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Ho explica molt bé Clau-
dio Magris en el magní-
fic prefaci que apareix
en el seu assaig El viat-

jar infinit. Hi ha, com a mínim, dues
menes de viatges. D’una banda, el
viatge circular, tradicional, clàssic,
edípic, d’aquell que s’ha fixat uns
objectius i els ha d’acomplir, d’aquell
que finalment torna a casa havent
descobert la veritat, una veritat que
al començament potser només era
potencial i estava latent dins seu i
que ara es tradueix en realitat a tra-
vés de la confrontació amb el món.
I hi ha, després, el viatge lineal, rec-
tilini, el que sempre va endavant i
que no creu en el retorn, el que
sempre està obert a les parades, les
digressions atzaroses i les desviaci-
ons imprevistes, el que viu immers
en el present i en la suspensió del
temps. Aquest és el del viatger que
sempre es projecta endavant, em-
portant-s’ho tot cada vegada, fins i
tot ell mateix, esborrant els passos
del camí i la seva identitat prece-
dent, no desitjant tornar a casa per-
què, en certa manera, sap viure si-
multàniament a fora i a casa, o pot-
ser perquè està convençut que, de
casa, no se’n pot posseir cap.

No hi ha cap dubte que Josep M.
Espinàs (Barcelona, 1927) i els seus
viatges a peu, una de les aventures
més apassionants i admirables de la
literatura catalana contemporània,
formen part del segon tipus de viat-
ges. Poc importa si es viatja a l’en-
torn d’una cambra, travessant un
canal venecià o seguint les petges
del riu Danubi, si es ressegueix el Pi-
rineu o es travessa una llunyana co-
marca valenciana, Magris i Espinàs
comparteixen visió del món i pràc-
tica d’escriptura, tot i que no costa
gaire veure que Espinàs guanya per
molts punts gràcies a la seva saviesa
i experiència, tant humanes com li-
teràries, al seu epicureisme i la seva
senzillesa expressiva, tan absents
en el Magris més professoral, meta-
fòric i transcendent. Un viatge a peu
no és tan sols un exercici d’observa-
ció, també és una construcció, men-
tal i literària, un ambiciós esforç de
crear a partir del no-res.

Aquest nou volum, A peu per
Múrcia, és el vintè llibre de viatges
a peu, “un número rodó i bonic”,

Sempre
endavant

d’Espinàs. Dividit en petíts capítols
titulats amb imaginació i ironia (El
pardal és femella, Descobriment del
gandul, Oasi amb karaoke), petits
textos gairebé autònoms que són
com càpsules de temps condensat,
torna a ser una festa per celebrar la
bellesa de la simplicitat i per refer
un elogi de la lentitud vital, sense
cap necessitat d’adherir-se al nou
slow movement. És un llibre per lle-
gir a poc a poc, per assaborir-lo,
adaptant la respiració al seu treba-
lladíssim ritme narratiu, a un to di-
guem-ne epicuri que es manté fins
al final.

Espinàs es proposa explorar
l’horta murciana i no pot amagar
una certa frustració quan comprova
que l’horta real és lluny de l’horta
imaginada. I també, una mica atuït
per les bufetades de llum i de calor,
que la regió uniprovincial de Múrcia,
envoltada de territoris amb més

Viatges❚ Xavier Pla

Josep M. Espinàs amb alguns exemplars del seu últim viatge a peu
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molts diàlegs. De vegades, no gai-
res, adjectiva a la manera planiana:
les punxes de les atzavares són
“d’un color de cendra clara, d’un gris
platejat” o les palmeres apareixen
“cal·ligràfiques”. Renunciant a la
visió general, concentrant la mirada
en un punt, Espinàs sap trobar co-
lors i relleus a tota la varietat de pai-
satges, escoltar els homes i les
dones i analitzar les escenes que se
li presenten.

En el viatge a peu, el temps pre-
sent és el protagonista. Hi ha una
satisfacció per la possessió present
de la vida, “la plàcida consciència de
viure”, però, alhora, per la seva ma-
teixa lentitud i destil·lació, de vega-
des retorna el passat, personal o
col·lectiu, en forma de record auto-

biogràfic o d’estímul de la memòria
involuntària.

En un moment determinat, des
del balneari on culmina el viatge, Es-
pinàs, que s’ha definit com a fill “d’un
moment de trànsit, d’un temps
d’ànim i de dubtes”, sent una fiblada
de tristesa, d’enyorança i de soledat.
És aleshores quan el lector s’adona
que el viatge en l’espai és alhora un
viatge en el temps i contra el temps.
Que viatjar també té a veure amb la
mort, que potser també és una ma-
nera d’ajornar la mort, de diferir tant
com es pugui l’arribada, la trobada
amb l’essencial. Viatjar, com diu Ma-
gris, no pas per arribar sinó per viat-
jar, per arribar tan tard com sigui
possible, per no arribar possible-
ment mai. Viure, viatjar, escriure.❋

El viatge en
l’espai és un
viatge en el

temps i contra
el temps
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El vintè llibre de
viatges a peu de
Josep M. Espinàs
torna a ser una
festa per celebrar
la bellesa de la
simplicitat i per
refer un elogi
de la lentitud vital
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identitat, s’ha convertit en un refugi
de l’espanyolitat més aspra. El lector,
però, no quedarà pas frustrat. El nar-
rador Espinàs hi reapareix satisfet de
la vida autosuficient, lliure i plàcida
que porta durant el viatge, conscient
com és que no tot s’ha de viure amb
igual intensitat i que “una hora feliç”
pot justificar tot l’itinerari.

Adopta una tessitura peculiar:
“Sóc l’ignorant que es meravella de
tot”. Sap que l’atzar és amic dels vi-
atges a peu, un amic que afavoreix
els que dubten i els que baden, que
envia els seus senyals “a qui estigui
disposat a rebre’ls”. El llibre s’omple
de reflexions, “La modernitat té una
manera molt peculiar de destruir:
construint”, i de descripcions de
personatges, amb reproducció de


