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RCULTU A

■ Xavier Pla

No caldria invocar el pre-
cedent de Santiago Ru-
siñol fent una divertida
volta en carro per una

Catalunya que començava a entre-
veure l’arribada de la modernitat. Ni
convocar el nom del millor Josep
Pla que, amb els seus esplèndids lli-
bres de viatges, a peu o en autobús,
dirigia la seva mirada profunda
sobre les tristeses de la postguerra.
Ni encara menys recordar el famós
i molt literari viatge a l’Alcarria d’un
presumit Camilo José Cela. Segura-
ment, no valdria la pena subratllar
tampoc que una de les millors pel·lí-
cules de David Lynch, Una història
de debò (1999), narra la trajectòria
lenta d’un home que, per visitar el
seu germà, malalt, fa un viatge de
centenars de quilòmetres amb un
tractor tallagespa. Seria també ab-
surd, probablement, posar sobre la
taula que els grans conceptes valo-
rats per la postmodernitat tenen a
veure amb el moviment: nomadis-
me, mobilitat, desterritorialització,
desplaçament, frontera, marges,
exili... Seria, en fi, potser del tot gra-
tuït recordar els noms dels filòsofs
peripatètics, o els de Wordsworth,
Thoreau, Kierkegaard, Walser, Ben-
jamin i tants altres escriptors que la
crítica d’art nord-americana Rebec-
ca Solnit recull en la seva obra Wan-
derlust: A history of walking (2000)
i que s’identifiquen amb aquella fa-
mosa frase de Rousseau: “Només
puc meditar caminant. Si m’aturo,
deixo de pensar. El meu cap va amb
els meus peus”.

Tot plegat no valdria la pena de
ser dit perquè ja fa molts anys que
els lectors de Josep M. Espinàs (Bar-
celona, 1927) han entès perfecta-
ment el caràcter literari dels seus lli-
bres de viatges i no cal ja convèn-
cer-los. Si no fos que els esnobs
sempre van uns anys en retard, avui
ja ningú no posaria en dubte que els
dinou llibres de viatges a peu d’Es-
pinàs són una de les aventures més

L’esplendor
de la
senzillesa

originals de la literatura catalana re-
cent. Un viatge a peu no és només
un exercici d’observació, també és
una construcció, mental i literària.
I les seves estratègies narratives
confereixen a aquests llibres un ca-
ràcter novel·lesc que supera el de
tantes i tantes novel·les naufraga-
des. En el seu retorn a Catalunya, a
través d’un breu itinerari per l’Alt
Camp, Espinàs viu en una contra-
dicció permanent. El caminant que
vol ser un home anònim, lliure, que
no es corda més cinturó que el dels
pantalons, que no porta matrícula i
que, si vol, pot parlar pel mòbil o
fumar-se tranquil·lament una pipa,
topa amb l’Espinàs públic, que és
reconegut a tots els llocs on va, que
és convidat a sopar, que rep la tru-
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■ Davant de tantes
obres de ficció
fracassades, el dinovè
viatge a peu de Josep
M. Espinàs i el viatge
per Catalunya en
autoestop de Toni Sala
demostren que la
força de la realitat és
capaç de donar uns
resultats literaris que
no deceben mai els
lectors
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cada de Catalunya Ràdio. Desempa-
llegat tant de la popularitat com
dels adjectius, Espinàs decideix
concentrar la mirada en les coses
aparentment senzilles, en els subs-
tantius, convençut que “cada dia
comença tot”.

És millor preguntar que saber
Reivindica la literatura d’observació,
troba més apassionant preguntar
que saber, s’interessa per la gent i
pels pobles on viuen (i per l’etimo-
logia de les paraules), recupera re-
cords infantils (l’ombra d’un garro-
fer, una papallona, una olor) i, amb
una punta d’ironia, repeteix que
“envellir és l’única manera de viure
molt de temps”. Hi ha, en tot el lli-
bre, una melangiosa sensació de co-
miat (amb xampany i tot), una pau-
sada destil·lació de les reflexions del
seu autor, una meditació sobre la
necessitat de viure amb intensitat el
present (“una sola hora justifica tot
un dia”). És la saviesa epicúria d’algú
que sap que, contràriament al que
defensava Plató, les coses més sen-
zilles són les més belles.

Aquell mateix any, el 2006, Toni
Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969) va
decidir escriure un llibre sobre la
Catalunya d’ara. El va començar a

Mequinensa, com a homenatge a
Jesús Moncada, però l’endemà va
trobar-se que no en podia sortir. Va
fer dit i el viatge (i el llibre) va co-
mençar. El primer home que el va
agafar, el va interrogar: “Fas com
l’Espinàs?”. Hi ha, en tota l’obra de
Sala, una interrogació constant
sobre la realitat, una mena de recer-
ca inesgotable de materials amb
què nodrir els seus llibres, des dels
instituts de secundària fins al món
de la immigració. La Catalunya que
Sala retrata i escolta és bruta, d’una
lletjor que fueteja i obre la pell, i
contrasta amb la transparència de
la seva escriptura, a estones massa
de reportatge periodístic, de vega-
des lírica, d’altres amb una força
narrativa enyorada.

Sobre un teló de fons de cartells i
eslògans polítics, emergeix una rea-
litat crua, polsegosa, castellanitzada,
habitada per romaneses i magrebins,
camioners i adolescents francesos
que condueixen drogats pels revolts
de les carreteres. El llibre de Sala està
una mica descosit, fa les mateixes
ziga-zagues que els seus viatges,
però desprèn la veritat d’algú que es
dedica temps, que fa de la seva his-
tòria el seu camí, que es meravella
davant de la força de la realitat.❋
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