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viatgeal voltant 
rip la mpiia rambra
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L a primera progun- 
ta que s'hauria de 
fer el lector curiés 
és per què el Viat- 
ge al voltant de ta ineua 

cambra es publica en una 
coHcccié d’assaig, i no de li- 
teratura, nom s’escauria si 
considerem, com ho hem dé 
fer, que l'obra de De Maistre 
és, essencialment, ficciô, és 
a dir, paraula que no vol as- 
seüyakir de mode probabi
listic el môn, com fa l’assaig, 
sino que, conscient que el

món sompro scrii quoleom 
probable, voi fingir nr. un 
altre perqué «1 Inerir, ol lec
tor ounós, hi habiti.

Si poguca contestar, fedi* 
tor, do ben segur, donaría 
una resposta del tot satis
factoria a aquesta pregunta 
-que aquesta obra no s’ha 
tradì lit al natala dea del 
1932, per excmple; o que, sì 
[’argument és ecrt, aleshores 
tot bnn assai# és, e>i ùltima 
ins timed, liccio-, però el lec
tor curióa no hauria d’atu- 
rar-se en aquestos questions 
giuro tnmps, poiqué, ioti fot, 
allò que Huiuria d’atraure és 
1’obra que narra el viatge que 
fautor, fili d’un prohom de 
Savoia i militar do professici, 
fa al voltant del contarli de 
trenta-sis passes do la cam
bra on què hn ostai reelòs 
com a càstig per haver parte 
cipat en un duel, i ori passa

Xavier de Maistre, arxiu

quaranta-dos dies amb 
rùnica companyia d’un 
erial veli i un gos fidai: una 
obra on què trobarà la paro
dia dèls viatgers que fa dos 
segles desarmen arnb pre
cisili carregosa les sotos pe*
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ripècies juntamelit amb el 
dolor per la mort d'un 
germ à d'armes o per l’esva 
ïmenü dels amors fugíssers, 
reflexions sentimuutals 
sobre l’obra do Goethe i una 
rocreació délirant i eneer- 
tadíssínia sobre la divisió 
entre eos i ànima al'estil de 
Descartes.

Acabada la lectura, el lector 
curios hauria de tenir l’es 
tranya sensació d'liaver tro- 
bal un nou amie, un amie 
que és amie de veils amies 
com ara Sterne, Diderot i 
Gogol, com ara Valéry. Pes- 
soa i Bryce Echanique, i, 
potser, encara, podría re
cordar com Carlos Argenti
no Dan cri, despres de de
clamai1 el se u poeta al nar
rador de l'Aleph, qualifica et 
voyage del savoiès de “ba- 
gatella immortal".
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