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Josep Maria Espinàs ens ofereix la seva visió d’Andalusia

A peu entre olivers
i cirerers

A S S A I G

J O A N J O S E P I S E R N

Josep M. Espinàs,
A peu per Andalusia. La

Campana. Barcelona, 2003.

L
libre a llibre, passa a
passa, Josep M. Espi-
nàs ha anat configu-
rant una especialitat
del gènere literari de

viatges que amb tots els ho-
nors ocupa de manera emi-
nent i exclusiva: el viatge a
peu. Una activitat a la qual es
dedica amb una notable in-
tensitat ja que d’uns anys ençà
no hi ha diada de Sant Jordi
sense una entrega nova del ja
clàssic volum de La Campana
amb cobertes blanques i foto-
grafia central del nostre ca-
minant retratat en plena fei-
na.

Després de deu viatges per
territoris de parla catalana, els
darrers cinc anys Espinàs ha
ampliat els seus horitzons.
L’hem vist passejar, successi-
vament, pel páramo de Sòria,
per Bizkaia, per les extreme-
nyes comarques de Las Vi-
lluercas i Los Ibores, per La
Ulloa gallega i ara, en el viatge
que fa precisament el número
quinze, el seu esperit d’home
eternament encuriosit l’ha
portat a caminar per la pro-
víncia de Jaén. Més concreta-
ment per una petita regió ar-
ticulada al voltant de la Sierra
Mágina on antigament hi ha-
via la frontera entre els terri-
toris cristians i musulmans i
que ara, amb un paisatge do-
minat pels camps d’olivers i
cirerers, ostenta el rang de
Parc Natural.

Poques coses noves es po-
den dir, d’Espinàs i d’aquesta
modalitat de viatjar –i d’ex-

plicar-nos-ho– que ell tan bé
domina. Els seus seguidors ja
coneixen els trets bàsics del
que podríem denominar la fi-
losofia espinasiana: deixar-se
portar pel que disposi l’atzar
del camí, donar preponderàn-
cia als elements humans per
damunt dels paisatgístics,
buscar indrets encara no ex-
cessivament contaminats pel
desori del segle, etcètera. Tot
això és el substrat teòric que
no varia.

El que sí que es percep, en
canvi, cada vegada més és la
manera com Josep M. Espinàs
sap treure el màxim suc de les
possibilitats expressives del
llenguatge a base de buscar la
síntesi de cada escena, posant
l’accent en allò que és subs-
tancial i deixant de banda tot
el que pugui distreure l’aten-
ció del lector. El dia de la
presentació a la premsa del
llibre, Isabel Martí, editora de
La Campana, explicava que la

prosa de Josep M. Espinàs era
cada vegada més a prop de les
seqüències cinematogràfi-
ques perquè amb pocs recur-
sos en té prou per transmetre
emocions molt intenses. Aga-
fant A peu per Andalusia podria
il·lustrar amb uns quants
exemples això que acabo de
dir però em quedaré amb les
dues pàgines del capítol El día
más feliz... en què Espinàs es
limita a descriure un infecte
programa de televisió que veu

en un bar del poble de Jime-
na. Poques vegades es pot ser
més demolidor amb el simple
procediment d’explicar allò
que passa davant de la mirada
de l’escriptor.

UNES CARES MISTERIOSES
Deixant a banda les virtuts
merament literàries, després
de quinze llibres de viatges a
peu queda clar que la gràcia
concreta de cada llibre va
també en funció del repertori
de tipus humans amb els
quals el caminant s’ha anat
trobant al llarg del camí o en
els seus passejos per dintre
dels pobles. I aquí és on l’at-
zar hi juga el seu paper. Estic
convençut que el lector d’a-
quest viatge per terres anda-
luses recordarà vivament la
visita a la casa de les misteri-
oses cares a Belmez –fasci-
nant el diàleg amb María Gó-
mez, la propietària de la casa
on té lloc el fenomen– o la
conversa en dos actes i cinc
escenes amb Paco el Carpin-
tero –immortalitzat, per cert,
en la fotografia de la coberta–
i la seva colla d’amics a Al-
banchez. Almenys aquesta és
la tria que fa aquest comen-
tarista. Una tria que, a dife-
rència de viatges anteriors,
no és més extensa.

Desconec si l’autor ja està
preparant un setzè itinerari.
No fóra d’estranyar coneixent
el seu vitalisme. De tota ma-
nera no m’estranyaria tam-
poc gens que Josep M. Espi-
nàs, home dotat amb nota-
bles dosis de veterania, intel-
ligència i bon olfacte, co-
mencés a plantejar-se els pe-
rills que en tota fórmula
–encara que, com aquesta,
estigui presidida pels capricis
de l’atzar– comporta la repe-
tició.

Príncep del desordre
N A R R A T I V A

A N A R O D R Í G U E Z F I S C H E R

Justo Navarro, F.
Anagrama. Barcelona, 2003.

Q
uina casualitat! No
feia gaire que ens
havíem trobat Jus-
to Navarro –i el
seu doble Award–
incorporat, en tant

que personatge literari, a les
pàgines que obren El mal de
Montano, la premiada novel·la
d’Enrique Vila-Matas. I ara és
Justo Navarro qui ens porta el
poeta Gabriel Ferrater com a
protagonista de F., una altra
d’aquelles obres a les quals ir-
remeiablement s’haurà de ca-
racteritzar amb el nom saxó
de faction –de moment no n’hi
ha un altre: van ser els anglo-
saxons els qui van forçar el
neologisme per referir-se als
llibres de Sebald, per exem-
ple–, és a dir, facts + fiction, i
que comença a ser ja una fèrtil
i notable branca de la nostra
narrativa més recent, des de
Javier Marías fins al citat Vi-
la-Matas, passant pel Muñoz
Molina de Sefarad. No en va,
Justo Navarro adverteix al lec-
tor en una cita preliminar al
relat: “Tots els personatges i
llocs, reals o ficticis, només
apareixen com a personatges i

llocs imaginaris”. I al final
d’aquest, i com a revers, l’au-
tor té cura de citar una ex-
tensa relació de les fonts bi-
bliogràfiques de què s’ha ser-
vit per construir aquest retrat
movible, entre les quals jo
destaco, indiscutiblement, la
novel·la de Félix de Azúa Mo-
mentos decisivos (2000), on, en
aquells anys indefinits i opacs
poblats de “personatges esba-
laïts, inútils, esperant eterna-
ment damunt un escenari es-
quàlid” –els 60–, véiem Ga-
briel Ferrater en moments
memorables i la seva figura, el
seu gest últim, tenia tant de
rúbrica com de grafit.

UN SÍMIL ZOOMÒRFIC
A F. no estem davant d’una bi-
ografia. El títol de la novel·la,
tan kafkià en els seus suggeri-
ments, no és gratuït. Hi ha
mitja pàgina esplèndida, per
cert, en què Justo Navarro uti-
litza un símil zoomòrfic per
explicar les transformacions o
metamorfosis indumentàries
del jove Ferrater, al qual “en
Kensington se le desprendió el exo-

esqueleto quitinoso y adoptó calza-
do deportivo, blue-jeans, jerséis, ca-
misas para pasear por el parque y
tumbarse: la mínima felicidad de
no caer, de tumbarse uno mismo,
sin proyecto ni orientación”. Però
el títol és kafkià en una direc-
ció més profunda. Al llarg d’a-
questes pàgines el lector sabrà
els enigmes i buits que encara
alberga aquest nom. Al seu re-
lat de/sobre Ferrater, Justo Na-
varro no es proposa donar-li
extensió temporal a un viure,
sense per això defugir la pauta
cronològica de l’esdevenir,
molt centrada en els moments
decisius o en “els encanta-
ments ficticis” que constituei-
xen la vida, com va dir el ma-
teix Ferrater el Nadal del 1963,
a Madrid, quan buscava Jill
Jarret, el seu segon gran amor.
De manera que el lector troba
en F. les dades i elements pre-
cisos per conèixer el pas del
poeta per la vida i de la seva
permanent fricció amb la rea-
litat (familiar, històrica, edu-
cativa, sentimental, laboral,
etcètera.).

Però hi ha més, hi ha molt

més aquí, en aquest breu retrat
mòbil, com l’he anomenat
abans, perquè a estones el
narrador sembla estar ani-
mant una fotografia, donant
veu a una imatge congelada. El
narrador persegueix una altra
cosa que el simple contar o re-
contar. Busca, per exemple,
auscultar la sorpresa que
“produeix una mena d’eixam-
plament de la realitat”; saber
de la raó d’aquella “ansietat
ambulant” que va impulsar la
vida del poeta; esbrinar per
què va voler escriure o per què
entenia la felicitat com una lí-
nia recta; entendre la seva àn-
sia de puresa; veure rere les
seves emblemàtiques ulleres
negres... El narrador de F. per-
segueix restaurar uns pocs
moments d’una vida, possible-
ment breus, sobtats: aquells en
què Gabriel Ferrater va ser so-
cràtic déu del carrer, príncep
del desordre i la riallada, i fe-
rit. El que es proposa esbrinar
el narrador –i són importan-
tíssims els escassos passatges
en què canvia la tercera per-
sona per la primera o la sego-

na– és qui volia ser Ferrater,
més enllà de l’home que uti-
litzava unes inesborrables
ulleres negres que li donaven
l’aire de detectiu de film
americà o d’altres carotes: un
James Dean gastat (o desga-
nat?) o “un strong silent man
xerraire”.

EL TEMA DEL DOBLE
Tot això, a més, és molt pròxim
al mateix món narratiu de
Justo Navarro, sempre furgant
en el tema del doble, en l’altre
(i no és en absolut desenfocada
l’estampa en què presenta Jai-
me Salinas, l’amic al qual el
poeta va prometre o anunciar
que se suïcidaria abans de
complir 50 anys, com el doble
de Gabriel Ferrater). I ho fa
Justo Navarro seguint dos
principis ferraterians. Un afecta
la manera de narrar, que sub-
verteix la linealitat del relat
perquè “el discurs verbal, en
contra del que diu el sentit
comú, no és lineal, és una me-
na de muntatge de cintes
magnetofòniques”. L’altre
afecta la convicció que la lite-
ratura “no tracta de l’experi-
ència, sinó de la inexperiència
amb què ens apropem a les
persones”.

I així Justo Navarro constru-
eix en F. un esplèndid perso-
natge. Un més dels seus ines-
borrables desconeguts íntims.


