
53ara  DISSABTE, 4 DE JULIOL DEL 2015  
arallegim

Seria llàstima 
que al mig dels 
gruixats i osten-
tosos volums de 
falsa literatura 
confessional i au-
tèntica literatura 

inflada que decoren les llibreries 
ens passés per alt una col·lecció tan 
menuda, discreta i selecta com In-
cís, d’Edicions de 1984. Fa poc en co-
mentàvem l’esplèndid llibre de 
Claudio Magris Il·lacions al voltant 
d’un sabre, i ara ens ofereix aquest 
apassionant Amerigo de Stefan 
Zweig, un exemple del que hauria de 
ser l’edició: magnífiques traducci-
ons sense errates –la del mallorquí 
Gabriel de la S.T. Sampol n’és un 
exemple– amb un embolcall de tac-
te exquisit. També és de recomanar 
el llibre de Zweig, un autor de qui ca-
da parell de mesos se’ns ofereix una 
nova troballa, i tot i que les seves no-
vel·les, sempre llegidores, potser no 
passen el tall de modernitat que im-
posà Arthur Schnitzler a Història 
somiada (Quaderns Crema), els 

De com Amerigo 
esdevingué americà  
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PERFIL seus assaigs, entre els quals trobem 
llibres tan recomanables com 
Fouché i Moments estel·lars de la hu-
manitat, es llegeixen com narraci-
ons. Perquè Zweig, sense ser un es-
pecialista en filosofia, crítica, medi-
cina, història o psicologia, va saber 
escriure sempre sobre tot amb la 
mirada astorada i encuriosida del 
que vol aprendre i comunicar-ho. 

Aquest Amerigo n’és un magnífic 
exemple. És la història d’Amerigo 
Vespucci, el florentí que acabà do-
nant el seu nom al continent que Co-
lom havia descobert per un embull 
fet de casualitats, errors i malente-
sos, algú que, per un viatge que no 
havia fet mai ni mai va afirmar que 
hagués fet, va assolir una glòria im-
mensa i potser immerescuda. Però 
el llibre de Zweig no és una biografia 
–hi ha molt poc per contar de Ves-
pucci– ni una crònica dels seus viat-
ges, sinó una anàlisi curosa, breu i 
apassionant de com el sobtat anhel 
europeu de viatjar del segle XV aca-
bà transformant tot el món. Al pri-
mer capítol, Zweig ens dibuixa amb 
quatre pinzellades l’evolució d’Eu-
ropa des de l’any 1000, un continent 
paralitzat que no vol saber res més 
del món, i que fins i tot ha oblidat allò 
que sabia. La creença que el món 
s’acabaria ha congelat el pensament, 
els afanys, les idees... Però el món no 
acaba, i per agrair-l’hi a Déu els cris-
tians embarquen cap a Terra Santa, 
on es troben amb uns sarraïns amb 
un grau de civilització i de tècnica 
molt superiors. El 1298 arriben a Ve-
nècia dos homes vells que, segons di-
uen, han estat a Armènia, el Tur-
questan, la Xina. Un d’ells, Marco 
Polo, demostra que és possible arri-
bar a l’Índia. I allà és on arriba –o 
creu que ha arribat– un tal Colón, 
Colom o Colombo, que el 1493 ja s’ha 

convertit en gran almirall de Sa Ma-
jestat i virrei de les províncies desco-
bertes. Però Colom encara creu que 
ha estat a l’Índia, a prop del Ganges, 
i en cert moment, la humanitat vol 
saber què dimonis ha descobert. 

El 1503 a París i Florència es pu-
bliquen uns fulls volanders amb el 
títol de Mundus Novus, escrits per 
un tal Albericus Vespucius o Vespu-
tius, el qual, en forma de carta a Lau-
rentius Petri Francisci de Medicis, 
narra un viatge a terres desconegu-
des. L’opuscle és el primer que rela-
ta un gran viatge i amb amenitat, el 
primer que comunica el terror dels 
navegants, els afanys i patiments, la 
trobada amb uns homes de pell col-
rada que habiten una mena de “pa-
radís terrenal”, una qüestió impor-
tant, perquè els teòlegs grecs creien 
que Déu, després de la caiguda 
d’Adam, no havia destruït el paradís. 
Albericus afirma una cosa encara 
més increïble: on ha arribat no és a 
l’Índia, sinó a una terra completa-
ment nova i desconeguda entre Àsia 
i Europa. És el primer que comple-
ta el descobriment de Colom, el pri-
mer que en reconeix el significat, a 
qui pertany el mèrit històric d’ha-
ver-ne trobat el sentit. 

Diu Zweig que “mai cap escriptor 
no ha esdevingut tan famós havent 
deixat una obra tan breu”. Però les 
fames són enganyoses i efímeres, i 
les casualitats, malentesos, fets i 
omissions que se’ns relaten a partir 
de l’opuscle de Vespucci componen 
una intriga digna d’Umberto Eco. I 
en la trama, Vespucci, fill de notari, 
nascut a Florència el 1451, i un home 
sense ofici ni benefici quan emprèn 
el seu viatge a les Noves Índies, no 
serà més que el personatge passiu 
que farà néixer la sonora i vibrant 
paraula Amèrica.✒

 
SOBRE 
AMERIGO 
VESPUCCI, 
STEFAN 
ZWEIG  
DIU QUE 
“MAI CAP 
ESCRIPTOR 
NO HA 
ESDEVINGUT 
TAN FAMÓS 
HAVENT 
DEIXAT UNA 
OBRA TAN 
BREU”

DAMIÀ  
ALOU

AMERIGO 
STEFAN ZWEIG 
EDICIONS DE 1984 
TRADUCCIÓ DE 
GABRIEL DE LA  
S.T. SAMPOL 
126 PÀG. / 11 € 

WIKIPEDIA

“Tant se val en 
quin lloc del món 
siguis: la música 
de festa major es-
vaint-se darrere 
teu mentre vas a 
dormir la mona 

sempre reconforta”: diuen que 
quan la primera frase d’un llibre 
n’aconsegueix resumir l’essència és 
que l’escriptor ha fet alguna cosa bé. 
El dia de l’escórpora és el debut de 
Miquel Bonet Pinyol i ha rebut un 
d’aquests “premis menors” que Bo-
laño qualificava de “premis búfals”, 
perquè caçar-los li permetia gua-
nyar-se la vida.  

Tot i que no sabem si el premi li 
ha permès a Bonet pagar-se un ar-
ròs amb escórpora, si més no estem 
agraïts que ens hagi fet descobrir 

El jove i la mar
algú que sap calar i reproduir amb 
ironia els nostres comportaments 
més tòpics i, sobretot, fer dir a la 
llengua allò que ell vol que digui. 
Encara que a la segona meitat la 
història s’esfilagarsi amb petites di-
gressions –tots els capítols són 
breus o brevíssims– que no sempre 
estan justificades i que acaben dis-
traient una mica massa de 
l’argument principal.  

La història no té cap 
secret, però té molta 
gràcia: és una adapta-
ció lliure de l’argu-
ment de la pel·lícula 
Tauró, de Steven Spi-
elberg, substituint el 
tauró assassí que ate-
moreix la població per 
una escórpora gegant i Ca-

platja emesa al Telenotícies) fa que 
s’organitzin Rutes de l’Escórpora, es 
col·loquin plaques commemorati-
ves, se celebrin congressos interna-
cionals sobre aquest peix o es publi-
quin llibres que relacionen l’escór-
pora i el 1714: com dels porcs, dels 
catalans tot s’aprofita.  

No cal dir que en aquesta espiral 
ressona la narrativa humorística 
catalana de la dècada dels 30, pas-
sada per Pere Calders i Quim Mon-
zó. La ironia amb què s’explica la 
peripècia de la caça del monstre, 
combinada amb alguns passatges 
més lírics o de reflexió sociològi-
ca que no són altra cosa que una 
declaració d’amor al mar acaben 
de fer d’El dia de l’escórpora el lli-
bre ideal per llegir aquest estiu so-
ta el para-sol.✒ 
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lifòrnia per Vilafarta, un poble que 
no té res a veure amb Cambrils, es-
clar. El retrat de la vida costanera a 
començament de temporada d’es-
tiu, de les hores estiregassades so-
ta el sol i dels tipus de personatges 
que hi habiten és brillant, i s’alterna 
amb una altra història, que és el pas-
sat del protagonista, un jove vilafar-

tenc que recorda una histò-
ria d’amor que va viure 

als Estats Units.  

De la inquietud  
al 1714 
La sensació d’inqui-
etud i la progressiva 

alarma social que es 
desencadena al poble 

per culpa de l’escórpo-
ra (hi ha una massacre a la 


