
El CCCB ofereix una nova entrega de la seva s~rie d’exposicions que vinculen els
escriptors i les ciutats, aquest cop amb la mirada penetrant de Claudio Magris

Tocats per Tr~este
Maria Palau
BARC[LONA

Aventcu’ar-se a veure rex-
posició La Tries$e de Ma-
gr/s, on bufa el vent amb
for£a -i no és cap metáfo-
ra-, és "una alliberació, un
ambient propicia la impe-
tuositat i a la vehemen-
cia", mardlevant les parau-
les de Josep Pla per referir-
se a la "fresca i sana" tra-
muntana. El visitant de la
mostra que avui s’obre al
públic al Centre de Cultu-
ra Contemporfinia de Bar-
celona (CCCB) és alertat 
rinici del recorregut: At-
tenti alla bora. I és que

no hi bufa la tramuntana
sinó la bota, un vent que
neix als Alps Julians i es
precipita cap al marAdri&-
tic a una velocitat que pot
flirtejar amb els 190 quilo-
metres per hora.

La bora és un vent típic
de Trieste -al CCCB l’imi-
ten uns ventiladors!-, no
sospira enlloc més que en
aquesta perita ciutat ti’om
tetera, un no-[loc i un lloc
de llocs, terra de ~dngú, a
cavallde les culturesitalia-
na, gel~n&nica i eslava, un
cmbruix multiétnic que
ha captivat alguns dels es-
eriptors i inte].leetuals eu-
ropeus més llegendm’is, al-
guns perque hi van néixer
i alares perqu~ la van des-
cobrir i la van viure inten-
samcnt: ]talo Svevo, Rai-
ncr Maria Rilke, Stendhal,
Scipio Slataper, Umberto
Saba, James Joyce..

Tan~bé Claudio Magris,
amb la mirada del qual el
(’,(;CB ha recrear elmite 
Trieste on una nova entre-
~a,le la seva sbrie d’exposi-

L’escriptor trlesti Claudlo MaSds, ahir a la instaHació dedicada al seu famós llibre ’Danubi’ ii ANDREL] P(IIG

cions Les ciutats i els seus
escriptors, un g~nere ex-
positiu patentar per la ins-
titució bareelordna. En el
cas de La Trieste de Ma-
gr/s, hi ha un al-licient afe-
git: l’eseñptor eseollit és
viu i ha intervingut activa-

El seu embruix
de no-lloc ha
captivat alguns
dels escriptors
europeus més
llegendaris

ment en l’exposició. Ahir,
en veure el projecte cuhni-
nat, Magris era un home
feli(~: "estic molt impres-
sionat per6 no era sorpren
gens: a Catalunya sempre
m’he sentir molt bcn aco-
Uit i, sobretot, compres".

Les r~fegues de vent
que fan trento[lar el visi-
tant ja donen fe que el dis-
seny de la mostra se surt
de la norma. Sota els esti-
rabots experimentals de la
prestigiosa dissenyadora i
arquitecta Paola Navone
(de l’Otto Studio de Mil&),
que fins i tot ha po~~at a la
sala del CCCB g3ans pe-
dres de les muntanyes que
envolten THcste, el Cm~t,

l’exposició va molt més en-
llh de presentar una s~rie
de continguts que demos-
tlSn amb més o menys agu-
desa els vincles entre Ma-
gris i la ciutat on va néixer
el 1939, i prefereix buscar
la complicitat intel.lec-
tual, emocional i sensoria]
del visitant. Cerca en tot
moment impactar-lo, sor-
prendre’l, entrislár-lo...
"Aquesta exposició, plena
de trossos de vida de Tries-
te i Magris, ha de ser tam-
bé una experiencia viscu-
da per al visitant", excla-
um el confissari, el direc-
tor de teatre italia Giorgio
Pressburger, bon amic de
Magris i tl~esti com ell.

L’universliteraride Ma-
gris, "que no existiría sen-
se Trieste", adverteix el
prepi eseriptor, es projec-
ta a l’exposició del CCCB
de manera directa. Viven-
cial, com diu Pressburger.
En un racó d’espai generSs
s’ha reprodffit amb preci-
si~ el Caffé San Marco, el
[loc privilegiat on han es-
tat concebuts i escrits al-
guns dels [libres més cone-
guts de Magris. El visitant
també pot penetrar i tocar
una recreació exacta de la
llibreria Antiquaria, pro-
pietat del poeta Umberto
Saba. I pot recórrer el Da-
nubi en ona instal.lació
excepcional -la sensació

de trepitjar aigua és au-
téntica- que traqa el seu
curs, en un homenatge al
famós [libre de Magris que
du el nom del ptSncipal riu
de l’Eurepa central.

El seu món literari és,
alhora, la seva pr5pia vida.
L’exposició inelou també
una pel.licula, Dietro ii bu-
lo (Rete la foscor), produ-
ida ex profcsso a partir del
Uibre Vost~ ja ho enten-
drd, que MagaSs va escñu-
re desolat per la mort de la
seva companya, rcsc~Spto-
ra Marisa Madic~5.

La Trieste de Magris,
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