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Llançats als parèntesis de la vida, és precís navegar,
narrar l’oceà del món i dibuixar el sentit de les paraules.
Així, aquesta manera de contar ens proporciona nord
existencial, latitud en el seu mapa totalitzant. L’onatge
postmodern aferma i requerim encara més la cartografia
literària per fer d’aquesta mar inhòspita una llar.
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Reviscolaven
intactes els topònims.
Geografia
endins, arribaries
a sentir, breu, un pànic.
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Una civilització és un capital el creixement del qual
pot prosseguir durant segles. Perquè el material de la
cultura siga un capital, exigeix també l’existència d’éssers
humans que ho necessiten i que puguen emprarlo... i que sapien, d’altra banda, adquirir o exercir els
costums que facen falta, la disciplina intel·lectual, les
convencions i les pràctiques per a utilitzar l’arsenal de
documents i d’eines que els segles han acumulat.
Paul Valéry

No orientar-se en una ciutat: això; potser és
poc interessant i banal. Per a fer-ho es necessita
desconeixement, i res més. Però perdre’s en una ciutat és
alguna cosa que requereix una formació molt distinta.
Per a això, rètols i noms de carrers, transeünts, teulades,
quioscos o tavernes han de parlar al rodaire.
Walter Benjamin
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En aquest inici del segle xxi on sembla que tot l’espai de l’esfera terràqüia està mesurat, li hem posat nom i cognoms a cada
continent, a cada illa, a cada mar, a cada vall, a cada serralada
o petit indret. Des de l’ínfim rierol de la selva amazònica a les
dunes que canvien segons l’hàlit del vent en un desert de Tasmània. D’aquesta manera, de vegades, viatjar es pot transformar en la
confirmació d’un mapa que ratlla la perfecció, gràcies a la tecnologia i als càlculs matemàtics, però també té el perill d’abandonar
aquella empresa on la ruta, siga en la realitat o en la ficció, entre
altres moltes qüestions és descobrir, i encara més, descobrir-se a
un mateix i a la resta d’éssers humans i el seu context.
Fet i fet, vivim en un planeta on guanya protagonisme el control de divers pelatge, ja siga per una burocràcia sovint asfixiant o
per uns determinats reglaments que ens constrenyen, sense adonar-nos-en. La creació, en el sentit més profund del terme, ens
ajuda a contemplar l’espai passat pel filtre de la imaginació, ens fa
igual una ciutat coneguda, una illa de la ficció, una frontera que
es transforma i canvia de situació, un bosc ple d’incògnites o un
oceà profund i tenebrós. Ens interessa i ens és tan real Macondo,
que ens suggereix en els seus cent anys d’història la solitud d’una
geografia humana com Londres, urbs ben coneguda i passejada,
llegida i reinventada, però inabastable en cadascun dels sentits i
dels diferents punts de vista de la quimera.
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