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¿Un reputat es-
criptor de viatges 
fent un llibre so-
bre la seua expe-
riència als mo-
nestirs? Res més 
lògic, si ho pen-

sem bé. Tot i que l’edició original 
d’aquest volum de Patrick Leigh 
Fermor (1915-2011) va aparèixer en 
anglès a Queen Anne Press el 1957, 
cau pel seu propi pes la constatació 
que ja no es pot viatjar enlloc, per-
què masses afamades de turistes 
calciguen sense misericòrdia qual-
sevol racó del planeta cada dia de 
l’any, sense pausa ni repòs. Si queda-
va algun espai verge, no dubteu que, 
en arribar-hi, algun japonès amb ca-
ra de pòquer hi estarà fent fotos, i 
una remor perfectament reconeixi-
ble ens indicarà la ubicació d’un 
venturós Kentucky Fried Chicken. 
El món se’ns ha quedat petit i ja tots 
els itineraris són domèstics i totes 
les experiències purs déjà-vus. 

Apunts per a un viatge interior
 Ara qualsevol xitxarel·lo amb di-

ners i amb ínfules agafa un vaixell i fa 
niu a l’Antàrtida, o puja a l’Everest, o 
es fa una selfie a les mines del rei Sa-
lomó. Ja no queden paradisos per-
duts, ni experiències torbadores, ni el 
viatge pot propiciar relats de trans-
formació com els dels agosarats d’an-
tany. No m’estranya, en aquest sentit, 
que ja s’estiguen formalitzant escapa-
des turístiques a la Lluna o a Mart, on 
milionaris a la recerca d’un espill 
plausible es donaran el gust d’experi-
mentar les sensacions que abans eren 
exclusives del desert libi, les selves 
birmanes o la tundra siberiana.  

 Els únics viatges interessants, 
arribats a aquest punt, són els in-
teriors, però per bussejar-hi es ne-
cessita foradar una densa capa civi-
litzadora que ens impedeix reco-
nèixer-nos. Patrick Leigh Fermor 
sentia una atracció fatal pels mo-
nestirs i es va dedicar a visitar-los: 
La-Pierre-qui-Vire, Saint-Benoît-
sur-Loire, Fossanova, Trisulti, 
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Monte-Olivetto, Subiaco... Va ne-
cessitar fer sojorns prolongats en 
alguns –com ara a Saint-Wandrille 
o a l’abadia de Quarr– per trobar-se 
amb el revers exacte de la vida exte-
rior. Segons les seues paraules, “el 
període durant el qual els criteris 
normals reculen i un món estrany 
i nou esdevé realitat és lent i, d’en-
trada, intensament dolorós”. 

 Sota la regla de Sant Benet o l’en-
cara més dura de la Trapa (allà on 
els monjos, quan es veuen, se salu-
den amb un “Frère, il faut mourir”), 
Fermor va aprendre algunes de les 
qualitats del temps i també del tem-
po. “La velocitat d’aquest lapse tem-
poral –reflexiona– és un fenomen 
que noten tots els monjos: sis me-
sos, un any, quinze anys, tota una vi-
da, passen de seguida”. Per a un es-
criptor com Leigh Fermor, aquest 
era sens dubte el viatge definitiu: 
aquell on el màxim descobriment 
era saber-se sol en un món demo-
gràficament esclatant.!

Parlant de l’Em-
pordà i de Catalu-
nya, el poeta Joan 
Maragall va teorit-
zar que el frag-
ment és més relle-
vant que el tot, ja 

que és el primer qui conté l’essència, la 
substància del nostre arrelament a 
l’espècie i a l’entorn, i des d’on és pos-
sible transcendir a sentiments de per-
tinença més amplis i  reconstruir la to-
talitat des de la particularitat. Amb 
aquesta idea de fons, Edicions 62 pu-
blica una de les seves grans apostes per 
revitalitzar la divulgació històrica ca-
talana en general i la seva col·lecció 
d’assaig en particular: una Història 
mundial de Catalunya, on 124 dates-
episodis protagonitzats per gent sorgi-
da de terres catalanes o amb escenari a 
la seva geografia serveixen com a estu-
di de cas de fenòmens i successos amb 
ressonàncies internacionals. Com una 
mena de versió històrica del lema de la 
cultura catalana a la Fira del Llibre de 
Frankfurt: “singular i universal”. 

Sota la direcció del catedràtic 
emèrit Borja de Riquer, 98 especia-

Història catalana 
singular i universal

listes de diversos àmbits del passat 
–des dels recentment desapareguts 
Josep Fontana i Eva Serra fins a no-
ves veus com Marie Costa i David 
Martínez-Robles– assumeixen les 
diferents entrades, on es combina 
una redacció acurada i entenedora, 
amb una clara voluntat sintètica que 
s’acompanya d’un detall bibliogràfic 
final per a qui vulgui aprofundir-hi. 
Malgrat la voluntat explicitada al 
pròleg d’equilibrar els diferents pe-
ríodes, el nombre de dates-episodis 
es reparteix de forma inversament 
proporcional als anys de distància 
respecte del present. Cada període 
històric s’acompanya d’un breu text 
de coordenades, a càrrec del respec-
tiu assessor responsable: Miquel 
Molist per a la prehistòria, Isabel Ro-
dà per als temps antics, Josep Maria 
Salrach per a l’època medieval, Joa-
quim Albareda per a l’Edat Moderna 
i el mateix De Riquer per als darrers 
200 anys i escaig. 

Un model francès 
Aquest volum adapta al català l’exi-
tós –més de 100.000 exemplars ve-
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nuts i editat ja en butxaca i audiolli-
bre– original francès Histoire mon-
diale de la France, dirigit per Patrick 
Boucheron el 2017, que compta amb 
versions en italià, en neerlandès i, la 
setmana entrant, en castellà (a Des-
tino, amb direcció de Xosé Manuel 
Núñez-Seixas). Tot i la senzillesa, la 
idea té un atractiu comercial indub-
table, ja que, d’una banda, permet te-
nir la sensació d’encabir tota la his-
tòria de Catalunya en un llibre i, de 
l’altra, l’estructura en facilita una 
lectura espigolada a gust i interès de 
qui llegeix. 

Amb tot, el plantejament no ha es-
tat exempt de polèmica. A França, per 
exemple, noms tan rellevants com 
l’historiador Pierre Nora n’han criti-
cat la simplificació dels processos i es-
deveniments històrics i l’(ab)ús de 
l’interès actual per la identitat i la me-
mòria en un sentit nacionalista. 
Conscient de les possibles imputaci-
ons, la introducció de De Riquer 
–com el mateix pròleg del president 
d’Edicions 62 Josep Ramoneda– ja 
s’avança explicitant que s’ha buscat 
mostrar “la complexitat i la riquesa 
de les relacions i les influències de Ca-
talunya amb la resta del món”, sense 
voluntat de supremacisme ni teleolo-
gisme històric. Així, les dates-episo-
dis combinen “batalles, ocupacions 
violentes, migracions, moments de 
misèria i d’esplendor, de malaltia i de 
calamitat”, a més d’enriquir-se amb 
entrades sobre literatura, ciència, 
música, economia o esport. 

Història mundial de Catalunya 
s’allunya de l’essencialisme i aspira a 
fer arribar el gran relat històric a una 
audiència àmplia, fent-l’hi pròxim a 
través del propi passat i de la geogra-
fia coneguda. En aquest sentit, sí que 
hi ha una picada d’ullet a un cert or-
gull català. Una autosatisfacció allu-
nyada de l’arrogància de pensar que 
els catalans ho tindrem tot pagat i 
més propera als versos de Serrat: 
“Patria pequeña y fronteriza, mil 
leches hay en tus cenizas, pero un so-
plo de libertad revuelve el monte, el 
campesino, el marinero y la ciudad. 
Que la ignorancia no te niegue, que no 
trafique el mercader con lo que un 
pueblo quiere ser”.!

Microgrames
Aquest dimecres es va presentar 
a la Fundació Tàpies el llibre Mi-
crogrames sorgit de la relació 
professional entre l’artista Alícia 
Casadesús i el poeta Antoni Cla-
pés. Quatre anys d’intercanvis 
personals i professionals van do-
nar lloc a una col·laboració, dirí-
em, d’encavalcament, en què po-
eta i artista plàstica intercanvia-
ven el seu esforç creatiu, de ma-
nera que l’un impulsava l’altre. 
Cadascú des de la seva indepen-
dència creativa. Pràcticament es 
podria veure com una nova mena 
de mestissatge artístic, ja que el 
resultat de l’experiment no rau 
en el fet que l’artista plàstica in-
terpreti els poemes i els faci seus 
a través de la seva obra, ni tam-
poc, en sentit contrari, que el po-
eta “posi lletra”, il·lustri les pro-
postes plàstiques que li arriba-
ven. Entre el 2013 i el 2017, 
aquesta col·laboració va donar 
lloc a un treball artístic sorgit 
d’aquesta voluntat conjunta que 
es va plasmar en forma d’experi-
ència vital oberta: una exposició 
en una ermita perduda a la mun-
tanya i un camí per arribar-hi, un 
camí real per poder experimentar 
la proposta poètica basada en la 
mirada cap a la natura, sobre l’art 
i sobre el fet d’escriure. L’experi-
ència es va portar a terme durant 
quatre mesos per viure el canvi 
d’estacions durant el recorregut. 

Fer camí 
L’experiència, després, s’ha plas-
mat en un llibre gràfic bellament 
editat per Llibres del Segle, amb la 
participació d’altres artistes i po-
etes com ara Joan Nogué, Jordi 
Pigem, Maria-Josep Balasch, Vi-
cenç Altaió, Víctor Sunyol i Anna 
Palomo, entre d’altres. El mateix 
Vicenç Altaió, durant la presenta-
ció, va remarcar la importància 
d’accions artístiques com aques-
ta, en què la cultura és la base de 
la llibertat. També va reportar 
unes paraules de J.V. Foix en una 
conversa personal en què el poeta 
va recomanar-li, si volia ser artis-
ta, que caminés, caminés i mirés. 
El camí com a símbol del mateix 
fet creatiu. Val la pena acostar-se 
a aquest llibre, Microgrames, per 
sortir una mica del concepte adot-
zenat i institucional de la cultura 
i veure fins on es pot arribar amb 
una nova proposta de mestissatge 
artístic. Val la pena fer un exerci-
ci mental d’obertura. El resultat 
és excepcional, ja que l’art visual i 
l’art poètic es fonen i s’alimenten 
mútuament sense que cap dels 
dos perdi la personalitat.!
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