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A partir del Voya-
ge pittoresque et
historique de l’Es-
pagne (començat
a publicar el
1806), d’Alexan-
dre de Laborde,

l’Abadia de Montserrat va traduir i
publicar l’any 1974 les parts corres-
ponents als Països Catalans, que ara
ha reimprès. En realitat, l’obra de
Laborde –tot un clàssic de la litera-
tura de viatges– privilegia ostensi-
blement el recorregut per Catalunya
i el País Valencià, que ocupen quasi
la meitat del text total. La visió de les
illes Balears, però, no correspon al
Voyage, sinó que està treta d’un altre
llibre de Laborde, Itinéraire descrip-
tif de l’Espagne (començat a publicar
l’any 1808), aquesta vegada sense les
magnífiques il·lustracions que

El reportatge
d’un temps i d’un país

acompanyaven el primer títol citat.
Laborde era un il·lustrat fascinat

per les gents i els paisatges de la pe-
nínsula Ibèrica. Fins i tot va tindre el
plaer de posar els seus coneixements
alserveideNapoleó,aquivaacompa-
nyar quan l’ambiciós emperador va
voler ocupar Espanya, amb els resul-
tats ja coneguts. Gràcies al Voyage,
que podria ser perfectament una de
les ara corrents guies turístiques, La-
borde va donar a conèixer al públic
europeu culte un territori que, sepa-
ratdelacivilitzacióidelamodernitat
per la barrera dissuasiva dels Piri-
neus, devia despertar en aquest pú-
blic unes ressonàncies i uns suggeri-
ments intensament evocadors.

Labordes’hifaacompanyarperun
estol de meticulosos il·lustradors.
Quanarribaaunparatge“pintoresc”,
s’hiprenelseutemps.Parlaambpas-

muntanya, que defeineix com “un
dels llocs més extraordinaris que
hom pugui veure, i per això mateix
delsmésdifícilsdedescriure”.Fatre-
ballar intensament els seus dibui-
xants per dedicar-hi una munió de
planxes,quedescriuenperfectament
l’esquerpa monumentalitat de l’em-
plaçament. No s’està, igualment, de
referir-se amb admiració a la seua
història, incloent la mítica fundació
del monestir, atribuïda al més pecu-
liar dels meus homònims anteces-
sors, fra Joan Garí (o, com diu ell, frè-
re Jean Guarin).

Laborde no bada, però, ni es deixa
impressionar per qualsevol cosa. El
seuullveambunacuratmanuald’ins-
truccions. No li interessa, per exem-
ple, ni el Romànic ni el Barroc, i es pot
dir que odia profundament el Neo-
clàssic.ElseuestilpredilecteéselGò-
tic,itambéliinteressenlesruïnesgre-
gues, romanes o àrabs. Per això s’ex-
tasia davant de llocs concrets, com el
monestirdePobletoelscircsiteatres
romans de Tarragona o Sagunt.

Poca perspicàcia lingüística
En la qüestió lingüística, però, no és
gaire perspicaç. Es limita, més aviat,
areproduirelsmitesvigentsal’època:
defineix el català, el valencià i el ma-
llorquí com tres llengües diferents.
Les dues primeres les considera dia-
lectes de “l’antiga llengua llemosina o
provençal”,diferenciant-senomésen
el fet que “el català ha manllevat més
delallenguafrancesamodernaqueno
el valencià, el qual, amb preferència,
ha adoptat expressions castellanes”.
SobreelRegnedeValènciaafegeixque
“aquest país és, potser, l’únic d’Euro-
pa en el qual una llengua vulgar s’ha-
gi transmès i conservat, sense altera-
cions, des de fa prop de sis segles”.
També de llemosina reputa la llengua
delesBalears,queselirepresentaamb
“rastres dels grecs, del llatí, de l’àrab,
del català, del llenguadocià i del caste-
llà”, i encara “hom hi troba mots sirí-
acs,cartaginesosivàndalsogots”[sic].

Més enllà de la confusió idiomàti-
ca, però, el Viatge d’Alexandre de La-
bordesegueixsentunaobraformida-
ble. L’intens reportatge d’un temps i
un país que hi ha quedat fixat per
sempre. ✒

Quaderns Crema
acaba de reeditar
La mort d’Ivan
Ilitx, en la magní-
fica traducció
d’Anna Estopà.
Escrita el 1886, la

més celebrada i traduïda de les no-
vel·les curtes de Tolstoi (en català
també n’hi ha una altra versió, de V.
Izquierdo i A. Margarit) pertany a
l’època quan el comte ja havia de-
cidit renunciar a la narrativa artís-
tica a favor de l’escriptura moral i
religiosa, però li va sortir un relat
que amalgama perfectament les du-
es coses. D’una banda, és la història,
per dir-ho amb paraules de l’autor,
“de la mort corrent d’un home cor-
rent”, un jutge que fa una bona car-
rera, es casa, té fills i es passa les es-
tones lliures jugant a cartes o diver-
tint-se amb dones més joves que
l’esposa; de l’altra, és la crònica pu-

Qui era Ivan Ilitx?
nyent del despertar d’última hora
d’algú que havia viscut sempre amb
l’ànima feliçment adormida.

Segons Tolstoi, l’home en qui
s’havia inspirat per crear la figura
del protagonista es deia Ivan Ilitx
Mètxnikov, i era amic de la família.
Va cursar estudis diplomàtics al
prestigiós liceu de Tsàrskoie Sieló,
el mateix que anys enrere havia ha-
gut d’aguantar el tarannà indiscipli-
nat i impulsiu de Puixkin; va treba-
llar tota la vida de jutge a la ciutat de
Tula i va morir als 45 anys, víctima
d’una malaltia que havia començat
–igual que la del personatge tolsto-
ià– amb una caiguda i una lesió apa-
rentment irrellevant. El van sobre-
viure dos germans més joves que es-
devindrien famosos: Ilià, premi No-
bel de biologia, i Lev, geògraf,
aventurer i poliglot, que va viatjar
a Itàlia per lluitar amb les tropes de
Garibaldi, i després es va traslladar

a Suïssa, on es faria anarquista i se-
guidor de Bakunin. Va ser ell qui es
va rebel·lar contra el relat de Tols-
toi, en part perquè hi va veure dis-
torsionada la imatge del seu germà,
i en part perquè no combregava gens
amb el missatge religiós de l’obra:
“Ivan Ilitx, efectivament, era un
oportunista, però el seu registre
mental era infinitament més com-
plex que el del personatge de Tols-
toi... I vet aquí el que significa una
il·luminació, si fins i tot un artista de
la talla de Tolstoi ha hagut de con-
vertir l’ànima d’un home vulgaritzat
en una peça de parquet brut”. L’es-
criptor va voler que el seu Ivan Ilitx
fos molt més gris i limitat perquè la
llum d’una revelació espiritual i una
fe tardana brillessin amb més força
en les seves tenebres interiors.

Segurament, Ivan Ilitx Mètxni-
kov sí que era una home refinat: grà-
cies a les memòries dels contempo-
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sió de la història del lloc i de la perso-
nalitat dels seus habitants, i en deixa
una superba imatge per a la posteri-
tat. Sobre Barcelona, per exemple,
ens recorda que “resistí a Felip V [el
1714] fins a l’últim extrem i sostingué
l’esforç conjunt dels exèrcits france-
sos i espanyols”. I afegeix: “Tot i blas-
mar l’error dels catalans, hom no es
pot privar d’admirar-ne la valentia i
la fermesa”.

Montserrat, paratge d’excepció
Laborde és el primer, per cert, a re-
produir amb detall l’entorn de les
muntanyes de Montserrat, amb el
monestir i l’interior de l’església, els
claustres o les ermites. El document
té un valor incalculable perquè ens
mostra com era el lloc abans que els
francesos l’incendiaren l’octubre del
1811. Laborde s’exalta al davant de la

ranis sabem que escrivia versos i te-
nia talent (tot i que també sacrifica-
va moltes hores a les cartes). Però
pel que fa a l’Ivan Ilitx ficcional, el
veredicte del germà no és just. El
personatge de Tolstoi també té un
punt de poeta; la llàstima és que no
se n’adoni fins que ja li queda poc
per morir. En un moment de nostàl-
gia i desesperació recorda que va
caure des de dalt d’una escala, men-
tre penjava una cortina al seu apar-
tament acabat d’estrenar; i es diu a
si mateix, amb ironia amarga, que va
perdre la vida llavors, mentre lluita-
va contra la cortina com qui pren
una fortalesa. Ilitx tenia bon gust
amb les coses materials, així que de-
via ser una cortina de bona qualitat,
i fina, com la que separa la vida des-
preocupada de la malaltia i la mort,
o com la frontera entre un personat-
ge d’una obra mestra i l’home real
que hi ha al darrere. ✒


