
Heus aquí la particular —i, per sort, transferible— visió de l’Europa «que

ha vist»  l’autora del llibre.  

Vivència intermitent que administra a partir d’una sèrie de píndoles

concentradíssimes de suc de viatge, càmpings, itineraris, ciutats i geografia.

Perquè com al llarg del volum diu més d’un cop, Dolors Jimeno sempre

viatja acompanyada —com a mínim, pel que he entès jo— d’un geògraf, un

climatòleg i un economista, que no és poca cosa.

Els indrets i topants d’Europa s’hi desgranen, doncs, en petites pastilletes

que van de la A(lberobello) a la Z(akopane) sense cap mena de concessió a

proximitats geogràfiques, estilístiques, arquitectòniques, temporals o de

qualsevol altra mena. Aquesta opció, que és tan bona com qualsevol altra,

fa que, per exemple, en un dels menuts escrits que componen aquest

personal abecedari es parli de Berlín (concretament del passeig que més

plau a l’autora, i a primera vista de poca cosa més) i no sigui fins moltes

pàgines més enllà (la «a» i la «s» no són lletres que siguin precisament

veïnes) que hi ha l’apunt que tracta sobre algun aspecte d’Spandau.

Deia que el de Berlín parla tan sols d’un itinerari per fer a peu. Per poc que

t’hi fixis, però, t’assabentes d’un munt de punts plens d’interès i d’història:

hi desfilen la Porta de Brandenburg, l’avinguda del 17 de Juny i el bulevard

de Sota els til.lers; els dos rius de la ciutat; el monument a base de

compactes i aclaparadors cubs grisos en memòria de les víctimes de

l’Holocaust realitzat per Peter Eisenman; l’existència del S-Bahn

(ferrocarril urbà), de l’U-Bahn (metro) i autobusos (i tramvies, es podria

afegir). I mira tu, per si en vols prendre nota, hi apunta el seu restaurant

favorit just enfront de la parada del S-Bahn de Friedrichstrasse i ben a la

vora de l’Spree. Ganes d’anar-hi a dinar.

Perquè com diu l’autora, el millor i més interessant de qualsevol viatge no

és la ruta fressada, els punts calents, tots aquells llocs «on s’ha d’anar»



obligatòriament, sinó un ampli ventall de variadíssimes raons en general

sobrevingudes, molt sovint inesperades i ben casuals.

Un tros de riu, un monestir envoltat de muntanyes, una capelleta, o unes

valencianes receptes d’albergínies que temps a venir faran sortir fum per

una xemeneia de l’Apúlia, mentre unes italianes receptes de tan

agermanadores albergínies seran records, conversa i saó, i aliment de nous

viatges en una cuina de València. 

Així, de Pàdua no en veurem la capella dels Scrovegni (tot i que

segurament l’autora en dona la visita per descomptada), sinó que serà un

breu apunt del jardí botànic, de la basílica de sant Antoni ben a prop de la

plaça d’il Prato della Valle, i, sobretot, sobretot, el moviment d’un ardit

grup d’italianes amb bicicleta que, aixoplugades, potser als porxos de la

plaça delle Erbe, anuncia que ja ha escampat la boira.

De vegades, alguna entrada serveix per contrastar el que tu has vist i opinat.

Per a Dolors Jimeno, el canal de Corint és una ferida que mostra amb

obscenitat les intimitats de les parets rocoses (potser també l’acompanya un

geòleg). Per a mi, també ho és, però vaig fer èmfasi en què és una obra

impressionant i que la ferida queda suturada per la carretera tremoladissa i

el gràcil pont del tren que travessen el canal.

No penséssim que l’autora no té sistemes per anar-nos informant poquet a

poquet de les coses i no deixar-nos a l’estacada. Els té. Per exemple, en un

xicotet escrit sobre Corti parla de la figura de Pasquale Paoli; de fet, ho fa

algun altre cop. Però quan creus que et deixarà a l’escapça, que mai sabràs

cap mèrit de qui està parlant, que t’hauràs d’espavilar pel teu compte, en

una entrada no molt llunyana, a la dedicada a Còrsega, te’n diu el que cal

saber.

De vegades, la millor manera de dir és no dir. No dir per incitar la

curiositat, per propiciar el viatge. Per exemple, l’escrit sobre l’arribada a

una població de Rodes acaba així: «El joc arriba a la fi quan apareix una



gran esplanada presidida per un immens i bell fals llorer que ens avisa que

som a Lindos, on es troba una de les tres acròpolis de l’illa millor

conservades junt a la de Rodes i la de Filerminos». Doncs, ja ho sabeu, ja

no pots dir que no n’estiguis ni ben avisada ni suficient informada.
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