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Assaig
A peu per Aragó
El Somontano
Josep M. Espinàs
La Campana. Barcelona, 2005

Joan Josep Isern

E
ls seguidors dels
viatges a peu de
Josep Maria Es-
pinàs vam co-
nèixer Sebastià

Alquézar l’any 1994, du-
rant la passejada pel Ber-
guedà devastat pels incen-
dis d’aquell mateix any.
Cronològicament aquell era
el viatge número set de l’Es-
pinàs i, tal com he deixat
escrit aquí mateix en algu-
na altra ocasió, el tinc per
un dels millors llibres del
cicle, ja que l’element ines-
perat que aportaven al relat
les seqüeles de l’incendi va
convertir el que hauria
estat un plàcid A peu pel
Berguedà en un punyent i
irrepetible A peu pels ca-
mins de cendra.

Des d’aquell viatge en
Sebastià ha estat l’acom-
panyant fidel i discret, gai-
rebé com un figurant
sense frase, de l’Espinàs en
tots els altres viatges a peu
que ha fet. A part de la
seva tirada cap al silenci i
la introspecció, del Sebas-
tià n’hem anat coneixent
la seva miraculosa facilitat
per trobar els objectes més
insòlits pels marges dels
camins. També la seva afi-
ció a descobrir racons es-
pecials pel seu compte
quan els viatgers arribaven
al poble on tenien prevista
parada i fonda.

Com un homenatge. La histò-
ria de Sebastià Alquézar
ens la va explicar l’Espinàs
en aquell viatge ja llunyà.
És un apartat d’encara no
tres pàgines que acaba així:
“Un home a qui he hagut
d’arrencar, després d’anys

de conèixer-nos, la seva bi-
ografia, que sent el pudor
de l’esforç i la intel·ligència,
ha de ser el discret com-
pany en el camí que es fa
amb poques paraules i
molts silencis”. Crec que
l’Espinàs no es va equivocar
gens en el seu diagnòstic.

Per tot això no em sem-
bla gens casual que el viat-
ge a peu que fa el número
divuit del cicle –i que, se-
gons diu el mateix autor al
pròleg fóra raonable de pen-
sar que ha estat el darrer–
transcorri, a tall d’home-
natge, pels escenaris de la
infantesa de Sebastià Al-
quézar: la comarca arago-
nesa del Somontano. Una

comarca a tocar de Barbas-
tre, limítrof amb la Llitera i
els Monegres i situada a en-
cara no tres hores en cotxe
de Barcelona. Una zona
que viu una època de res-
sorgiment gràcies a un tu-
risme atret per les activi-
tats de muntanya com ara
el barranquisme i l’escalada
i a l’elaboració d’un vi amb
denominació d’origen que,
segons els que hi entenen,
cada any surt més bo.

Una arquitectura. A peu per
Aragó comparteix amb els
altres textos de la sèrie –i
molt especialment amb els
cinc o sis darrers, en els
quals el domini del gènere
ja em sembla que arriba a
ser magistral– l’estilització
narrativa, l’instint de la sín-
tesi, la construcció d’un
relat i la madura placidesa
de la mirada de l’autor. No
és pas decoració el que ha
fet Josep Maria Espinàs en
tots aquests llibres: és ar-
quitectura. I per això em
sembla d’allò més encertat
que la dedicatòria d’aquest
darrer viatge sigui precisa-

ment per a Pau Ramis,
company de l’editora Isabel
Martí, que l’Espinàs ens
descriu com a “arquitecte i
creador d’espais comparti-
bles”. Això precisament és
el que em sembla que ha
aconseguit aquest home
amb els seus viatges a peu
pels mil indrets del territo-
ri per on ens ha passejat:
crear uns espais físics, però
sobretot humans, que els
seus lectors hem compartit
amb plaer, gust i emoció.

Entre el dijous 30 de
juny i el diumenge 10 de ju-
liol del 2005 l’Espinàs i en
Sebastià (amb la Isabel i el
Pau que s’hi afegeixen a
mitja ruta) caminen sense
presses per un escenari
d’espadats rocosos i valls
profundes per on circulen
els rius que fan les delícies
dels amants dels esports de
risc. És una zona on la pre-
sència dels catalans és
constant i on l’anonimat
–un dels requisits que l’Es-
pinàs busca en els seus vi-
atges– és cada vegada més
difícil. Cada dos o tres dies
el viatger es troba amb

gent que el reconeix i que
sap –o dedueix– què hi està
fent, per aquells verals.
Gent, tot s’ha de dir, sum-
mament respectuosa amb
les regles del joc fixades per
l’autor.

Com d’habitud, el camí
reserva als viatgers les sor-
preses que a fi de comptes
acaben constituint el veri-
table fil sensible del llibre:
el retrobament a Laluenga
de Sebastià amb els amics
d’infantesa, la conversa
amb la María de Treviño i
amb el Silvano de Las Al-
munias de Rodellar...
També alguns soliloquis de
l’Espinàs al final del dia, en
la solitud de la cambra, a
propòsit, per exemple,
d’un text de Sòfocles o
sobre els records i la fini-
tud dels camins. Però a mi
em sembla que A peu per
Aragó és des d’un bon co-
mençament un homenat-
ge senzill i entranyable al
Sebastià Alquézar, l’home
discret i silenciós que (no
ho he preguntat: ho dedu-
eixo, però crec que no
m’equivoco) veiem foto-
grafiat d’esquena i recol-
zat a l’ombra d’un petit
edifici a la coberta del lli-
bre. El primer, per cert, en
què per trobar la fotografia
amb el rostre de l’autor
hem d’anar a la solapa.

Desconec si, realment, l’Espi-
nàs dóna per tancada defi-
nitivament la seva sèrie de
viatges a peu. Potser d’aquí
a dotze mesos estaré escri-
vint un article com aquest
dedicat al trajecte dinovè.
Tot podria ser. En tot cas, sí
que puc dir que serem una
bona pila de gent els que,
d’aquí a un temps, comen-
çarem a enyorar les camina-
des d’aquest duet tranquil i
lliurat a l’imprevist (Déu
meu, dues virtuts que valen
el seu pes en or en l’època
del neguit i el Power Point!)
format per l’Espinàs i el Se-
bastià. L’amic Sebastià.

Crítica

Assaig
Repressió borbònica
i resistència catalana
(1714-1736)
Antoni Muñoz González
i Josep Catà Mur
Muñoz-Catà, Editors. Barcelona, 2006

Ferran Aisa

Els autors d’aquest as-
saig aporten molta do-
cumentació original

de l’època, fins i tot anteriors
al Decret de Nova Planta, a
través de la qual podem es-
brinar no únicament la re-
pressió brutal que patí Cata-
lunya, sinó també que va ser
fina i sofisticada. Muñoz i
Catà fan un repàs exhaustiu
de les mesures repressives
després de l’Onze de Setem-
bre, entre les quals es plante-
ja la desmembració de Cata-
lunya, la supressió de les ins-
titucions catalanes, el
tancament de la Universitat,
la construcció de la Ciutade-
lla, lapressió fiscal, l’ocupació
militar i la repressió sistemà-
ticade la llenguaielssímbols.

En un dels textos borbònics
contra l’entitat catalana re-
produïts en el llibre es pot lle-
gir: “Y que de hoy en adelan-
te no se permita imprimir
libro alguno en otro idioma
que castellano”. L’assaig re-
produeix molts documents:
decrets, lleis, cartes i opini-
ons de destacats personatges
de l’època que des del camp
militar, polític i eclesiàstic
ataquen Catalunya. Inclou el
llistat de relacions de béns in-
cautats a ciutadans catalans.
Els Borbons van posar molt
interès a suprimir tots els
símbols catalans, el bisbe de
Sogorg va arribar a proposar
elcanvidelnomdelesciutats
i pobles i fins i tot esborrar
tot el significat històric de la
Corona d’Aragó.

La
repressió
borbònica

A peu pel país d’en Sebastià

Assaig
Contra l’imperialisme
lingüístic
Pere Comellas
La Campana. Barcelona, 2006

Xavier Filella

Les previsions sobre el
futur de la diversitat
lingüística de la hu-

manitat assenyalen que
una part important del pa-
trimoni actual desapareixe-
rà al llarg d’aquest segle. És

la qüestió que examina Pere
Comellas a Contra l’imperi-
alisme lingüístic. Les llen-
gües, explica l’assagista,
són, en primer lloc, un pa-
trimoni de la humanitat
que comporta un valuós po-
tencial de diversitat.

No coincideix tothom a apre-
ciar la diversitat lingüística
com un aspecte positiu de la
nostra realitat. De fet, són
molts el monolingües mili-
tants, com els ha anomenat
Jesús Tusón, que sostenen
que la diversitat lingüística

és un inconvenient que no
tan sols dificulta la comuni-
cació entre els pobles, sinó
que també frena el progrés

humà. A ells, o si més no a
rebatre els seus arguments,
va adreçada aquesta obra.

L’autor hi desplega un se-
guit de consideracions que
aconsegueixen refutar
aquest racionalisme recalci-
trant que ha insistit a afir-
mar que la llengua és sim-
plement un codi de comuni-
cació, però que sovint no va
gaire més enllà de sostenir
l’estranya idea que la varie-
tat lingüística normal és la
pròpia, mentre les altres són
anomalies que ens podríem
estalviar. L’obra, d’altra

banda, refuta la posició dels
que qüestionen els costos
socials del manteniment
d’una llengua, sense fer re-
ferència als costos de la seva
pèrdua, i ens recorda que
l’ideal del monolingüisme
universal s’ha revelat com
una més d’aquestes terribles
utopies totalitàries que han
caracteritzat el segle XX.

Comellas, entre altres
temes, reflexiona sobre si
les llengües compleixen
una funció ecològica i s’in-
terroga sobre si la diversitat
lingüística és una garantia

de la diversitat de pensa-
ment i una barrera per difi-
cultar la concentració de re-
cursos, en un moment en
què l’ordre econòmic mun-
dial és molt eficient en la
producció, però terrible-
ment injust en la distribu-
ció de riquesa. En conjunt,
en resulta un llibre estimu-
lant que té, a més, el mèrit
d’allunyar-se de tants dis-
cursos ben intencionats,
però que sovint no van
gaire més enllà d’oferir una
defensa apassionada de la
linguodiversitat.

Pere Comellas. MIQUEL ANGLARILL

Josep Maria Espinàs ha publicat un nou llibre de caminades. MIQUEL ANGLARILL

‘A peu per Aragó’
és un homenatge
entranyable
a Sebastià
Alquézar

Linguodiversitat


