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Josep Maria Espinàs ha recuperat un reportatge seu publicat a la revista ‘Destino’ el 1962

Les aigües de l’Ebre i el Velosolex
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N

Josep M. Espinàs, Seguint tot
l’Ebre amb un primitiu Velosolex.
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U
n Velosolex és una
bicicleta amb un
petit motor i un di-
pòsit de benzina
incorporats a sota

del manillar –gairebé com el
barrilet de rom dels gossos
Sant Bernat– que van inven-
tar-se a França tot just acaba-
da la Segona Guerra Mundial
i que, en versió casolana, per
aquí va ser coneguda popu-
larment com Mosquito. De fet,
si s’hi volen entretenir, a In-
ternet trobaran unes quantes
pàgines dedicades a l’aparell i
no pas en clau retrospectiva
ja que, amb un disseny més
modern i llampant, el Velo-
solex encara continua fabri-
cant-se.

REPORTATGES A ‘DESTINO’
A principis dels 60 Josep M.
Espinàs va publicar a la re-
vista Destino tres reportatges:
una travessa dels Pirineus des
del País Basc fins a l’Albera
feta en solitari a bord d’una
furgoneta DKW, un viatge per
la costa entre Cadaqués i
Marbella, aquesta vegada
acompanyat, amb un cotxe
Morris a la recerca dels pri-
mers símptomes del fenomen
turístic, i un altre viatge en
solitari seguint el curs del riu
Ebre damunt d’un atrotinat
Velosolex. Aquestes experièn-
cies –que, com el mateix Es-
pinàs explica, demostren com
n’arriba a estar d’equivocada
la gent que el té conceptuat

com a home de seny– perta-
nyen a la primera etapa di-
guem-ne viatgera del nostre
home. El 1956 feia el seu pri-
mer viatge a peu, al costat de
Camilo J. Cela, pel Pirineu de
Lleida, el 1957 fa el seu segon
viatge a peu, en aquesta oca-
sió pel Priorat. D’aquesta
època, si fa no fa, data també
el viatge amb camió cap a
Castella a partir del qual va
sorgir l’esplèndida novel·la
Combat de nit; i poc abans
d’involucrar-se a fons, el
1962, amb els inicis de la No-
va Cançó l’Espinàs tancava
aquesta primera etapa viat-
jant a peu per la Segarra i fent
els reportatges per a Destino
esmentats més amunt.

Ara, quaranta-dos anys des-

prés, recuperem en format de
llibre i traduït al català el relat
de les aventures i desventures
d’un escriptor de natural ta-
faner muntat en una bicicleta
amb motor de quarta mà i
entestat a seguir el curs del riu
Ebre des de “Fontibre-Reinosa-
província-de-Santander” (així
ho estudiàvem a l’escola) fins
al far del delta de l’Ebre amb
l’únic requisit autoimposat de
no allunyar-se del curs del riu.
Un requisit –no sempre
acomplert, val a dir– que ex-
plica la tria d’un vehicle tan
peculiar ja que la intenció de
sortida era la de circular ex-
clusivament pels estrets ca-
mins riberencs.

Els nombrosos seguidors
dels seus viatges a peu troba-

ran en aquest text un Espinàs
marcadament periodístic. I que
consti que poso l’adjectiu en
cursiva volgudament. Vull dir
amb això que, tal com jo ho
veig, el repte gairebé esportiu
de seguir tot l’Ebre sense
allunyar-se de les seves aigües
passa pel davant del tempo més
relaxat dels trajectes a peu
pensats més de cara a entrar
en contacte amb la realitat fí-
sica i humana del territori. És
cert que a Seguint tot l’Ebre amb
un primitiu Velosolex no desa-
pareix aquell Espinàs interes-
sat pels elements humans dels
paisatges i indrets que habita
provisionalment, però aquí
tot és més funcional i va més
de pressa: els retrats d’indivi-
dus són esquemàtics i les

converses, quan n’hi ha, són
reproduïdes de manera gaire-
bé telegràfica perquè l’objec-
tiu del reporter –i l’espai de
què disposa per explicar-se–
és molt diferent.

DOCUMENT ESCRIT I GRÀFIC
No s’interpreti pas com un
retret, això que dic. Ben al
contrari. En tot cas els encants
d’aquest llibre els trobem –i
amb plena satisfacció– per la
banda documental. Tant l’es-
crita –llegir Espinàs sempre
és una experiència literària
plaent– com la gràfica, amb
unes delicioses fotografies fe-
tes per ell mateix que ens re-
meten a situacions molt allu-
nyades en el temps i l’espai.
L’any 1957 Josep M. Espinàs
escrivia en el pròleg de Viatge
al Pirineu de Lleida: “Caminar és
l’única manera literària de vi-
atjar”. Gairebé quaranta anys
després, en el pròleg del vo-
lum cinquè de la seva Obra
Completa, ampliava la idea: “Els
viatges a peu formen una part
molt important de mi mateix
com a persona”. I el conjunt
de la seva bibliografia ho de-
mostra a bastament.

Tot el que hi ha en aquest
llibre destil·la l’aroma entra-
nyable de les coses enterrades
en el temps. Començant per
l’inefable vehicle propulsor de
quarta mà, continuant pels
paisatges –magnífica la visita
a Mequinensa just en l’època
que Moncada la converteix en
mite a Camí de sirga– descrits
amb la paraula i la imatge i
acabant pel concepte mateix
del reportatge publicat al llarg
de cinc setmanes a la revista
Destino, una iniciativa absolu-
tament impensable des de la
perspectiva actual dels mit-
jans de comunicació escrita.
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N
at King Cole canta-
va als anys 60 South
of the Border, que
evocava l’existència
d’alguna cosa me-

ravellosa al sud de la frontera
encara que el cantant només
es referís a Mèxic. Hysteria si-
beriana designa una malaltia
que pateixen els pagesos soli-
taris de Sibèria els afectats de
la qual després de contemplar
dia rere dia durant anys que el
sol surt per l’est i es pon per
l’oest en una tundra infinita,
sense límits, un dia comencen
a caminar com posseïts cap a
l’oest del sol sense menjar ni
beure fins que cauen a terra i
moren.

Aquestes dues imatges, al
sud de la frontera i a l’oest del
sol, són les que l’autor va es-
collir per titular el llibre que

aquí ha aparegut amb el títol
de L’amant perillosa. Destaquem
aquest detall perquè les dues
frases il·luminen el rerefons
de la novel·la de Murakami: la
presència de la meravella i la
follia de perseguir el sol.

Haruki Murakami (Kyoto,
1949) es va llicenciar en lite-
ratura a la Universitat de Wa-
seda, va regentar un local de
jazz i ha viscut als Estats
Units, on fou professor convi-
dat a la Universitat de Prince-
ton. La seva obra ha merescut
els premis Yomiure, Noma i
Tanizaki, els més prestigiosos
del seu país. Les seves princi-
pals novel·les són La casa del
moltó salvatge, La fi del món i el
país de les meravelles de l’hampa,
El meu amor Sputnik, aquesta
darrera editada per Empúries.
L’amant perillosa es va publicar
originalment el 1992.

Hajime, el protagonista de
la novel·la, va néixer el 1951

en el si d’una família de classe
mitjana en una ciutat de pro-
víncies japonesa. Era, cosa in-
freqüent en l’època, fill únic, i
això el feia ser un solitari. A
l’edat de 12 anys coneix a
l’escola una noia coixa, Shi-
mamoto, també filla única i
solitària, amb qui manté una
relació de profunda amistat
molt propera a l’amor prea-
dolescent.

LA SEGONA DONA
Ja a l’institut Hajime entra en
relació amb la segona dona de
la seva vida, Izumi, a qui aca-
barà abandonant per anar a la
Universitat de Tòquio després
d’haver-hi mantingut una fu-
gaç relació sexual. Quatre
anys d’universitat i vuit més
d’una existència solitària
marcaran l’etapa confusa i
fosca de Haime, entre els 18 i
30 anys, edat a la qual es ca-
sarà.

Yukiko, filla d’un ric em-
presari immobiliari, li donarà
dues filles i la vida de Hajime
s’estabilitzarà com a marit i
pare feliç, propietari de dos
bars de jazz de moda. Tot fa
pensar que el protagonista té
una vida ideal: un pis ampli
en un barri elegant de Tòquio,
una segona residència als afo-
res, dos cotxes, una família a
qui estima i una feina atracti-
va que dóna molts diners. Però
vindrà un dia, als 36 anys de
Hajime, que el passat tornarà
a retrobar-lo.

Primer serà la notícia d’Izi-
mi, la noia que no va superar
la seva deserció i que viu des-
trossada com un fantasma
d’ella mateixa. Després Shi-
mamoto, el primer amor, una
dona misteriosa, que torna
per arrabassar-li la pau i la
tranquil·litat burgeses, per
sacsejar-lo en una tempesta de
passió amorosa. Així, entre la

culpa i l’exaltació eròtica, Ha-
jime viurà la seva darrera
prova de la qual emergirà com
un altre home en plena ma-
duresa humana, amb l’ànima
cicatritzada per les ferides
ocasionades per haver estimat
fins al paroxisme sota una es-
trella desafortunada.

AMB MESTRATGE LITERARI
L’amant perillosa és molt més
que una història d’amor. Ha-
ruki Murakami aprofundeix
en la condició humana fins a
límits insospitats, i ho fa amb
un mestratge literari extraor-
dinari. La seva prosa és lírica i
expressiva, que dissecciona
l’ànima humana amb un bis-
turí d’acer. La novel·la és
magnífica, una de les millors
obres que hem llegit els dar-
rers temps, d’una qualitat in-
qüestionable, que el cèlebre
crític Reich-Ranicki qualifica-
va d’obra mestra. La traducció
d’Albert Nolla i Concepció Iri-
barren no desmereix en cap
moment l’excel·lència del text.


