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Si exceptuem
Egèria i alguna
altra, les autores
de llibres de viat-
ges o travelogues,
com en diuen a
l’àrea anglosaxo-

na, són tan escasses com les poetes
dins de la història de la literatura
universal o del món occidental, si
volem. Si hi afegim que les autores
pertanyen a un país que fa segles
que ha perdut la seva taca en els ma-
pes, cas de Catalunya, la cosa enca-
ra es posa més difícil. Segurament la
resposta la trobem en l’arquitectu-
ra i l’imperialisme –a Madrid o Lon-
dres– i el discret encant de la burge-
sia –a Barcelona o a Zuric–. Una di-
ficultat, la literarioviatgera, que no
ha frenat la present autora, Pilar

Viatjar, va dir ella

Godayol, a l’hora de confegir la seva
obra i no li ha impedit de dibuixar el
perfil –també en podríem dir re-
trat– de deu dones escriptores que,
a més a més, van ser viatgeres sui ge-
neris. Entre elles, dues catalanes:
Aurora Bertrana i Montserrat Roig.
Godayol, però, no s’oblida de recor-
dar que de la Renaixença ençà, la pi-
onera dels viatges va ser la poeta
Maria Antònia Salvà i el seu cristià
viatge a l’Orient.

Presentades cronològicament
–de l’aristòcrata anglesa Lady Ma-
ry Wortley Montagu (1869-1762) a
Montserrat Roig (1946-1991)–
l’autora traça aquests deu perfils o
retrats amb viatge hàbilment i de
forma amena. Mai no traeix ni el tí-
tol ni la intenció que formula a la
seva introducció, “Primer visqui,

Si a les tragèdies d’Èsquil
l’angoixa, la por i l’hor-
ror tenen un sentit –a

partir del patiment, l’ordre
còsmic queda restablert–, en
el cas d’Eurípides (485-406
aC) les desgràcies que presen-
ta van acompanyades de dosis
importants d’irracionalitat i
absurd. “La seva tragèdia és la
tragèdia de la crueltat huma-
na”, defensa l’hel·lenista Jo-
sep Alsina (Ripoll, 1926 – Bar-
celona, 1993) a la introducció
d’Alcestis, la primera de les 19
obres –d’un total de 92– que
se’n conserven.

A l’obra, el rei Admet ha
aconseguit, gràcies al bon
tracte dispensat al déu
Apol·lo, que li concedeixi viu-
re més enllà de la data de la
seva mort. L’únic que ha
d’aconseguir Admet és pre-
sentar a la Mort algú que ac-
cepti morir en lloc seu, volun-
tàriament. Aquest algú és la
seva dona, Alcestis, que no-
més fa una petició “ben justa”
al seu marit: que no es torni a
casar amb ningú, perquè una
madrastra, “en entrar en una
llar, odia els fills de la prime-
ra esposa, i no és pas més dol-
ça que un escurçó”. Admet ac-
cepta la condició: “Ho procla-
mo i ho compliré, fills”. El
repte, tenint en compte que
ens trobem capbussats en
una tragèdia euripidiana,
portarà cua. Els problemes
començaran quan el semidéu
Hèracles arribi a la cort d’Ad-
met i sigui acollit pel seu amic
sense que el rei li doni la no-
va de la mort d’Alcestis.✒
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És hora
de morirdesprés escrigui”, sota l’advocació

de “santa” Mercè Rodoreda, no vi-
atgera, per cert, per més que vis-
qués durant 40 anys a París i més
de 20 a Ginebra, en estades força-
des que han resultat en uns manus-
crits de pàgina i mitja respectiva-
ment, avui a l’arxiu de l’Institut
d’Estudis Catalans! Godayol ens
avisa que ha triat un dels viatges de
cada autora, quan en alguns casos
(Edith Wharton o Aurora Bertra-
na, per exemple) són autores de
més d’un travelogue. Intenció que
no comprenem en el cas de Whar-
ton, autora d’A motor-flight
through France (1908) del qual
existeix versió castellana amb un
excel·lent pròleg d’Ana María Moix
(2001), obra ni esmentada al final
de l’entrada respectiva. I la incom-
prensió ve del fet que Godayol és
absolutament escrupolosa, i
s’agraeix, en donar-nos la biografia
i la bibliografia, gairebé, de cada
una de les deu autores.

Una altra consideració a fer po-
dria resultar en un apartat d’absèn-
cies, per més que el subtítol
d’aquesta obra és explícit: Deu per-
fils. Si tenim en compte, però, que
encara ens vam explicar (i no com-
prendre) la Guerra dels Balcans
–que gairebé va tancar el segle XX–
a base de l’obra de Rebecca West
Black lamb and grey falcon (1941),
de la qual existeix una traducció
castellana del 2001, ja es compren-
drà que n’acusem l’absència, al
temps que lamentem una certa des-
curança editorial que ens situa a
l’editorial britànica i feminista Vi-
rago creada als anys setanta del se-
gle passat! En canvi, no hi manca
Gertrude Bell, autora que també
vam haver d’incorporar per a les
successives guerres de l’Iraq que
ens han pertorbat tant els darrers
vint anys. En aquest cas, Godayol se
centra en cartes i una incursió pel
que coneixem com l’Aràbia Saudita.

Tot amb tot, la combinació de
Godayol d’autores molt conegudes
(Edith Wharton, Vita Sackville-
West, Aurora Bertrana, Montser-
rat Roig) per als lectors corrents i
d’altres de menys conegudes (Ma-
ry Wortley Montagu, Ekaterina
Romanovna Dashkova, Mary
Wollstonecraft, Florence Nightin-
gale, Mary Kingsley, Gertrude
Bell) aconsegueix un volum molt
atractiu i recomanable.✒
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Amb La lleona blanca i Els gossos
de Riga, Edicions 62 comença a

publicar en format butxaca la bibli-
oteca Wallander. A La lleona blanca,
l’inspector ha d’esbrinar qui ha as-
sassinat a sang freda a una jove agent
immobiliària. En el cas d’Els gossos
de Riga, Wallander viatja fins a Le-
tònia amb la voluntat de descobrir
qui és el responsable de la mort de
dos homes encorbatats que han apa-
regut abraçats en un bot a la costa
d’Ystad.

Lalleonablanca
HENNINGMANKELL
Tr.CarolinaMoreno
LaButxaca/Tusquets

J.N.L’APARADOR

FICCIÓ

A la dècada dels 70, Barcelona
“era una festa de creativitat que

es movia entre la repressió de la dic-
tadura franquista i la llibertat d’una
democràcia encara per definir”, lle-
gim a Els anys salvatges, quarta no-
vel·la de Xavier Vernetta (Barcelo-
na, 1956). La música és el motor
principal de la vida d’Edmond Mo-
ner, personatge principal d’un llibre
que reprèn alguns dels temes i ambi-
ents que han acompanyat Vernetta
al llarg de la seva vida.
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Felip Marlot és el detectiu més
pacífic del món i una de les cre-

acions més populars de Joaquim
Carbó (Caldes de Malavella, 1932).
Marlot ha de viatjar fins a Morvià
per cobrar una factura pendent. El
detectiu tampoc no s’escapa de la
crisi econòmica –ni tampoc del mag-
netisme per ficar-se en situacions
extravagants– i acaba passant 24 ho-
res que els lectors trigaran a oblidar.
“Ets car de veure, Felip Marlot!”, hi
llegim. En volem més!
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