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La perspectiva
del món

D’un temps ençà, ens ha canviat de ma-
nera sensible la percepció del món: la radi-
cal proliferació del cotxe i les facilitats crei-
xents d’accés rodat a com més va més indrets
ens han mudat la perspectiva. Ara potser
abastem més territori, però el coneixement
que en tenim és prou més superficial. Acce-
dim sense dificultat a ermites, llacs, munta-
nyes, pobles o cales fins fa no res inaccessi-
bles, però hi fem cap prescindint del context
que dota de sentit els indrets, de la cultura
que acullen i que els ha modelat o, fins i tot,
els ha fet possibles. Sovint ens limitem a cons-
tatar que, efectivament, allò que contemplem
respon a la idea que ja ens havíem format a
través de la televisió, les fotos del catàleg o
la xarxa informàtica. Una concepció del vi-
atge ben distinta a la que expressà Kavafis
i que Vicent Pitarch recull a De camí a
Fisterra, el llibre de viatges amb què guanyà
l’últim Premi Ulisses: un altre viatger, per cert.

Evidentment, el país que coneixem no és
el mateix a peu que amb cotxe, com firma
Pitarch. I qui sap si la voluntat de donar-ne
notícia fou una de les raons que l’impulsa-
ren a escriure De camí a Fisterra, el debut
com a narrador del prestigiós sociolingüis-
ta. Un llibre de viatges, de viatges a peu, un
tipus de literatura que no sovinteja, si més
no actualment, entre nosaltres. Es podrà ar-
güir que hi ha, és clar, els de Josep Maria
Espinàs i també el de Matthew Tree per
Catalunya o els de Josep Piera per indrets
distints de la Mediterrània. I és evidentment
discutible determinar si aquests en són molts,
en són pocs o en són massa. Jo crec, en tot
cas, que no és un territori que freqüentem en
excés. I em sembla una bona notícia que un
jurat opte per jugar la carta de la varietat,
que s’apunte al risc de sortir-se’n del camí,
que alimente la pluralitat en un món —tam-
bé el literari— amb tendència malaltissa a

la unicitat, a la repetició, a la mimesi. Que
atie unes brases que qui sap si no prendran
en altres propostes.

No és lloc aquest per desglossar la prolí-
fica trajectòria de Vicent Pitarch, els nombro-
sos estudis, especialment de sociolingüística,
que ha publicat, les reflexions distintes i ben
abundants al voltant de l’estat del català al
País Valencià, les iniciatives cíviques que ha
promogut. Una trajectòria fecunda que, no
obstant això, s’havia mantingut, fins aquest
llibre, fidelment vinculada a l’especulació
científica i a l’anàlisi sociolingüística. En tot
cas, no ha de resultar estrany que la prime-
ra incursió que ha realitzat més enllà
d’aquestes fronteres haja estat impulsada per
una altra gran passió seua: el senderisme.
De camí a Fisterra és un relat on l’autor dóna
compte de les distintes peripècies que li es-
devingueren mentre recorria, en condició de

romeu, el camí de Sant Jaume. L’obra s’es-
tructura en dos parts, que corresponen a dos
viatges: el primer comença a Roncesvalls i
culmina a Santiago de Compostel·la; el se-
gon s’inicia a la zona de Canfranc, davalla
per l’anomenada ruta aragonesa i, una ve-
gada assolida la fita xacobea, fa una exten-
sió vers el cap de Fisterra, vers la fi del món.
Una extensió gairebé agònica, val a dir, amb
els millors ingredients de la novel·la d’aven-
tures. Amb una diferència notable: ací els fets
són reals, no hi cap l’etiqueta aquella —ben
cínica, per cert— que adverteix que, si rea-
litat i ficció es confonen, és tot pura xamba.

Formalment, doncs, ens ocupem d’un llibre
que diuen de viatges. Del Viatge, es podria
argüir, no debades la via que acapara el
protagonisme —la xacobea— ha estat el
camí europeu per excel·lència, una ruta tan
sols comparable a d’altres tan notables com
la de la Seda o la d’Amèrica, i no de menor
importància. En tot cas, l’única que es feia
preferentment a peu, com ara l’ha feta l’au-
tor, la ruta que ha vertebrat durant molts
segles Europa, una via de divulgació cientí-
fica i cultural de primera magnitud. Parlem,
per tant, d’un llibre sobre un dels viatges a
peu més atractius que es poden emprendre,
de manera que tot plegat resulta ben lògic:
Vicent Pitarch és un caminant apassionat,
d’aquells que no falten mai en les principals
fites de l’excursionisme pedestre. No podia
passar-li, doncs, per alt la gran cita dels
senderistes, versió nova dels antics pelegrins
medievals, potser més laica, però igualment
devota, si no de Déu i del Sant a qui honora
la ruta, almenys de la pròpia passió que ali-
menta el camí. No podia deixar de caminar
la ruta xacobea, Vicent Pitarch, i potser per-
què és d’aquells que saben que un viatge,
com un llibre, si no et modifica poc o molt el
punt de vista amb què encares la vida és que
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no ha valgut la pena el temps que hi has
esmerçat; potser per això, perquè la ruta de
Sant Jaume —amb la càrrega històrica, mi-
tològica, patrimonial, fins i tot mística que
atresora— no podia deixar de marcar-li l’es-
perit amb una empremta ben profunda; pot-
ser per tot això, a més de recórrer-la, Vicent
Pitarch es va decidir a compartir-la.

El llibre s’organitza per jornades. I no
podia ser de cap altra manera, tractant-se
d’una ruta de pelegrins. En cada entrada,
l’autor ens amaneix una informació escari-
da sobre les peculiaritats del dia, sobre el
paisatge, sobre els albergs que s’escampen
arreu del camí per servir de recer als romeus
i sobre com s’organitzen, sobre l’amplíssima
presència històrica en cada fita, sobre els
usuaris de la concorreguda ruta i els distints
mitjans de locomoció que fan servir, sobre
el menjar i sobre la meteorologia, sobre la
rutina de cada jornada i també, de tant en
tant, sobre l’estat físic i sobre l’estat emocio-
nal dels caminants, tan important en pelegri-
natges llargs com el present. Sense observar,
en cap cas, límits massa estrictes que doten
d’un perfil semblant les entrades de cadas-
cun dels dies, estratègia que derivaria en
reiteracions i ensopiment. Ben al contrari,
l’autor espigola allò que li atrapa en major
mesura l’atenció, allò que millor defineix
cada jornada, allò que més possibilitats d’es-
plai guarda. I ens ofereix, a propòsit seu, uns
comentaris en què s’implica sempre, de ve-
gades amb la ironia esmolada de qui ja ha
transitat moltes rutes, de qui es coneix fins i
tot els replecs més recòndits de tots els ca-
mins; sovint amb la passió que li provoquen
certes actituds d’estima envers la terra i la
cultura pròpies de determinats indrets: Euskal
Herria, per exemple. No és, però, la fauna
humana que pobla el camí el que més inte-

ressa a Pitarch, a diferència d’altres narra-
dors-viatgers, sinó el paisatge canviant i l’he-
rència històrica que esquitxa la ruta de refe-
rències i que, en definitiva, la dota de sen-
tit. És per això que la prosa s’escalfa i el pols
de l’autor batega més fort davant la presèn-
cia d’un reducte mínim de l’art romànic o
d’un pont medieval d’ús mil·lenari. Alesho-
res, es permet de demorar-se en les sensaci-
ons que la descoberta li suscita, en disquisi-
cions de caire monumental o mitològic, curi-
ós, antropològic o anecdòtic, que s’estenen
sempre amb contenció i amenitat, suggerint
més que no sadollant. Invitant-nos subtilment
a fer nostre el Camí, a descobrir les merave-
lles que intuïm al darrere de les seues parau-
les. I és aquest un element gens menysprea-
ble perquè, al capdavall, el lector acabe
estimant-se el llibre. Amb tot, no s’està tam-
poc d’entretenir-se a descriure certs personat-
ges que li resulten escassament simpàtics:
algun capellà obtús o cert hostaler que des-
atén les seues obligacions a canvi de pro-
moure el negoci, determinats pelegrins que
prefereixen els mitjans de locomoció moto-
ritzats o algú altre que adopta posats que
oscil·len entre la presumpció i l’estultícia. Són
els mínims, però.

Del que he dit ja es pot desprendre que,
en coherència, la prosa que ha decidit de
fer servir Vicent Pitarch fuig de la retòrica
enutjosa i del retorciment sintàctic. Efectiva-
ment, l’autor opta per un llenguatge directe,
que no simple, per una prosa que ataca sen-
se ornaments innecessaris la clau de la qües-
tió, que s’obre pas sense preàmbuls, entre-
tenint-se únicament en aquells mots precisos
per arribar al moll de l’os de cada peripè-
cia, de cada anècdota o de cada personat-
ge. Únicament es permet, i vull fer-ho notar,
de sembrar, ací i allà, un element poc comú

en la prosa corrent, literària o no: els super-
latius. Pitarch els fa servir, com és lògic, amb
moderació, però també amb una precisió i
un mestratge que fan enveja. I que demos-
tren una coneixença profunda dels replecs
del llenguatge.

L’espina dorsal del llibre, l’element que li
proporciona unitat, és, en aparença, el Camí
mateix. Però, a sota, potser dissimulat entre
les referències al paisatge, les romanalles o
els personatges, hi ha un fil que dota al con-
junt de l’espina emocional sense la qual tot
plegat no seria sinó la freda crònica d’uns
fets dispersos i amb un interès relatiu. Fer el
Camí requereix enfrontar cada dia una ba-
talla en contra del desànim, sovint alimentat
pels problemes físics que el rigor de la ca-
minada proporciona fins i tot a un pelegrí
expert com Pitarch. De manera que les oscil·-
lacions anímiques, el cansament acumulat,
els sotracs emocionals, l’afany per continu-
ar esdevenen un lligam subtil, però summa-
ment efectiu, que, alimentat sense exhibicio-
nismes per l’autor, compromet fermament el
lector amb la sort del romeu. I no sols això,
sinó que, a més, converteix els fets aparent-
ment aïllats de cada jornada en parts com-
plementàries d’un ens superior que els em-
para: el viatge. Trenats per aquest fil mínim
les anècdotes de cada jornada deixen d’acu-
mular-se en un tot informe per esdevenir un
paisatge únic, perfectament encaixat. Més
enllà de transmetre l’encís inigualable que fa
de la ruta xacobea una experiència que crea
addicció, De camí a Fisterra convida a dei-
xar de contemplar el món des de la finestre-
ta del cotxe. A no oblidar mai que, al cap-
davall, Ítaca és únicament l’excusa. El pre-
text d’un bell i profitós viatge.

Vicent Usó


