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any 1996, en el
decurs d’una
presentació d’El
llibre de Feixes de
Jaume Cabré, a
la Casa Museu

Alegre de Sagrera a Terrassa, Manuel
Royes va dir, de manera planera i con-
tundent, que era molt més important
que un lloc estigués representat en la
literatura que no pas en un mapa. Na-
turalment, l’aleshores alcalde de Ter-
rassa es referia al fet que Jaume Cabré
havia utilitzat la ciutat i els seus en-
torns, transformada en la mítica ciutat
de Feixes, com a escenari de la seva
famosa trilogia (La teranyina, Fra Junoy i
Llibre de preludis), aplegada en el volum
esmentat.

És un fet fàcilment comprovable que
nosaltres coneixem certs paisatges a
partir de la seva incorporació a la lite-
ratura o, millor dit, a partir de la seva
literaturització. Penso en casos con-
crets com el Dublín de l’Ulisses de James
Joyce, el Berlín expressionista d’Alfred
Döblin, el Jerusalem dels poemes de
Iehuda Amikhai, i la llista seria inaca-
bable. Fins i tot, la nostra imatge de
certs llocs està tan mediatitzada per la
seva representació literària que ens
neguem a renunciar-hi quan per fi vi-
sitem l’indret en qüestió i ens sentim
decepcionats amb la realitat present.

En aquest sentit, és interessant re-
cordar una anècdota de quan Joseph
Brodsky va visitar Barcelona l’any
1993, arran de la publicació del seu
meravellós assaig sobre Venècia, Marca
de agua. En un sopar durant la seva es-
tada entre nosaltres, un dels comen-
sals, en un intent de ser amable i fer
que el convidat il·lustre entrés en con-
versa, va preguntar si li agradava Bar-
celona. Feia dos dies que era a Barce-
lona i va contestar amb un no ben ro-
tund, seguit de l’aclariment addicional
“gens ni mica”. Es va produir un silenci
d’aquells amenaçadors i de seguida
tots els de la taula es van dedicar a
mirar de determinar quin era el motiu
del rebuig de Brodsky. Després d’uns
minuts de conversa ja va sortir: espe-
rava trobar la Barcelona que havia co-
negut, estimat i mitificat a Homage to
Catalonia de George Orwell.

Personalment, aniria molt més lluny
que el comentari brillant de Royes. No
és només important que un lloc estigui
representat en la literatura, sinó que el
lloc en qüestió no acaba d’existir del
tot si no compta amb la seva corres-
ponent formalització literària. És a dir,
un paisatge, urbà o rural, no és una
cosa acabada i existent fins que no ha
estat plasmat en literatura. Com afir-
ma el gran crític i teòric de la litera-
tura Joseph Hillis Miller, un paisatge es
fa paisatge, un espai humanament
significatiu, gràcies a la vida que hi té
lloc i gràcies als mapes figuratius que

es fan del lloc a la literatura. Això vol
dir que tant mapes com fotografies,
pintures, novel·les, contes i poemes
ajuden a construir els paisatges. De fet,
hi ha tot un subgènere de la teoria li-
terària, a partir de grans figures com
Jean-Pierre Richard i Georges Poulet,
que s’ha dedicat a l’estudi dels meca-
nismes de la constitució d’aquests
paisatges.

Hi ha països com els Estats Units,
Anglaterra, França i Irlanda on la cul-
tura és extremadament sensible a la
importància real que té aquest procés
de descobriment, creació i acabament
de paisatges a través d’obres d’art. I per
això dediquen una part del pressupost
general de les administracions públi-
ques cada any per mantenir aquests
paisatges i divulgar-ne el coneixement.
Són governs cultes i intel·ligents que
saben que, en part,
existeixen perquè els
seus artistes els han
constituït per mitjà
de les seves creacions.

Podem agafar l’e-
xemple d’Irlanda,
que, a més, està d’ac-
tualitat perquè certes
institucions del país
estan fins al coll de
feina en aquests pre-
cisos moments per
celebrar el centenari
de Patrick Kavanagh
(1904-1967), la baula
de la cadena entre
Yeats i Heaney, a base
de donar projecció
local, nacional i in-
ternacional als pai-
satges de County Mo-
naghan, al nord-est
del país, a l’entorn
d’Inniskeen, que el
genial poeta i prosis-
ta va fer servir de re-
refons de les seves
obres més caracterís-
tiques, que a partir
d’ara seran coneguts
sota el descriptor consagrador Kava-
nagh Country. Per una altra banda,
qualsevol que hagi viatjat només una
mica per Irlanda sap que hi estan per-
fectament indicats, explicats i cuidats
tots els paisatges, urbans o no, que te-
nen a veure amb els seus grans artistes,
com Swift, Wilde, Shaw,Yeats, Joyce i, a
partir d’ara, Kavanagh, entre d’altres.

A Catalunya, a una escala més redu-
ïda, estan passant coses semblants. Ci-
to tres casos concrets. El cap setmana
passat es va celebrar el Primer Simposi
Internacional Joan Vinyoli a Santa Co-
loma de Farners. Un dels actes impor-
tants de la trobada va ser la presenta-
ció pública i formal de l’Itinerari poètic
Joan Vinyoli, un passeig ideat i muntat
pels incansables Xavier Macià i Pep

Solà, que té com a finalitat posar en
relleu els llocs del poble i el seu entorn
natural que van marcar el poeta du-
rant les seves estades estiuenques en-
tre el 1922 i el 1935 i constituirien un
autèntic “corrent de fons ben percep-
tible al llarg de tota la seva obra [...] fins
al punt que mitifica aquells sojorns”.
Per altra banda, a Eivissa, Jean Serra va
publicar a l’agost el preciós llibre Més
mar i cel i vent que terra, un recull de
dibuixos i textos en prosa i en vers so-
bre el paisatge de l’illa que l’autor ha
anat creant al llarg dels anys per for-
malitzar i celebrar el seu locus standi. I
la insòlita actuació De com posar Verda-
guer a Folgueroles, una macrolectura or-
ganitzada per Perejaume el 2002, en
què 70 lectors, des de 70 indrets dife-
rents del terme municipal del poble
natal del poeta, van llegir fragments

triats de totes les seves obres!
Al domini lingüístic de parla catala-

na hi ha una ingent quantitat de ma-
terial artístic (plàstic i literari) sobre
paisatges urbans i naturals, que no té
la projecció que es mereix, la projecció
necessària per ajudar el país a consti-
tuir-se definitivament. Verdaguer, Ma-
ragall, Costa, Alcover, Caterina Albert,
Ruyra, Maria Antònia Salvà, Carner,
Bofill i Mates, l’obra de Pla, les novel·les
d’Arbó i Villalonga i Porcel, els dietaris
de Manent i Garcés, Mural del país va-
lencià de Vicent Andrés Estellés, les
proses d’Enric Fajarnés i Joan Teixidor,
l’obra de Josep Sebastià Pons, Marià
Villangómez i Jordi Pere Cerdà, els po-
emes de Lluís Solà, Segimon Serra-
llonga, Ponç Pons, Antoni Vidal Fer-

rando, Marta Pessarrodona, Narcís Co-
madira, Perejaume, Jordi Pàmies, Joan
Margarit, les antologies de Víctor Su-
nyol (Barcelona, 60 poemes des de la ciutat)
i Maria Josep Escrivà i Pau Sif (Ai, Va-
lència!), i un infinit etc.

¿Cal que insisteixi en la quantitat i
qualitat del material? Ara només cal
prendre consciència de l’existència
d’aquest material i de la seva impor-
tància per poder obrar en conseqüèn-
cia. Falten estudis seriosos sobre
aquest material. Per què les universi-
tats sempre estan dormint? On són les
tesis sobre aquestes qüestions? Falten
antologies i llibres il·lustrats que posin
a l’abast els textos. Amb la quantitat de
gent que fa turisme interior, els editors
estan perdent una font d’ingressos.
Falten pàgines webs amb imatges i
textos conjuntats. Falten itineraris per
posar els lectors i la gent interessada
en contacte directe amb els textos in
situ en els llocs que els van suscitar. Se
n’han fet i se’n fan, amb molt d’èxit,
però en falten molts més.

Falta la implicació de l’administració
pública (Generalitat, Diputació i ajun-
taments) per consagrar aquests paisatges
a base de retolar-los, explicar-los, con-
servar-los i divulgar-los. A més, caldria
que les institucions miressin de crear
una xarxa per compartir informacions,
esforços i recursos. Les administracions
públiques també farien bé de recolzar

les iniciatives que ja
existeixen en lloc
d’insinuar, com sem-
pre, que els promo-
tors s’haurien de bus-
car la vida. On és, per
exemple, la xarxa de
cases d’escriptors que
ens havien anunciat
fa anys des de la Ins-
titució de les Lletres
Catalanes? Tan afecci-
onat com és l’actual
govern de la Genera-
litat de prendre
exemples estrangers,
podrà seguir, si vol,
l’alt exemple del Na-
tional Trust for Places
of Historical Interest
or Natural Beauty del
Regne Unit. Falta la
implicació paral·lela
d’associacions ciuta-
danes que donin su-
port i ajudin a man-
tenir i fer conèixer
aquests llocs. L’AELC i
el PEN podrien dedi-
car part del seu valuós
temps malgastat en

projectes d’aquesta mena. De manera
exemplar, fa dos mesos que el Centre
Excursionista Puigcastellar de Santa
Coloma de Gramenet va publicar un
llibret que recollia pràcticament tots els
poemes que Màrius Sampere ha escrit
sobre, des de o per a la ciutat al llarg de
62 anys, i em consta que tenen el pro-
jecte de fer un DVD sobre el poeta lle-
gint els textos in situ.

Catalunya no arribarà a existir mai
del tot si no acaba de descobrir i crear
i vertebrar el seu paisatge a partir de les
creacions artístiques que l’han celebrat.
No és una tasca ni difícil ni costosa.
Falten només dues coses: la comprensió
de la necessitat de fer-ho i, després, oh
meravella!, les ganes.

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


