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El Grand Tour

Encara que siguin dues paraules france-
ses –una de les quals és l’origen de la pa-
raula turista–, el Grand Tour va ser una 

pràctica duta a terme, especialment, pels an-
glesos. Quan un noi de bona família havia aca-
bat els estudis de joventut, el seu pare l’envi-
ava a fer una volta (tour) per Europa, bo i en-
tenent que el continent tenia una cultura his-
tòrica més gran, i més variada, que l’anglesa. 
Era de bon to que aquests joves “es fessin 
grans” –com passava aquí amb el servei mi-
litar– sortint de casa, i per a això semblava que 
no hi havia cosa més profitosa que travessar 
el canal de la Mànega, endinsar-se en terres 
de França i Alemanya, visitar París, freqüen-
tar els museus i els salons científics i litera-
ris –també les demoiselles–, travessar els Alps, 
visitar Itàlia de dalt a baix, fins a Nàpols, i, en 
el millor dels casos, passar a Grècia per ad-
mirar-ne les restes arquitectòniques. 

Els humanistes del Renaixement havien 
recorregut tot el continent –fins a Upsala, per 
exemple– per intercanviar els seus coneixe-
ments, tots renascuts sobre el passat gloriós 
de Grècia i Roma: així van fer-ho els humanis-
tes florentins, els valencians (Lluís Vives) o 
els holandesos, com Erasme de Rotterdam: 
viatjar va ser, ja des del segle XVI, la garantia 
d’assolir una idea vasta de les societats euro-
pees i, amb elles, l’enorme tradició culta que 
es troba al nostre continent. El tour podia du-
rar setmanes, mesos i fins i tot anys: això de-
penia del cabal dels progenitors. Els nois vi-
atjaven a cavall o en coach, amb un o dos cri-
ats, o amb una colla d’amics, i val a dir que s’ho 
passaven de meravella, ara al saló d’una dama 
del bulevard Saint Germain, a París, ara a 
l’òpera de Milà, ara als palaus de la Corona 

d’Aragó, a Nàpols, ara pitjant l’empedrat in-
tacte i mirant les pintures de Pompeia. 

Quan el viatge els deixava una mica de lleu-
re, els joves anglesos escrivien al seu pare en-
novant-lo de les coses que havien conegut, 
més que les que havien experimentat. Així, 
per exemple, el fill de Lord Chesterfield 
(1694-1773), Philip Stanhope, va escriure un 
dia al seu pare, des del continent, per rebre’n 
instruccions sobre quines pràctiques amoro-
ses li eren permeses o aconsellades. El senyor 
Chesterfield, que ja havia passat l’edat dels 
grans fogots sentimentals –que, de fet, no van 
explotar arreu fins al Romanticisme, mig se-
gle més tard–, li va dir al seu noi: “Fill meu, no 
t’amoïnis gaire amb les coses del sexe. Fes-
tejar una noia i seduir-la només porta incon-
venients: costa molts diners, s’hi perd molt de 
temps i un acaba al llit en la mateixa positu-
ra que un pollastre rostit”. No sabem si el fill 
li va fer cas o no.✒
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La pregunta del milió 
de dòlars 

Paraules que ens 
justifiquin i ens facin 
creure en Déu  
Què ens empeny a escriure? La mí-
tica Patti Smith n’assaja una respos-
ta: “Escrivim per recloure’ns en 
nosaltres mateixos, en la nostra 
bombolla, en la nostra solitud. La 
cambra de Virginia Woolf, les fines-
tres tancades de Proust, la casa en 
silenci de Marguerite Duras, el por-
xo de Dylan Thomas. Recerques 
d’un buit on sigui possible imbuir-
se de paraules. Paraules que pene-
traran en territori verge, que es 
combinaran com mai abans, que ar-
ticularan l’infinit”. 

La cantant i artista total sosté 
que escrivim per “canalitzar el fu-
tur, per revisar la infància i per con-
trolar les bogeries i els horrors de la 
imaginació”. La tasca, diu, és com-
pondre una obra que comuniqui a 
diversos nivells, com una paràbola. 
El somni –afegeix– és escriure algu-
na cosa que estigui bé, que sigui mi-
llor que un mateix, que ens justifi-
qui: “Que ens ofereixi la prova que 
Déu existeix”.  

Així s’explica la poeta del punk 
rock en el seu nou llibre, Devotion, 
tot just publicat en anglès per Yale 
University Press. De format petit, 
inclou una narració i dos textos 
breus a l’entorn de l’escriptura. “Per 
què escric? El meu dit, com un lla-
pis, dibuixa la pregunta a l’aire. És 
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un enigma que se’m planteja des de 
ben jove”. I als setanta anys, Smith 
es veu capaç de resoldre’l: “Per què 
escrivim? Doncs perquè no podem 
simplement viure”. Una conclusió 
similar a la del poeta Fernando Pes-
soa: “La literatura, com l’art en ge-
neral, és la demostració que amb la 
vida no n’hi ha prou”. 

No hi ha res més íntim 
que la pròpia 
imaginació 
 
La mateixa pregunta del milió de 
dòlars, per què escrivim, se la va fer 
la imprescindible Carson McCu-
llers en un dels articles aplegats ara 
en català a Entre la solitud i el som-
ni (L’Altra Editorial, traducció d’Al-
ba Dedeu). “Deu ser que escrivim 
per alguna necessitat subconscient 
de comunicar-nos, d’expressar-nos. 
L’escriptura és una activitat feta de 
vagareigs i somiejos. L’intel·lecte 
queda submergit sota l’inconscient; 
cal que la ment pensant quedi sota 
la tutela de la imaginació”. 

Segons la narradora nord-ameri-
cana, escriure consisteix a barrejar 
amb encert imaginació i realitat. 
Recorda que una mestra li va dir que 
s’ha d’escriure sobre “el nostre jar-
dí del darrere”, o sigui, sobre les co-
ses que es coneixen íntimament. 
Què podria ser més íntim, replica 
McCullers, que la pròpia imagina-
ció? “La imaginació –raona– combi-

na la memòria amb la comprensió, 
la realitat amb el somni”. Ella ho te-
nia clar: “En la imaginació hi ha més 
veritat que en la realitat”. 

La fantasia encaixa 
millor amb la felicitat 
que amb el dolor  
 
Un dels textos més bells i sincers 
que s’han escrit mai sobre l’art d’es-
criure és El meu ofici, de Natalia 
Ginzburg (publicat per Àtic dels Lli-
bres dins el recull Les petites vir-
tuts). Arrenca amb una declaració 
de principis: “El meu ofici és escriu-
re històries, coses inventades o co-
ses que recordo de la meva vida, pe-
rò sempre històries, coses en què la 
cultura no hi té res a veure, sinó que 
només hi intervenen la memòria i la 
fantasia. Aquest és el meu ofici, i el 
faré fins que em mori”. 

L’autora italiana fa una aportació 
interessant al tema de la realitat i la 
imaginació: “Quan som feliços, la 
nostra fantasia té més força; quan 
som infeliços, la nostra memòria ac-
tua amb més vivacitat. El patiment 
fa que la fantasia es torni dèbil i 
mandrosa; es mou, però sense ganes 
i amb llangor, amb els moviments 
dèbils dels malalts”. Ginzburg sabia 
de primera mà que, quan el dolor 
ens envaeix, la imaginació queda 
anestesiada: “Ens resulta difícil 
apartar la mirada de la nostra vida 
i de la nostra ànima”.✒
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“És un ofici bastant difícil, ja ho veieu, però és el més bonic que 
existeix al món”, va dir Natalia Ginzburg sobre l’escriptura


