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om pot viatjar i només mirar,
fotografiar i comprar alguna cosa.
És agradable. Si algú, però, compta amb
una bona guia turística, el profit −i el
plaer− de la visita milloren notablement.
Però si viatgem en companyia d’una
persona que coneix el territori i la seva
història i és ell qui ens ho explica, el
paisatge s’humanitza. Si el guia és espavilat, aquesta és la millor opció perquè
darrere de cada pedra i de cada casa ens
farà veure els homes que hi han viscut.
El Jordi Romeu que escriu “no hi ha res
més gregari que un viatge en grup si tu
no ets el guia”, sembla haver decidit, amb
aquest llibre, guiar el lector en un recorregut pel que anomenàvem l’Europa de
l’Est i que ell coneix tant a través dels
seus viatges −iniciats el 1989 a Praga−
com a través de les seves lectures d’escriptors d’aquells territoris.
El text, però, no és una crònica periodística, ni un assaig. És un relat que
es val molt sovint de les tècniques de
l’oralitat. Primer, perquè el pas d’una
informació a una altra respon a la lliure
associació d’idees molt més que a un
argumentari o a la seqüència dels fets, i
també perquè, com en qualsevol conversa, es reiteren sovint coses que ja s’han
dit. Una segona raó, segurament la més
determinant, del predomini de la veu sobre el paisatge és que els fets que l’autor
observa no semblen menar-lo a aterrar
en aquella realitat i aprofundir-hi, sinó a
enlairar-se al territori dels seus records,
de les seves lectures i de les seves opinions que són sempre molt congruents.
Per cert, si el lector té fogots prosoviètics,
que no es molesti a llegir aquest llibre.
Afortunadament, no és el meu cas.
El lector trobarà a El calze anècdotes
reals reveladores de la història d’un país
però hi trobarà, sobretot, molts textos
d’autors que parlen d’aquelles contrades
i que explica que s’hagi inclòs, a la darrera pàgina, una bibliografia de “Llibres

citats”. Amb independència del fet que,
a vegades, el lector pugui trobar que
tanta erudició té un punt de culturisme
literari, el cert és que aquestes referències constitueixen un evident atractiu
del text. I cal afegir, encara, que com
més culte sigui el lector més al·lusions
erudites hi trobarà perquè aquestes, a
vegades, estan hàbilment teixides en el
text sense indicar-ne la font. La conclusió és simple: El calze és un llibre ple
d’informacions que permeten que el
lector conegui territoris i èpoques d’un
gran interès i que ho faci al costat d’un
guia que en sap moltes coses i que parla
molt −potser massa− durant el trajecte.
Potser no és metòdic, però estimulant,
segur que ho és.
La resta d’El calze la constitueixen 10
articles dedicats a 10 obres, bàsicament
novel·les. En diu “Llibre de lectures”.
Encara que la matèria d’aquests articles
és molt diferent del de la primera part
del llibre, la manera de tractar-la és
similar: acota un territori −aquí un llibre
del qual s’explica l’argument−, hi aboca
tota l’erudició de què és capaç i opina. Al
llarg de tot el llibre −i no només d’aquesta secció− el lector hi trobarà moltes
referències literàries però algunes
d’especialment estimades per l’autor: Les
aventures del bon soldat Svejk de Jaroslav
Hašek, La marxa Radetzky de Joseph
Roth, Khadjí-Murat de Tolstoi, Dràcula
de Bram Stoker o Una solitud massa sorollosa de Bohumil Hrabal, entre moltes
d’altres No sé si les que he citat són les
seves novel·les preferides però sí que
són les meves.
El llibre està ben escrit, em sembla,
llevat d’algun ocasional excés retòric,
però a la major part del text se li podria
aplicar l’elogi que l’autor fa de l’estil de
Joseph Roth: “precisió narrativa, subtilesa irònica i gust per l’expressivitat que
conté cada frase i cada paraula”. En bona
mesura, és així.
EL TEMPS • 1 març 2016

