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Josep M. Espinàs ha publicat la crònica d’un dels seus recorreguts a peu

A peu per l’autèntica
Illa de la Calma

A S S A I G

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

Cal lloar
la filosofia
de caminant
respectuós
amb tot el
que veu i amb
tothom qui es
creua pel camí

Josep M. Espinàs, A peu per
Mallorca (sense veure el mar).

Edicions La Campana.

Barcelona, 2005.

L’
any 1998 Josep M.
Espinàs va po-
sar-se a caminar
per les terres ei-
xutes del páramo

de Sòria i ens va explicar les
seves experiències en el llibre
A peu per Castella. No es trac-
tava d’un viatge més: era la
primera vegada que s’endin-
sava per zones no pertanyents
a països de parla catalana.
Recordo que per aquells dies,
quan li preguntaven pels
motius del canvi, l’Espinàs
responia que li semblava que
a casa nostra ja havia esgotat
el repertori de zones verges,
allunyades de les grans con-
centracions urbanes, i de la
bogeria del turisme massifi-
cat, que ell buscava com a es-
cenari dels seus desplaça-
ments. Precisament l’any
abans de Sòria ens havia dei-
xat referència escrita del que
al meu parer és un dels seus
millors llibres de viatges a
peu: el que va fer per les co-
marques del Comtat i la Ma-
rina, uns indrets gairebé
idíl·lics situats només a vint
minuts de cotxe del caos de
Benidorm.

TERRES DE PARLA CATALANA
Doncs bé, resulta que set anys
després d’aquell viatge, Josep
M. Espinàs ha trobat un altre
indret en terres de parla ca-
talana que compleix els re-
quisits del seu programa. I
això ha fet que ara tinguem a
les mans aquest A peu per Ma-
llorca (sense veure el mar) que
constitueix la crònica del dis-
setè viatge a peu fet pel nostre
home des del 1956, i molt es-
pecialment des del 1988, data
a partir de la qual la fre-
qüència és gairebé de viatge
(amb el consegüent llibre) per
any. Disset viatges que, al
meu parer, haurien de ser di-
vuit ja que sostinc –i no és la
primera vegada que ho es-
cric– que el Viatge pels Grans
Magatzems, llibre del 1993,

també té dret a ser inclòs en
aquesta nòmina d’experièn-
cies viatgeres i, sobretot, de
reflexió i de vida que fa l’Es-
pinàs. Un projecte absoluta-
ment insòlit en altres autors i
altres literatures.

A l’hora de comentar un
llibre de viatges a peu de
l’Espinàs –sobretot després
de la llarga sèrie que ja porta
publicats– semblaria que el
més fàcil fóra recórrer al tò-
pic. Certament, cal tenir una
sensibilitat molt poc esmola-
da per no lloar la seva filoso-
fia de caminant respectuós
amb tot el que veu i amb tot-

hom qui es creua pel seu ca-
mí; per no admirar la seva
facilitat per sintetitzar esce-
nes, converses, personatges,
accents i tons de veu; o per no
adonar-se del sentit del ritme
de la seva prosa, dels períodes
del seu fraseig sempre ajus-
tats a les necessitats del que
ens explica. Una característi-
ca aquesta, la del ritme, que
el mateix autor lamenta –si
més no així ho ha declarat
públicament en diverses oca-
sions– que els crítics no li
sàpiguen destacar prou i que
a mi m’ha semblat percebre
molt bé en aquest llibre pre-

cisament en el pa-
rell de breus episo-
dis en els quals l’Es-
pinàs es veu afectat
per uns petits tras-
torns de salut. Mo-
ments de descon-
cert fugisser dels
quals la textura de
la mateixa prosa
que ens els descriu
dóna, volgudament,
testimoni.

CAP VIATGE IGUAL
Ja vaig escriure a
propòsit del viatge
per Andalusia que la
fórmula que ha
adoptat Josep M. Es-
pinàs és subsidiària
del mateix atzar que
acompanya cada
una de les seves ca-
minades. “No hi ha
cap viatge igual”, ha
dit repetides vega-
des. I és ben cert,
perquè el món can-
via i nosaltres amb
ell. Perquè si algun
dia, en acabar un
itinerari, es decidís
a tornar-lo a co-
mençar el llibre que
en sortiria seria un
altre de ben diferent
al del primer trajec-
te. Dic tot això per-
què un dels perills
que afronta el pro-
jecte viatger de l’Es-
pinàs és que el lector
es quedi només en la
dimensió de l’anec-
dotari humà. Un
anecdotari molt di-
ferent si circules per
l’Alcalatén, per una

Costa da Morte sensibilitzada
per la catàstrofe del Prestige o
per l’eixutesa del páramo de
Sòria. I aquí és on jo crec que
la saviesa de l’Espinàs creix a
cada llibre que fa.

Certament, la crònica d’a-
quest viatge pel centre de
Mallorca també aplega al-
guns personatges per a l’an-
tologia. El foner de Selva,
l’homeòpata (i mil oficis més)
Carles Amengual que puja a
peu tres cops per setmana al
monestir de Lluc tocant la
xeremia, el constructor de
murs de pedra seca camí de
Montuïri i la gent de la pos-

sessió Binicomprat serien els
meus destacats d’aquest viat-
ge. També trobem un Espinàs
justament indignat a l’hotel
Scott de Binissalem, on tot
està escrit en anglès o, amb
sort, en castellà. D’altra ban-
da, l’ofici de l’autor li permet
complementar els moments
baixos del trajecte amb el re-
curs de la toponímia –el
sempre imprescindible Coro-
minas–, amb la informació
que extreu de les publicaci-
ons locals –el guàrdia rural
que s’ha jubilat i que al llarg
de 23 anys de feina només ha
hagut de posar quatre de-
núncies– i amb les contalles
tradicionals com la magnífica
llegenda que relaciona el
campanar de Sineu amb el
pern que fa girar el món, re-
collida per Caterina Valriu.

Però el que em sembla el
valor més destacable d’aques-
ta crònica mallorquina és la
manera com Josep M. Espinàs
sap traslladar de manera
transparent al paper i, doncs,
a l’ànima del lector la seva
meravellada sorpresa pel que
està vivint. Pel descobriment
d’unes zones –la comarca del
Raiger, paral·lela a la serra de
Tramuntana, i es Pla, la part
central de l’illa– que l’esta-
ven esperant intactes des de
fa molts anys, amb una gent
tranquil·la, amable, culta i un
pèl escèptica que ha sabut
respectar l’harmonia de les
cases, l’aroma de les herbes
domèstiques i el seu entorn

de pous, ametllers, figuerals,
marges de pedra i possessi-
ons... a menys de mitja hora
de les platges i les viles turís-
tiques.

Un contrast insòlit que Jo-
sep M. Espinàs ens reforça
amb les referències –poques
però estratègicament distri-
buïdes al llarg del text– a la
constant presència dels avi-
ons damunt del cel fent cua
per aterrar a l’aeroport de
Son Sant Joan que marquen
una frontera invisible entre
dos mons increïblement pro-
pers i allunyats en un petit
retall de terra envoltada d’ai-
gua i que ara ja sabem que sí,
que no ens equivoquem gens
si la definim com l’Illa de la
Calma.


