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Viatges quietistes

L’època dels grans desplaçaments
humans ha portat a fer de l’exotisme
un producte més del consum ràpid i
desassossegat que traeix la voluntat
permanent de l’home d’aprofitar la
vida, ara ja sense retòrica clàssica ni
pensament antic. Tanmateix, la literatu-
ra, al llarg dels temps, ha aportat una
altra mena de reflexions sobre el viat-
ge, algunes d’elles unides als tòpics de
la lírica amorosa, com és ara la nega-
ció del trajecte llarg, a canvi de restar
al costat de l’estimada, que les elegies
de Properci canten encara en l’exalta-
ció dels seus hexàmetres. La tradició
de l’itinerari breu, sense equipatges, té
origen en la passejada reflexiva que,
en la tradició europea a partir del
XVIII, té noms tan rellevants com
Laurence Sterne, Xavier de Maistre,
Flaubert i Du Camp —Par les champs
et les grêves—, Chateaubriand o
Rousseau. 

El clàssic com a provocació és el
que representa Julien Gracq —pseu-
dònim de Louis Poirier— per als fran-
cesos i per a la literatura europea en
general: un escriptor hereu de
Stendhal, que rebutja premis, que viu
aïllat en una ciutat de províncies a
tocar del Loira i que publica discreta-
ment lluny de la primera pàgina
mediàtica, a pesar de figurar a La
Pléiade. L’any 1950, en el seu text La
littérature à l’estomac feia ja una
radiografia de la pèrdua de rigor i de
les servituds de la literatura actual.
Geògraf de l’esperit, Gracq és un
autor que es mira el món des de la
distància, que no concedeix entrevis-
tes i que, malgrat tot, és seguit per una
devota i immensa minoria de lectors.
La seva primera obra, Au château
d’Argol, editada per José Corti, va cri-
dar l’atenció d’Aragon. Amb Le rivage
des Syrges va rebutjar el premi
Goncourt de 1951. El creador solitari,
professor de geografia, va anar aban-
donant la ficció per endinsar-se en uns
textos a mig camí entre l’assaig i el
dietarisme, carnets o quaderns de
notes, de gran llibertat genèrica, far-

cits de reflexions sobre la lectura, el
paisatge o l’experiència, que va anar
reunint en dos volums a partir de
1954, Lettrines. Dins d’aquest grup
d’obres, Les aigües estretes és consi-
derat un text capital. 

Una de les qualitats de Gracq és la
transparència de la seva prosa exacta
i referencial, tan precisa en el seu plan-
tejament estilístic que provoca, sobre-
tot en aquest text, una aparença de
realitat gairebé simbòlica. El visible
constitueix aleshores l’element cabdal
per on el lector entra, gairebé sense
percebre-ho, en el territori de la poe-
sia. D’una extensió semblant a un
conte de Flaubert, Les aigües estretes
s’inicia amb una pregunta que sembla
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provocar el present: no el viatge, sinó
la passejada habitual al voltant de la
casa familiar, obre les portes de
la curiositat intel·lectual. La pista segu-
ra del reconeixement d’un lloc i els
seus records, que entretenen la mira-
da, és la malla on filtren altres pòsits:
lectures i reflexions situades en el
mapa que circumda la vida particular.
Paradoxalment, en allò que és assumit
com a propi s’hi acaba desplegant la
complexitat de tot el que es pot inda-
gar o descobrir lluny de les formes
estables. El lector salta, en les prime-
res línies, del visible a l’abstracte i el
pensament s’exerceix també per a la
literatura, els gèneres i les tradicions
que en el to menor extremen els seus
sentits. Geografia menor, literatura
menor que afinen les fronteres de l’es-
perit ja format. Gracq se situa així en
la seva microgeografia particular, els
paratges d’un afluent del Loira, l’Evre,
al servei de l’observació microscòpica
que desencadena la intuïció poètica
per parlar de Verne, de Poe, de
Nerval, de Paul Valéry, de la fantasia
que els objectes desperten en la
memòria. 

El temps s’expressa en l’espai i té un
tractament bergsonià. Gracq articula,
a través del miniaturisme topogràfic, la
seva visió quietista de l’experiència,
passant ràpidament del passeig viscut
i rememorat al procés que inicia
aquesta mateixa percepció en matèria
artística, perquè el paisatge es desple-
ga en el llenguatge que el construeix al
punt de l’estranyesa visual que la
paraula provoca.

La migdiada al Flandes holandès és,
de fet, un poema en prosa sobre el pai-
satge i la permeabilitat dels éssers que
hi entren en comunió. L’escriptura entre
meandres de Gracq arriba a extrems
de subtilesa difícilment igualables en
aquest punt. No debades, l’especial
que Le magazine littéraire dedica a
l’autor ha batejat Julien Gracq com el
darrer dels clàssics.        
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