
Al mateix temps que Vicent Alonso recor-
da, a la introducció del Diari de viatge de 
Michel de Montaigne, la importància que 
té per a l’assagista la visita als països 
estrangers, gràcies a la qual podem 
“fregar i esmolar el nostre cervell con-
tra el d’altres”, ens arriba la traducció 
del Tractat sobre l’amor heroic (Barcino), 
d’Arnau de Vilanova, en què el metge ca-
talà format a la universitat de Montpeller 
afirma que una de les coses més bene-
ficioses per a combatre l’amor obsessiu 
no correspost i, per tant, idealitzat, és 

anar-se’n a indrets allunyats, fins i tot a 
l’estranger. Es tracta, en tots dos casos 
–el de l’humanista i el de l’enamorat– de 
combatre l’idealisme. I qui diu idealisme 
diu dogmatisme i intolerància.

S’ha estudiat poc la influència del 
viatge en els escriptors. En el cas de l’es-
criptor francès més viatjat, Stendhal, ho 
ha hagut de fer no pas un acadèmic, sinó 

un dels grans periodistes europeus del 
segle XX, Jean Lacouture (1921), conver-
tit en gran periodista i escriptor gràcies 
precisament al seu profund i sovintejat 
contacte amb països estrangers. Ho va 
fer l’any 2004 amb el llibre Stendhal, le 
bonheur vagabond. A més, quan l’any 
1996 va presentar el seu estudi sobre 
Montaigne, va voler deixar clar des del 
títol, Montaigne à cheval, que l’assagista, 
“citoyen gourmand du monde”, era una 
persona que viatjava.

 En el cas de la literatura catalana, 
el gegant de les lletres, Josep Pla, és 
l’escriptor català més viatjat de totes les 
èpoques –i el menys idealista, dogmàtic 
i intolerant– i no podia ser de cap més 
manera si volia proclamar que era dei-
xeble de Stendhal: “Stendhal, Stendhal, 
Stendhal, aquest és el camí.”

Arnau de Vilanova també aconsella a 
l’enamorat malaltís una colla de plaers 
que l’ajudin a fer el pas del pensament 
intens –el dogmàtic, fet i fet– al pensa-
ment divers –el tolerant, fet i fet– i entre 
aquests plaers n’hi ha de fonamentals 
en la formació de Stendhal i Pla, com ara 
la conversa amb persones estimades, la 
sexualitat amb dones diferents i la con-
templació del paisatge.
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Els Ransome són una parella convenci-
onal, típica i tòpica: vagament insatis-
fets, de classe mitjana i mitjana edat, 
sense fills i emocionalment blocats. Pe-
rò el dia que els entren a robar a casa, 
la vida els canviarà per sempre. A poc 
a poc, molt subtilment però de manera 
definitiva, comencen a descobrir petits 
detalls i petits plaers que trasbalsaran 
la placidesa en què es troben immer-
gits. Primera novel·la de l’autor d’Una 
lectora poc corrent.

Mann reprèn a La Llei el discurs bíblic 
exposat a la seva vastíssima tetralogia 
Josep i els seus germans. Moisès, el 
protagonista absolut, mediador entre el 
cel i la terra, entre divinitat i humanitat, 
s’erigirà en el forjador –o, més pròpia-
ment, escultor– d’una nova cultura –la 
jueva– en una clara, inequívoca al·lusió 
a la figura de l’artista, que en aquest 
cas transmutarà l’aspecte creatiu de 
l’obra convencional en una tasca de 
dimensions inabastables. 

Un dels pensadors més iconoclastes 
del moment desmunta els grans mites 
sobre el capitalisme: la globalització no 
enriqueix el món, els països pobres són, 
en realitat, més emprenedors que no 
pas els rics i els directors d’empresa 
més ben pagats no són ni de bon tros 
els més eficaços. Ple de dades, anèc-
dotes i humor, aquest llibre desmenteix 
veritats aparentment irrefutables i de-
nuncia la ineficàcia, les desigualtats i la 
cobdícia que minen el nostre sistema.
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