la prota-
gonista, se sap que Orfeu, gran poeta i músic, qui
enamora totes les dones i els homes, no es pot valer
sol. Que és ella qui l’ha sostingut fins ara, l’ha guar-
nit, li ha passat fins i tot els textos a màquina, li ha
depurat les poesies... En fi, Eurídice, musa de la
inspiració del poeta, li ha fet de dona i de mare a la
vegada, perquè Orfeu és, per dir-ho alt i clar, una
mica desastre; i bromeja Magris: “Hi ha coses me-
ves en Orfeu, però espero ser una mica millor”.

“Aquí hi ha una dona que és la que obra, és l’es-
cut de l’home; encara que parli des del xiuxiueig,
fot bones bufetades”. És curiós com es desperten
certs temes quotidians en l’elaboració del mite:
Eurídice és capaç de parlar dels llençols i el menjar
alhora que es reconeix l’única font d’inspiració del
poeta: “El poeta ha de repetir fidelment el que li
dicta ella i així es guanya els llorers. Després els
porta a casa i la seva Musa els posa al rostit que li
cou amb tot l’amor, perquè així tingui més gust”.

Normalment el de Trieste viatja cap al passat
per explicar-se i explicar-nos el present. En aquest
sentit, el mestratge del seu últim llibre és veure com
passa pel sedàs de la modernització del mite una
història autobiogràfica, com aclareix el mateix au-
tor, que va néixer de la pèrdua de la seva dona, la
també escriptora Marisa Madieri, qui va morir de
càncer l’any 1996. “És un llibre sobre l’existència
compartida, que té cabuda per a tot: tant la gran-
desa de l’amor i la passió, però també tota la pena,
les misèries i les mesquineses de la vida”. Davant la
pèrdua que té d’Eurídice Orfeu, Magris es planteja
quina relació tenim amb els morts. El de Trieste
declara que està mostrant un sentiment que es des-
lliga del seu discurs polític d’obres passades, però
tot i així deixa una escletxa oberta perquè el lector
s’encari amb la memòria històrica. “No hi ha cap
posició política meva. El que faig és parlar sobre la
pèrdua i el record relatiu que vivim dels morts, tant
de les persones més properes com dels milions d’és-
sers humans que van morir als camps de concen-
tració”.

En el plànol autobiogràfic l’autor ha estirat el
fil que es va iniciar a El Danubi amb la idea d’en-
tendre la “literatura com a mudança” i que va con-
tinuar a A cegues amb el propòsit inicial de l’obra
que afirmava que ningú pot explicar millor la vida
d’un home que ell mateix. “El llibre neix de l’expe-
riència de traspassar el llindar. Durant un temps
vaig visitar una persona anciana en un asil al centre
de Trieste. Allà dins, la manera de fer es movia se-
gons unes altres lleis, un altre temps, una altra je-
rarquia; en definitiva, com un altre món. Quan sor-
tia de l’asil em topava amb tot el caos de la ciutat, la
vida dels cafès, la política... Aquesta incongruència
entre dos móns tan oposats i alhora tan propers em

va desconcertar. És per això que vaig decidir es-
criure a partir de la veu d’una dona tancada en un
sanatori. Va ser llavors quan em vaig preguntar en
quin món era més intel·ligent o menys estúpid de
situar-se: en el de la reclusió o en el de fora?”.

Eurídice és qui decideix no sortir de l’infern. Al
final del llibre declara que en el mateix moment de
traspassar el llindar, crida Orfeu amb totes les seves
forces, com quan era jove. Magris ho aclareix: “Per
què Orfeu es gira cap enrere? Aquí és Eurídice, la
dona forta, la que desitja no tornar al món dels vius,
i que faci això suposa un acte d’amor profund a l’ho-
me que estima, protegint-lo així de la seva debili-
tat”. Perquè la debilitat d’Orfeu és que necessita
d’Eurídice per escriure, i ella sap que al tornar ell li
demanarà què hi ha, al món dels morts, perquè el
poeta té la necessitat de cantar la Veritat i no només
allò subjectiu. “Però al món dels morts no hi ha res,
és el buit. Davant aquesta impossibilitat de conei-
xement de la Veritat, que no existeix, Eurídice de-
cideix amagar-li a Orfeu perquè sigui, tot i que con-

tinuï en el lament pel seu amor perdut, feliç en la
ignorància”. Com el mateix Magris deia en el prò-
leg de la Carta de Philopp Lord Chandos a Francis
Bacon de Hofmansthal (publicada fa pocs mesos per
Quaderns Crema), “no es tracta tant de parlar de la
inefabilitat de l’experiència individual com indicar
la necessitat d’una literatura que no parli només des
de la subjectivitat”. Perquè tot poeta el que vol és
cantar la Veritat. Però “Eurídice li vol estalviar al
seu marit el mal tràngol de saber que a l’altra banda
del mirall hi ha el no-res”. Magris no pretén ser
pessimista davant d’aquesta impossibilitat de saber:
“És clar que la vida té una cara amarga que no es
pot evitar, com els mals d’amor o la mort. Però
aquests no tenen res a veure amb els que sí podem
controlar, als que sí podem posar límit”.

Després de la transgressió de gèneres que va su-
posar El Danubi –on barrejava assaig i autobiogra-
fia–, l’escriptor italià reconeix que, tècnicament par-
lant, la seva intenció de realitzar una obra literària
autobiogràfica ha topat amb el final. “Amb aquest
llibre tanco una etapa centrada en l’escriptura noc-
turna de què parlava Ernesto Sábato, la que permet
que surtin coses d’un mateix que tenen dret a ser
dites encara que no hi estiguem d’acord. Aquest és
el meu llibre més directe, i clou una trilogia que es
va iniciar amb Microcosmos”. Allunyant-se del dis-
curs de diàleg entre cultures al qual Magris tenia el
lector acostumat, el de Trieste proposa una lectura
poètica i rejovenidora del mite clàssic on bateguen
dos móns que no s’entenen davant la impossibilitat
de conèixer el límit, la veritat de l’existència. “M’ha
facilitat una catarsi, tant d’Eurídice com meva, per-
què després del cansament espiritual la nimfa recu-
pera certa autonomia. Ara comença un altre mo-
ment”. Ja prepara un llibre nou i diu que serà molt
diferent, on continuarà amb la transgressió dels gè-
neres literaris i afilant la seva mirada sobre el gène-
re humà. Perquè a més de la seva talla com a teòric
polític, Magris sap retratar l’ambivalència, les con-
tradiccions i la relativitat de la vida, mostrant-les
com les diferents cares d’un petit –i valuosíssim–
brillant. En aquest cas, per a tots els públics.
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