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De viatgers, n’hi ha que escullen un destí i d’altres que es mouen empesos per les

circumstàncies. El fet és que aventurers, emigrats, deportats o turistes no acaben de saber

on van. Si reals, els llocs no són com els recordaven; si imaginaris, no se’ls haurien pogut

passar pel cap. La literatura de viatges va tenir al segle xviii un veritable boom, en part

gràcies a les empreses colonials que partien de França i les illes britàniques. El moment

històric va produir grans exploradors reals, com James Cook, i viatgers imaginaris, com el

Gulliver de Jonathan Swift, a banda d’aventurers més d’estar per casa, com el Laurence

Sterne de Viatge sentimental per França i Itàlia. Entre els darrers, Xavier de Maistre n’és

un cas extrem, perquè a través de la paròdia (Mikhaïl Bakhtín va descriure amb agudesa el

potencial revolucionari de la paròdia en el sistema literari) creà un subgènere nou, que

podríem anomenar el llibre de viatges de cambra. A diferència del que passa amb altres

itineraris espirituals o subjectius, el viatge interior, aquí ho és en el sentit literal: itinerari

per un espai que incorpora exploracions adjacents.  De llibres d’aquesta mena ens en deixà

dos bells exemples:  Voyage autour de ma chambre (1795), que Josep Miracle traduí el 1931

com Viatge entorn de la meva cambra, i Expédition nocturne autour de ma chambre

(1825), una segona part que supera la primera en els trets experimentals.

Xavier de Maistre —l’home: militar, pintor i escriptor— va arribar a saber en primera

persona què era viatjar. Ho va aprendre en un mapa diferent del nostre: nascut el 1763 a un

país que ja no existeix, el desaparegut Regne de Sardenya-Piemont, va participar amb son

germà Joseph —polític i filòsof contrarevolucionari— en el primer viatge amb globus que

el va sobrevolar. Xavier serví a l’exèrcit savoià fins que Carles Manuel IV el va dissoldre

davant la invasió francesa. Continuà des de llavors la carrera militar a l’exèrcit rus: s’hi

integrà amb el grau de capità i acabà els seus dies com a general a Sant Petersburg, el 1852.

Si donem per bones les seves paraules a l’Expedició nocturna…, la idea de cambra se li feia

molt més manejable que la de país: «En reflexionar sobre la paraula pàtria, m’he adonat que

no en tinc una idea gaire clara. “La meva pàtria?” En què consisteix la pàtria? Ho deu ser

una agrupació de cases, camps i rius? No ho puc creure».

Viatge al voltant de la meva cambra és també el viatge iniciàtic de Xavier de Maistre com a

narrador. Escrit a Torí durant quaranta-dos dies d’arrest domiciliari per haver participat en

un duel, el petit volum només es va veure publicat gràcies a la insistència del seu germà

gran, Joseph. Té una estructura oberta i improvisada que remet al Tristram Shandy de

Sterne i, de retruc, als capítols encavalcats del Quixot: sovint, com a la nove!a de

Cervantes, les primeres frases d’un episodi no s’entenen sense referir-nos al final del

precedent. La cambra, el llit, el balancí i l’escriptori omplen gran part de les escenes, fins a

esdevenir-ne personatges. La gosseta Rosine i el servent Joannetti, amb la seva presència

intermitent, serveixen de contrapunt dramàtic a les digressions que el narrador

protagonista entrellaça al llarg del llibre. La relació entre música i arts plàstiques —en la

tradició del debat sobre les arts germanes— n’impregna bona part, com també les

filosofades sobre el caràcter dual de la naturalesa humana, integrada per ànima i bèstia a

parts variables. El relat és amable i lleuger, humorós i sense més estridències que les que

van associades a la premissa inicial i que assumeix de manera coherent.

L’anècdota inicial d’Expédition nocturne autour de ma chambre és una visita a Torí que

l’autor aprofita per desmuntar la seva antiga habitació. Aquí el temps de l’acció s’atura: si

en el primer volum eren 42 dies, aquí són només quatre hores, la narració està més

cohesionada i les reflexions esdevenen més dilatades. Algunes són metaliteràries; d’altres,

des d’una ironia desmitificadora, cosmogòniques o religioses. Més que al voltant de la

cambra, bona part del relat és de la cambra (o del balcó) estant, perquè la visió del món

que Maistre aplica a l’interior, la projecta a l’exterior en qualitat d’observador: al seu

balcó, en una mena de viatge estàtic que recorda l’aventura del clavileño del Quixot, el

protagonista se situa entre dos mons.

Les premisses aparentment absurdes, el caràcter digressiu, i la dilació temporal  als llibres

de viatges de Xavier de Maistre van tenir un impacte en Machado de Assis, palpable en el

narrador impossible de les Memórias Póstumas de Brás Cubás,  i obriren el camí a

experiments posteriors. El mèrit de Xavier de Maistre és fer, de quatre parets, un univers,

una proposta que troba en l’art i la literatura un efecte multiplicador. La majoria de les

pintures de Xavier de Maistre es van perdre en un incendi a Rússia. Sobre pintura i sobre

llibres, ens deixà, als seus un grapat de bones observacions: tan sols un grapat, per un cert

amor a la mesura, i per deixar que cada lector sigui amo i senyor de la seva cambra. Xavier

de Maistre descriu com funciona el seu univers, però no en fa un inventari exhaustiu. Com

va escriure al seu primer llibre: «No acabaria mai si volgués descriure la mi!èsima part dels

fets singulars que m’arriben quan passo a prop de la biblioteca; els viatges de Cook i les

observacions dels seus companys de viatge, els doctors Banks i Solander, no són res en

comparació amb les meves aventures en aquest sol districte.»
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Que tous les malheureux, les malades et les
ennuyés de l’univers me suivent !

(«Que tots els infeliços, malalts i contrariats de
l’univers em segueixin!»)

Xavier de Maistre

Melcion Mateu (Barcelona, 1971). És doctor en Literatura Espanyola i Portuguesa

per la Universitat de Nova York i Màster en Literatura Comparada per la de

Cornell, ambdues als Estats Units. Ha publicat els poemaris Vida evident (Premi

Octavio Paz 1998), Ningú, petit (2002), Jardí amb cangurs (2005) i Illes lligades

(Premi Jocs Florals de Barcelona 2014). I amb el poeta nord-americà Rowan

Ricardo Phillips, ha participat al CD Poètica (2016), del compositor i

contrabaixista jazzístic Alexis Cuadrado. Ha traduït autors com John Ashbery i

Michael Ondaatje, entre d'altres. Des de Florianópolis (Santa Catarina, Brasil)

imparteix cursos virtuals per al Laboratori de Lletres.
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