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Que ja fa temps que el viat-
ge és més un retrobament
que una aventura ho de-
mostra l’extraordinària
popularitat d’algunes gu-
ies modernes que han fet
de la destinació pretesa-
ment alternativa una altra
mena de mercaderia, del
tipus «viatja a l’Índia amb
bicicleta» o «descobreix
els grans cetacis de l’An-
tàrtida»: un intent per
transmetre encara alguna
il·lusió d’incògnita i nove-
tat damunt l’escorça mar-
tiritzada d’aquest globus
terraqüi sense gaires més
secrets per revelar. O en
qualsevol cas, no pas
d’aquells que requereixen
brúixola i matxet d’explo-
rador. Perquè l’objectiu
del viatge, amb honroses
excepcions, és avui reco-
nèixer als antípodes les
imatges unànimement di-
foses pels catàlegs turís-
tics i els llibres il·lustrats,
per experimentar l’excita-
ció gallinàcia que propor-
ciona el simulacre d’una
excepcionalitat, l’oferi-
ment d’una diferència, la
insinuació de la presència
d’un món altre, diferent
del nostre, però del tot in-
nocu i sempre prou dis-
tant. D’aquí que els viat-
gers moderns siguin en
certa manera alguns dels
grans descobridors de la
tristesa, de la pulsió de
mort que a vegades engen-
dra el viatge, continguda
ja en el títol de la coneguda
novel·la de Thomas Mann,
Mort a Venècia, però tam-
bé en els viatges terrible-
ment melancòlics a l’Iran,
Turquia i l’Afganistan,

mentre Europa amenaçava
ruïna en ple ascens del na-
zisme, d’aquella a qui el
mateix escriptor alemany
havia batejat com l’«àngel
devastat», la suïssa Anne-
marie Schwarzenbach,
que va recollir les seves
expedicions suïcides, des-
esperades, dels anys tren-
ta, una d’elles en compa-

nyia de la també escriptora
i viatgera Ella Maillart, a
Muerte en Persia o el més
recent Todos los caminos
están abiertos, tots dos re-
cuperats per l’elegantíssi-
ma editorial Minúscula.

En canvi, la impossibili-
tat de tota aspiració huma-
na davant la força colossal
de la natura i el destí prové

sense cap dubte de Her-
man Melville i la cada dia
més imprescindible Moby
Dick, just a l’altre extrem
dels viatges fabulosos, en
realitat alegres cants a la
ciència, la tècnica i el pro-
grés, del visionari feliç
que va ser Jules Verne. És
una felicitat semblant a la
que planteja Daniel Defoe

a Robinson Crusoe, repre-
sentació, més que del bon
salvatge rousseaunià, de
l’arrogància de la civilit-
zació occidental, capaç
d’anar a raure en una illa
deserta i així i tot també
conquistar-la, colonitzar-
la i fer-hi ni que sigui un
sol esclau. A l’altra cara
del mirall de la novel·la de
Defoe hi hauria, per des-
comptat, El cor de les te-
nebres, de Joseph Conrad,
en què la voracitat colonial
no condueix sinó al terror i
la follia.

L’esperit que va animar
els exploradors ja canò-
nics com ara Marco Polo o
la seva contraimatge
oriental, des del nostre Alí
Bei a Ibn Battuta i Ibn Ju-
bair, de qui Llibres de l’Ín-
dex recupera ara el relat
sobre el pelegrinatge a la
Meca del segle XII, és ben
lluny del que defineix el
viatge modern. El venecià
i els seus podien estar
atents encara a la merave-
lla del paisatge, perquè la
bellesa havia estat una in-

vitada inesperada en unes
travessies impulsades per
la conquesta i el comerç, i
en últim terme, per l’ad-
quisició i transmissió de
coneixement. Els nòma-
des d’avui, en canvi, no te-
nen a vegades més finalitat
que el desplaçament ma-
teix, aquest observar-se en
moviment; per això un es-
criptor il·lustrat en l’espe-
rit bufonesc de Sterne com
Xavier de Maistre va po-
der respondre a la vacuïtat
i petulància de les grans
vocacions exploratòries
amb l’insòlit Viatge al vol-
tant de la meva habitació
(la darrera traducció al ca-
talà és de la Universitat de
València, el 2006; la caste-
llana, de Funambulista, el
2007), una obra que, quasi
sense proposar-s’ho, a cop
de paròdia, inaugura la mi-
rada moderna, la que fa de
la insignificança de l’espai
domèstic, tot un món, de la
vida quotidiana, una pro-
esa, del viatge, una forma
refinada d’enclaustra-
ment.

El món dins la maleta
Els llibres de viatges plantegen la descoberta del paradís o l’infern en unes travessies que la globalització ara ha unificat

La Polinèsia i les mars del sud van estimular la imatge del paradís i l’exòtic al segle XX.

EVA VÀZQUEZ / Girona
● Assegurava Joan Coromines que el ca-
talà va ser la primera de les llengües deri-
vades del llatí que va introduir el verb
viatjar, ja al segle XIV i per mitjà d’un

Josep M. Romero
� Sempre l’oest (Brau

Edicions)

Josep M. Espinàs
� A peu per Múrcia (La

Campana)

Santiago Riera i Tèbols
� Deu viatges al cor del

món (L’Albí)

Ibn Jubair
� Els viatges d’Ibn Jubair

(Llibres de l’Índex)

● Dins la cultura catalana, els grans
clàssics de la narració de viatges conti-
nuen sent dues incursions a les mars
del Sud, encara que amb motivacions i
vivències quasi oposades: La ruta bla-
va, de Josep M. de Sagarra, reeditada fa
poc per Edicions 62, i Paradisos oceà-
nics, d’Aurora Bertrana, llibre precur-
sor de la descoberta de la dignitat de
l’exòtic, avui incomprensiblement ex-
haurit. No hi pot faltar tampoc Josep
Pla, de qui Destino recupera les Cartes

d’Itàlia. I entre els nous viatgers, el
lector podrà escollir entre la proposta
de fer la volta al món sense avions ni
mapes de Josep M. Romero (Sempre
l’oest), i la visita a les places europees
que han robat el cor de Santiago Riera
Tuèbols, des de la plaça Roja de Mos-
cou al Rossio de Lisboa (Deu viatges al
cor del món). Però no s’ha oblidar la
nova passejada d’aquest quasi clàssic
que ja és Josep M. Espinàs, que aquest
cop s’endinsa per terres de Múrcia.

pioner il·lustre, el mestre Ramon Llull.
Els viatgers moderns, però, fa temps que
s’han acostumat a orientar-se en altres
llengües per a les seves incursions a terres
llunyanes, sobretot recorrent a guies i ma-

Josep M. de Sagarra
� La ruta blava

(Edicions 62)

Herman Melville
� Moby Dick (La

Butxaca)

Josep Pla
� Cartes d’Itàlia

(Destino)

A. Schwarzenbach
� Todos los caminos están

abiertos (Minúscula)

nuals turístics patrocinats sovint per les
mateixes agències o les cadenes hoteleres,
que estimulen aquesta mena de desplaça-
ments rutinaris, redundants i domesticats
en què s’ha convertit l’esperit de desco-

berta del viatge clàssic, aquell que adme-
tia l’imprevist i el perill i, doncs, la trans-
formació de l’ànima. Afortunadament, al-
guns llibres encara permeten viatjar de
debò donant al verb el seu sentit ple.

LES NOVETATS

De la Polinèsia a Múrcia

● El Gran Teatre del Li-
ceu ha decidit suspendre la
programació prevista a la
Sala Foyer per a la tempo-
rada 2009-2010 «per
raons d’ajustos pressupos-
taris». El teatre va enviar
ahir un comunicat en què
informava que la cancel-
lació afecta també les ses-
sions golfes, que normal-
ment ofereixen com a
complement de les òperes

del programa principal.
«Lamentem haver de

prendre aquesta decisió i
esperem poder recuperar
la programació del Foyer
en el moment en què les
circumstàncies econòmi-
ques millorin.» La direc-
ció del teatre assegura que
«seguiran fent front a tots
els reptes que marca el
contracte programa ate-
nent a l’excel·lència en la
programació i l’exigència

en la gestió».
A través de la pàgina

web del Liceu s’informa-
rà del procés de devolució
de les localitats venudes.
En total queden afectats
set espectacles, entre els
quals hi ha un recital de
Teresa Weissbach i un
altre de Christine Eberso-
le.

La Sala Foyer és una
sala polivalent de 1.260
metres quadrats situada

als baixos del teatre, que
tant serveix de bar durant
els entreactes com d’esce-
nari per a espectacles de
petit format.

El pressupost per a la
temporada vinent és de
58,5 milions d’euros, dels
quals el 51,4% correspon
a subvencions públiques.
Es preveia aconseguir un
18,5% d’ingressos a la ta-
quilla, però no s’ha assolit
aquesta xifra per la crisi.

El Liceu cancel·la la programació a la
Sala Foyer per «ajustos pressupostaris»

EL PUNT/ Barcelona ● Edicions Destino (un
segell del Grupo Planeta)
publicarà en català i caste-
llà el mes de novembre
vint peces mestres de Bal-
tasar Porcel en l’obra El
cel i la terra segons Balta-
sar Porcel. La publicació
es vol com una invitació a
la lectura i un homenatge a
la figura renaixentista de
l’autor, de manera que hi
haurà textos magistrals
procedents tant de les se-

ves grans novel·les com
també de la seva obra assa-
gística i de la seva faceta
periodística. El volum in-
clourà el primer capítol
d’una novel·la inacabada
que s’anava a titular Els
gegants. El protagonista
és Joanot Colom, un heroi
de la revolta mallorquina
del segle XVI contra l’em-
perador Carles V, i el relat
tracta de la llibertat, el po-
der, l’art, l’individualisme
i els mites.

Destino publicarà un
inèdit de Baltasar Porcel
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