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quest incert dia de pont, situat entre
la Setmana Santa i les vacances d’es-
tiu, sembla especialment indicat per

parlar de dos llibres que acaben d’aparèixer i
que fan referència al curiosíssim fenomen
del turisme.

L’any 1925, Aldous Huxley va publicar
Along the Road, que Adesiara acaba de treure
en català amb el títol Carretera enllà. En
aquest llibre, l’autor de Contrapunt s’esplaia
sobre el costum de viatjar per oci: “Els turis-
tes, en conjunt, són una tribu d’aspecte lúgu-
bre. He vist cares molt més animades en un
enterrament que a la plaça de Sant Marc.” Té
raó quan sosté que un dels principals objec-
tius del viatge és trobar algun tema de què
parlar. En general el turista busca experièn-
cies no previstes, aventures no massa incò-
modes que animin una sobretaula ensopida.

Cinc anys després, Francis Scott Fitzgerald
va publicar One Trip Abroad, que Laertes ha
traduït amb el títol El viatge a l’estranger. Els
dos protagonistes descobreixen que ni París
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Llibres
de viatge
ni Montecarlo ni Florència estan a l’altura de
les expectatives. De temps, tanmateix, no els
en falta. A la pregunta de si passaran gaire
temps a Europa contesten: “Potser uns anys.”
Però aquest oci acumulat no els fa més savis
ni més feliços. Amb pocs anys de diferència,
fa gairebé un segle, Scott Fitzgerald i Aldous
Huxley van saber veure el destí de tants ciuta-
dans que passegen el seu desencís per les sales
d’espera de ferris, hotels i aeroports.

Huxley dedica un capítol als llibres més
adequats per endur-se de viatge. Amb molt

sentit comú, aconsella una antologia de poe-
sia i una col·lecció d’aforismes, que perme-
ten paladejar la lectura sense ocupar gaire es-
pai a les maletes. Curiosament, hi afegeix Vi-
da de Samuel Johnson, de James Boswell, que
a l’edició d’Acantilado ocupa exactament
1.992 pàgines. Encara resulta més imprevisi-
ble que aconselli un volum qualsevol de l’En-
cyclopaedia Britannica. La raó, però, sembla
assenyada: “És com la ment d’un foll instruït:
ple d’idees correctes, entre les quals no hi ha
cap altra relació que el fet que hi hagi una B a
totes elles.” Un bon volum enciclopèdic per-
metrà passar estones delicioses en qualsevol
no-lloc. Tenint en compte que Huxley sosté
que les guies de viatge obsoletes són millors
que les actualitzades, recomanem que l’enci-
clopèdia sigui com més vella millor. En
aquest sentit, espero que l’hipotètic turista
que hagi llegit fins aquí trobarà perfectament
recomanable fullejar qualsevol dels 117 vo-
lums de l’Enciclopedia universal ilustrada eu-
ropeo-americana d’Espasa-Calpe. ❋

Aldous Huxley
i Francis Scott
Fitzgerald van ser
viatgers i van escriure
sobre viatges i sobre
quins llibres cal
endur-se de passeig
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uatre noms em vénen al cap quan
penso en els grans cims de la pintu-
ra del segle XVII: Caravaggio, Ve-

lázquez, Rembrandt i Rubens. Els escric deli-
beradament per ordre de preferència, de les
meves preferències.

En el magnífic documental Federico Zeri:
L’occhio, d’Eduardo de Gregorio, una entre-
vista a un dels grans crítics d’art italians,
malauradament traspassat, comenta que el
seu pintor preferit és Rubens. És a dir, que ell
faria la llista just al revés. Per què? Què veu en
Rubens?

Q Rubens
Hi veu la capacitat de síntesi dels altres.

Rubens és la llum teatral de Caravaggio i l’ai-
re lleu de Velázquez. És la textura i la carnosi-
tat oliosa de Rembrandt. És el compendi de
tots. I és també ell mateix. Un personatge fas-
cinant, culte, refinat, excessiu que exprimia
la vida com una taronja. Viatjava, es relacio-
nava amb reis i pobres, menjava i bevia bé (va
morir de gota), li agradava l’art i les antigui-

tats i la gent, especialment les dones de carns
trèmules.

Altrament, Rubens és un visionari que
marca el camí que molt de temps després re-
correran Cézanne, Bacon i Freud, entre tants
altres.

Fins ara me’l mirava de reüll, amb prejudi-
cis. M’acostava a les seves petites tauletes
pensant que eren les millors de les seves
obres, però anava errat. Caldrà visitar-lo de
bell nou amb els ulls nets. Llavors, segura-
ment, hauré de donar la raó al professor Zeri
i confirmar la certesa del seu ull infal·lible. ❋




