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CRISTINA CALDERER

Francesc Miralles (Barcelona, 1968) ha narrat sis viatges als Balcans

El turisme
per altres mitjans

N A R R A T I V A

C A R L E S M I R A L L E S

Francesc Miralles, Cafè balcànic.
Llibres de l’Índex.

Barcelona, 2004.

D
esprés de la seva primera
novel·la (o novel·la de novel-
les, que és una manera
sofisticada de dir llibre de
contes) destinada al públic

adult, El somni d’Occident, Francesc
Miralles (Barcelona, 1968) ha escrit
aquest llibre de viatges, Cafè balcànic,
un volum de no-ficció que explica els
sis viatges que l’autor ha fet fins ara
als Balcans. El primer viatge, l’any
1989, va consistir només a travessar
en tren el que llavors encara era Iu-
goslàvia en un viatge a Grècia; però

travessar-lo dues vegades, l’anada i la
tornada: l’anada només té l’inconve-
nient dels retards deguts a normes
especialment poc pràctiques que re-
gien en la Iugoslàvia heretada de Ti-
to; la tornada és agònica, perquè els
viatgers, massa càndids, s’han gastat
tots els diners en la seva estada a
Grècia i no els queda res per comprar
menjar, i el viatge, per una sèrie de
disbarats, s’allarga uns dies. Cafè bal-
cànic, doncs, comença amb un relat
d’Interrail: coneixences internacio-
nals amb persones que no tornaràs a
veure, motxilles amunt i avall, trens
massa lents, algun cas de dejuni no
degut precisament a una inclinació
religiosa. La població balcànica hi
apareix només en les figures del re-
visor o dels passatgers del país amb
què comparteixen una manta i una
ampolla de conyac, però que no te-
nen cap llengua en comú per poder
parlar. L’autor reconeix que llavors
no sabia que serbis i croats parlaven
una sola llengua, només que els uns
l’escriuen en alfabet ciríl·lic i els al-
tres en caràcters llatins; fa quinze
anys era una una ignorància corrent.

Miralles encara torna als Balcans, de
passada, anant en cotxe cap a Hon-
gria; va amb uns amics i s’atura a fer
unes copes a Zagreb. Tot plegat no-
més serien unes quantes anècdotes
juvenils, explicades amb una certa
amenitat, si no fos que al cap de poc
van començar les diverses guerres
que tots hem seguit durant anys per
la televisió i que, amb Milosevic em-
presonat i Eslovènia que acaba d’en-
trar a la Unió Europea, els telespec-
tadors ens afanyem a oblidar.

Des del tercer viatge s’acaba el tu-
risme i comença la guerra, o és que el
turisme continua per altres mitjans.
No, Miralles no ha practicat el turisme
de guerra, aquella mena de turisme
morbós que es dedica a viatjar a zo-
nes on fa poc que hi ha hagut una
guerra, i, si pot ser, on la guerra en-
cara està en marxa, per veure en

persona les destrosses. Miralles, en
el seu tercer viatge als Balcans, va a
Croàcia, ja en guerra, a treballar en
una ONG que s’ocupa dels refugiats.
El quart viatge forma part de la
prestació social substitutòria,
aquells tretze mesos que estaven
obligats a complir els objectors de
consciència i servien, sobretot, per-
què els que no feien la mili tin-
guessin alguna cosa per explicar en
les sobretaules familiars, en general
anècdotes apassionants sobre la
màquina de fer fotocòpies de l’ofi-
cina on l’objector anava a passar al-
guna hora de tant en tant.

EL CAMP DE REFUGIATS DE TOLMIN
Miralles, poc hàbil en l’art de l’esca-
queig substitutori, es fica en una
ONG que va ajudar a un camp de
refugiats a Tolmin, en una zona de
muntanya d’Eslovènia. Els refugiats
estan confinats en una mena de
presó, d’on no poden sortir sense
donar tot d’explicacions; es tracta de
no espantar els possibles turistes
(“l’arribada d’aquella turba de cam-
perols havia frustrat la vocació del

poble com a destí turístic”). Els cata-
lans que hi van en missió humani-
tària, en canvi, poden moure’s com
volen. Quan arriben, el diari local els
dedica aquest titular foteta: “Primers
turistes a Tolmin”.

El cinquè viatge i el sisè ja són més
ortodoxament turístics: Miralles tor-
na a Eslovènia a veure els amics que
hi va fer. Un, el músic Borís Bozic, li
inspira un personatge d’El somni
d’Occident, de manera que la no-ficció
torna sobre la ficció. I és amb una
entrevista a Bozic, que llegiran amb
interès els lectors d’El somni d’Occident
i que, suposem, portarà a lectors de
Cafè balcànic a recuperar el llibre an-
terior del mateix autor. Cafè balcànic,
doncs, a més de donar compte dels
sis viatges als Balcans del seu autor,
inclou observacions sobre la manera
com s’ha escrit part de la seva obra.

Els fragments de vida
de l’autor entre viatge
i viatge, i la manera
com cada viatge és
viscut, fan que el
conjunt del llibre for-
mi un tros d’autobio-
grafia atípica, escrita
amb un estil àgil,
sense elements deco-
ratius sobrers (llàsti-
ma que l’edició del
llibre sigui tan des-
cuidada), sense a pe-
nes caure en la temp-
tació neocursi (“busco
–i vull transmetre–
una geografia més ín-
tima que la que di-
buixen els mapes”),
que tria bé els trossos
que poden captar
l’interès i els resol
narrativament d’una
manera concisa i efi-
caç. Hi ha episodis di-
vertits, com el del
curset d’escombriai-
re, al qual Miralles
s’apunta esperant

que li donaran feina (per sort, no
n’hi donen i troba feina de professor
d’alemany), i detalls que no fan cap
gràcia i és just que no en facin, com
el del club de joves que es troben els
col·laborants en el centre de refugi-
ats de Tolmin –el nom del club és
Auschwitz, i els nois es neguen a
canviar-lo, “perquè vivim en un
camp de concentració, i la nostra
moral no és més alta que la dels de-
portats jueus”–. Un petit cas, repor-
tat per Miralles, sens dubte recon-
fortarà els ferms partidaris de les
doctrines multiculturals i d’atenció
a la diversitat que el Fòrum contri-
buirà a implantar en els esperits en-
cara tancats i insolidaris. Uns nens
refugiats juguen a un joc anomenat
Xinesos i japonesos; es formen dos
grups i els de l’un han de t’atrapar
els de l’altre. Una cooperant, mentre
els nens s’estan divertint, té una idea
admirable; troba que “enfrontar du-
es nacionalitats no és gens pedagò-
gic, sobretot tenint en compte on
som” i proposa que del joc no en di-
guin més Xinesos i japonesos: “Què us
sembla Ratolins contra conills?”.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Formació
a ple aire

O R I O L I Z Q U I E R D O

F. Pujol i Algueró, Del nostre excursionisme.
Llibreria Espanyola. Barcelona, 1931.

P
rudenci Bertrana avisava en un prò-
leg que “l’amic Pujol i Algueró va pel
món arborat d’un entusiasme de-
portiu, gairebé apostòlic”. I, en un to
aparentment irònic, si més no amb

la força dels adjectius del potent narrador
que era, defensava els valors de l’obra: “Per
insignificant que resulti una obra destinada a
fer que l’excursionista no sigui un trotaca-
mins amb la insensibilitat d’un neumàtic; un
burlapagesos; un pallasso de vagó ferroviari o
un sac ple de delit que, un cop buit, no ocupi
lloc ni pesi ni serveixi, sempre caldrà lloar-la
i protegir-la”. I, defensant-la, amb elegància,
la posa alhora literàriament al seu lloc: “Hi ha
en les ratlles que segueixen molta més fe que
no pas retòrica, molta més voluntat que no
pas refinament literari; molt més amor al
company que no pas petulància. Puig i Al-
gueró va pel món amb el cor a la mà. No li’l
feu caure amb una empenta barroera de ca-
minador distret o malintencionat”.

Segueix un Advertiment on l’autor presenta
el volum com el tercer d’una col·lecció de cinc
llibres d’excursionisme, tots amb “una finali-
tat merament docent”. Remarca que “en les
nostres obres d’excursionisme hem curat més
del fons que de la forma”. Defensa que els ex-
cursionistes llegeixen més que no pot semblar,
ja que “han de saber fer-se dignes com a homes
de cultura per poder demostrar que no en va
tenen la pruïja d’esdevenir, d’arribar a ésser
mereixedors d’un millor concepte com a tals”.
Fins i tot va més enllà en la seva apologia de
la lectura: “Cal, per tant, propagar l’amor al
llibre, perquè l’home esdevingui més bo i ca-
paç de perfeccionar-se més cada dia”. I l’enlla-
ça amb el seu propòsit: “Potser pequè ens do-
nem compte de la poca afecció que hi ha –en
termes generals– a adquirir idees clares sobre
les coses de l’Univers, hem escrit aquest llibre”.
Que és, continua, “un resum de les coses del
cosmos, de l’Univers, que creiem que caldria
que s’hi afeccionés tot excursionista per co-
nèixer-les bé” i poder “considerar-se un excur-
sionista complet”.

Quines són, aquestes “coses del cosmos”?
Com si es tractés d’esferes celestials, les divi-
deix en set capítols: del firmament, del Sol, de
la Terra, de la Mar, de l’aire, de l’ànima, de
l’educació moral (les majúscules són de l’au-
tor). A la conclusió final relliga conceptes i
intencions: “Cal endevinar, cal pressentir i cal
concebre com l’excursionisme té una trans-
cendència omnímoda, ço és, que tot ho
abraça, que tot ho comprèn”. Per tant, mirat
així, l’excursionisme “és una poderosa ideo-
logia que corrobora un plaent estat de l’àni-
ma de l’home, i que això serà sempre un es-
tímul, una emulació lloable de noble ciuta-
dania”. Més d’un i més de dos devien seguir
les seves ensenyances, si atenem a la influ-
ència de les xiruques en el manteniment i la
vigoria de la nostra consciència nacional.
Pujol i Algueró mateix ho vaticinava: “Cal
tenir la falaguera esperança que l’excursio-
nisme contribuirà d’una manera prou eficaç
a la consolidació d’una cultura per al nostre
poble”. Potser és el que ara ens falta, retrobar
les ganes de fer llargues caminades, i fer-ne
amb força esma...

A la pàgina 1, la de la falsa portada, l’autor
signa manuscrita en ploma una dedicatòria,
“A l’amic Miquel Puigbó”, el 23 d’abril del
1931. L’amic devia acceptar aquella ofrena de
Sant Jordi per desar-la a l’altar dels objectes
de culte, o és que ja en tenia un altre exem-
plar gastat. Perquè aquest, el de la dedicatò-
ria, conserva les pàgines sense obrir.


