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Josep Maria Espinàs a la Costa da Morte, paratge triat per al seu nou llibre

Pels camins del ‘chapapote’
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 la Costa da Morte.

La Campana.

Barcelona, 2004.

A
ra fa deu anys Josep
M. Espinàs havia
planificat un viatge a
peu –el setè del seu
compte particular–

per terres del Berguedà. Molt
pocs dies abans de posar-se en
camí un devastador incendi va
arrasar la zona per on tenia
previst de caminar. Malgrat
els dubtes inicials Espinàs no
va canviar els seus plans i el
resultat va ser un llibre insòlit
–al meu parer un dels seus
millors viatges a peu– perquè
insòlites i imprevistes eren les
circumstàncies amb les quals
s’enfrontava. Una de les esce-
nes que més recordo és la del
primer dia, quan l’autor s’en-
dinsa en el bosc per iniciar la
seva ruta i troba que hi ha al-
guna cosa que no encaixa.
S’atura un moment, mira al
seu voltant i s’adona que allò
que el torba és, precisament,
el silenci. El silenci absolut del
bosc mort, sense el piular d’un
ocell, el fresseig d’un animal
que fuig davant la presència
humana o la remor del vent
entre les fulles. És una reflexió
breu –Espinàs és home de pa-
raules justes i exactes– però
intensa perquè transmet al
lector perfectament la com-
moció que el pertorba.

SOLITUD I SILENCI
Nou anys i nou viatges des-
prés, en el seu trajecte a peu
per la Costa da Morte Josep M.
Espinàs torna a un paisatge

marcat per la catàstrofe, la
solitud i el silenci. Un paisatge
inhòspit i desolat, ple de re-
membrances de naufragis i de
mort, en què l’ésser humà se
sent més insignificant que
mai quan s’encara amb la
grandesa de l’oceà. I aquest
Espinàs que camina, que mira
i que escolta es commou da-
vant dels moviments del mar
en els illots propers al cap de
Tosto i ens ho explica amb
frase perfecta i rodona com
una perla: “El mar no es pot
mirar fixament, penso. Els
ulls hi naufraguen”. Una ma-
nera de fer, per cert, als antí-
podes d’un vell amic seu, Ca-
milo José Cela, també present
en aquest viatge per la Costa
da Morte amb el monument
que li van erigir a les envistes
de Fisterra. Espinàs ens el
descriu així: «En un mur una

frase signada CJC: “Finisterre es
la última sonrisa del caos del
hombre asomándose al infinito.”
Sempre em sorprèn que un
escriptor sigui capaç d’escriu-
re una cosa així, jugant amb
l’enfarfec de paraules que fan
efecte –sonrisa, caos, hombre, in-
finito– per no dir res”.

PAISATGES DE ‘CHAPAPOTE’
A peu per la Costa da Morte no és
un reportatge sobre el chapa-
pote però, inevitablement, el
tema apareix en la majoria de
les descripcions del paisatge i,
sobretot, en les converses de la
gent. Amb més motiu encara
pel fet que Josep M. Espinàs va
triar per al seu viatge els dar-
rers deu dies de maig de l’any
passat. És a dir, l’època de les
eleccions municipals que, per
sorpresa d’alguns incauts, a
Galícia van acabar donant una

nova victòria al PP. Com és el
seu costum, Espinàs –sempre
foraster, mai intrús– para l’o-
rella als comentaris de la gent
i després ens ho explica. Són
les regles del seu joc. I així
entrem amb ell en un bar on
coexisteixen cartells electorals
del PSOE, un mural de foto-
grafies del Prestige i un grup de
parroquians cantant el Cara al
sol. També podem sentir com
més d’un i més de quatre sos-
piren d’amagatotis –o invo-
quen de viva veu– l’arribada
d’un Otro máis per comptes del
ja famós Nunca máis. Pot ser
dur d’assimilar per tanta gent
de bona voluntat que va anar
a les platges gallegues a reco-
llir la ronya del Prestige però la
realitat és dura i cantelluda
com els penya-segats de Fis-
terra: contra la incertesa per-
pètua de la pesca els diners

públics administrats pel PP
–no els diners del PP– van es-
campar sense cap escrúpol la
seguretat de la subvenció amb
la certesa de comprar la co-
moditat del silenci. Vet aquí el
caciquisme de tota la vida en
versió segle XXI. Les peonás en
versió atlàntica i amb un altre
color polític. O, dit altrament,
una manera fàcil de comprar
voluntats... fins que l’aixeta
deixi de rajar.

LÍNIES PER A L’ANTOLOGIA
No m’estendré a detallar la
puresa, l’estil i el ritme nar-
ratiu que Espinàs ha posat en
aquest llibre. Són ja molts els
viatges a peu que he comen-
tat en aquestes pàgines per
haver de repetir coses dites
anteriorment. Només voldria
confirmar que llibre a llibre
Espinàs se supera en l’art de
la concisió i en el sentit del
que és essencial de les coses
que veu i viu. Un exemple a la
pàgina 37: la contemplació
d’un far en la boira el porta a
recordar uns versos de Pré-
vert i d’allí a una reflexió so-
bre la compassió que es con-
creta en una frase breu i ex-
acta: “La compassió, penso, és
una mirada entendrida, però
sempre massa curta”. I tot ai-
xò en només quinze línies per
a l’antologia.

Ara fa un any, a propòsit
del seu viatge a peu per An-
dalusia, aquest comentarista
acabava el seu article amb
una referència al perill de la
repetició. És inevitable que
en una sèrie de quinze llibres
–setze, ara, amb aquest– hi
hagi nivells diferents, i més
en un projecte com aquest en
el qual la incertesa del que
cada dia portarà el camí és
un factor fonamental. Ara
puc dir amb alegria que la
tria de la Costa da Morte,
tant pel lloc com pel mo-
ment, ha estat un encert i
Josep M. Espinàs, amb les
antenes perfectament sinto-
nitzades, ens ha deixat el re-
cord d’un dels seus millors
viatges a peu.

El pa dels morts
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Boris Pahor, Necròpolis.
Traducció de Simona

Sukraber. Pagès Editors.

Lleida, 2004.

B
oris Pahor va néixer
el 1913 a Trieste en
el si d’una família
eslovena. Trieste va
pertànyer durant se-

gles a l’Imperi Austro-Hongarès
fins que a la fi de la Primera
Guerra Mundial va passar al
domini d’Itàlia. En temps de la
dictadura feixista la minoria
eslovena fou durament perse-
guida. Com a ciutadà italià, Pa-
hor va participar en la Segona
Guerra Mundial en la campa-
nya de Líbia, on va lluitar con-
tra els anglesos. A la capitulació
d’Itàlia va treballar com a in-
tèrpret de les forces armades i
es va incorporar al clandestí
moviment d’alliberament eslo-
vè. Empresonat per la Gestapo,
va ser deportat a Dachau, a
Natzweiler-Struthof, Harzugen

i, finalment, a Bergen-Belsen
d’on fou alliberat l’abril del
1945. L’any 1946 es va llicenciar
en filosofia i lletres a la Uni-
versitat de Pàdua i va retornar a
Trieste, ciutat des d’on ha escrit
la seva important obra literària
en eslovè.

Boris Pahor ha publicat una
trentena d’obres entre novel·la,
narrativa breu, assaig i crítica
literària. Necròpolis és la seva
primera obra publicada a la
península Ibèrica gràcies a la
iniciativa de la seva traductora
eslovena Simona Skabec. L’au-
tor, com a membre de l’Associ-
ació Internacional per a la De-
fensa de les Llengües i Cultures
Amenaçades, havia mantingut
contactes amb Catalunya, on
havia participat al II Congrés de
la Llengüa Catalana. L’any 1992
va ser guardonat amb el premi

Preseren, el més important
d’Eslovènia, per al conjunt de la
seva obra.

Necròpolis, publicada original-
ment el 1967, és una novel·la
punyent, reflexiva, molt ben
escrita. L’obra explica la visita
d’un grup de turistes al camp
de concentració de Struthof, on
el narrador, apartat dels visi-
tants, rememora la seva baixa-
da als inferns. Així, d’una ma-
nera morosa, mentre declina la
tarda, Pahor evoca els com-
panys morts, la por i l’horror de
sobreviure enmig d’un gran
dolor continu, testimoni d’una
immensa agonia. El protago-
nista reviu els sentiments in-
duïts per la fam, la lluita cega
per sortir indemne d’entre els
malalts de disenteria, tifus i
tuberculosi. Esdevingut infer-
mer, Pahor va resistir mentre

centenars de companys d’una
dotzena de nacionalitats mori-
en penjats, al crematori o de
malaltia. El narrador, com
fent-se un retret a si mateix,
explica que vivia amb els ulls
oberts però sense intentar pe-
netrar en cap secret dels camps.
Es pregunta per què no va re-
bel·lar-se però no pot oblidar
que “tota la meva constitució
psíquica es va ensorrar en una
mena de boira immòbil [...], la
por m’havia adormit tot el sis-
tema nerviós”.

EL SENTIMENT DE CULPA
Una de les coses que sorprèn
del testimoni de Boris Pahor és
el sentiment de culpa que van
arrossegar durant la resta de la
seva vida molts dels supervi-
vents dels camps d’extermini.
Primo Levi, en la trilogia sobre

la seva estada a Auschwitz, ho
explica molt bé. Cal recordar
que es va suïcidar perquè no
podia suportar haver sortit viu
de l’Holocaust i l’horror nazi.
Aquest sentiment de culpa no
és aliè a Pahor quan relata que
per subsistir els infermers dels
camps es menjaven el pa dels
morts. “El pecat –diu l’autor–
no era haver-nos-el menjat, sinó
haver comptat que el tindríem
[...] menjàvem el vostre pa amb
la mateixa senzillesa que l’en-
terramorts es menja el dinar
que s’havia guanyat amb la se-
va feina”.

Tal com diu la traductora a la
cloenda del llibre, el tema dels
camps de concentració és i
continuarà sent una pregunta
oberta. La història de la huma-
nitat també ho és de la infàmia,
una crònica de la maldat hu-
mana que els camps d’exter-
mini posa en relleu en un món
convuls, castigat avui com ahir
per l’horror de la injustícia i
l’espant de totes les guerres.
Necròpolis ens recorda l’exigèn-
cia moral de no apartar la mi-
rada davant del mal.


