
És el pròleg, el camí que du a un
lloc excepcional: el soc Tawfiqiyya:
un carrer d’uns centenars de metres
on tot està ple de parades, principal-
ment de fruita, que tenen obert les
vint-i-quatre hores. També hi ha bo-
tigues que venen un poc de tot. O el
forn, d’on contínuament surten pa,
galetes i pastissets. Llavors els cafès,
amb els homes jugant a dòmino i
allargant un te amb menta fins a
l’eternitat. A la vora, dins el passadís
cobert, es troba una mesquita. A
l’hora de la pregària estenen catifes,
d’un verd sintètic, per donar cabuda
a tots els fidels de la zona. N’hi ha
que, ja que s’hi troben bé, hi fan una
llarga becada. No és una zona turísti-
ca, però ningú no hi és mal rebut i,
posats a voler tenir una visió un poc

àmplia de la ciutat, també val la pena
visitar. El Caire no es redueix a Han
el Jalili.

Per aquests carrers sempre hi ha
una gran animació amb petits co-
merços on es treballa de valent i,
arreu, també gent desenfeinada. Cot-
xes aparcats taponen els carrers.
Al·lots en bicicleta i una post plena
de pans damunt el cap fan esses
entre vianants i cotxes. Just dins
aquest traüt, encara conservant ras-
tres del seu esplendor, l’hotel
Carlton. És un establiment que cada
nit obri la terrassa de l’últim pis per-
què els amants de la cervesa hi tro-
bin el seu paradís. Al carrer de
l’hotel cotxes abandonats, alguns ja
no tenen ni volant, esperen que algú
—que mai no arribarà— se’ls endugui.
Entre d’altres dos descapotables
que, cal suposar, algun dia serien
l’admiració de la capital considerada
París a la vora del Nil. Finalment —i
és aquí on volia anar a parar— un edi-
fici, descuidat i bell, convertit en su-
permercat de recanvis de cotxes.
Just a la vora un dia hi va aparèixer
aparcat un camió que tenia la caixa
pintada amb la façana de l’establi-
ment de recanvis. Una façana amb
rodes, vaig pensar. Gens faraònic,
però m’agradava. Com el Caire.

Text i fotografia: Joan Manresa
joan.manresa@telefonica.net

Les mañanitas
de Màrius Torres

Potser si l’any 1947, Joan Sales, des de l’exili mexicà,
no hagués publicat les Poesies del seu amic Màrius
Torres, traspassat cinc anys abans al sanatori de Puig
d’Olena i fins aleshores inèdit, avui dia no existirien ni
l’obra ni el mite del poeta lleidetà.

A cent anys del naixement de l’interlocutor de Ma-
halta, l’editorial Pagés, a través de la seva filial Mile-
nio, contribueix a saldar un dels molts deutes que
Catalunya serva amb Mèxic, tot retornant-li la possi-
bilitat de gaudir, en llengua hispanoamericana, de
l’exquisida, cadènciosa, serena i pregona vitalitat
tràgica que caracteritza l’aventura estètica i humana
continguda en aquella primera edició de Coyoacan
—la barriada de Frida i Diego, no gaire lluny, per cert,
d’on una altra mà catalana, embriaga de vodka xerec,
esclafà el cap del Lev Trotski.

Marius Torres, juntament amb Rosselló-Pòrcel i Joan
Vinyoli, forma part de la que hauria d’haver estat, i de
fet fou, la gran generació lírica catalana; possiblement
la primera que disposà, amb prou normalitat, d’una
llengua i una tradicó poètica consolidades. La tuber-
culosi i el càncer col·lectiu del feixisme l’estroncà, afa-
vorint l’hegemonia d’altres estètiques més circums-
tancials i efímeres.

Gràcies a la invitació de Josep Maria Murià, incansa-
ble ambaixador d’ambdues cultures, i de l’editorial
Pagès, he tengut l’oportunitat de participar en la pre-
sentació d’aquestes acurades traduccions, realitzades
per Victoria Pradilla i Alfonso Alegre, en el marc de la
monumental Feria del Libro de Guadalajara.

A la ciutat tapatia, entre bafs de tequila i persuasives
ferums de mercat literari, he constatat fins a quin
punt l’obra de Torres, tot trascendint el context perso-
nal, remou les fràgils arrels de l’experiència humana.
En foren testimoni l’emoció del públic davant la lectu-
ra de l’original català de Lorelei, que ens parla del
poder empàtic, colpidor que, per si sol i més enllà del
contingut semàntic dels mots, té l’artefacte formal,
musical ben bé, del seu vers; o les no menys satisfatò-
ries reaccions davant la lectura de la traducció i de la
fantàstica presentació multimédia de Xavier Macià,
poeta i responsable de la Càtedra Marius Torres, rú-
brica, tot plegat, de la universalitat significativa
d’aquest art del digne viure que és l’obra del poeta
centenari —el gruix de la qual, no ho oblidem, fou es-
crita en íntim diàleg amb la malaltia i l’ensualsiada de
l’entorn; digne viure que és, ja ho deia Montaigne, un
art del bon morir.

Tant de bo puguem cantar-li moltes mañanitas més
a Màrius Torres...
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instantània

Façana ambulant

l’aviram

Text: Pere Perelló
pereperelloster@gmail.com

Qui coneixerà tots els secrets d’El
Caire? Gent que ha fet una visita de
nou dies a Egipte (creuer inclòs)
s’aventura a dir que basta dedicar un
dia a la capital. És la “seva” raó. Però
El Caire també en té, de raons. I mol-
tes. Infinites. No només les piràmides
hi alimenten el visitant. Hi ha vida,
molta vida actual. Entre les places de
Talaat Harb i la d’Orabi hom es troba
amb una gentada que va amunt i
avall. I tot canvia segons les hores del
dia. Moments de pressa, moments de
veure mostradors, temps de mirar i
mirar-se. Això —es poden demanar—
justifica perdre més de cinc minuts?
Tot depèn. El recorregut apropa a
una part minúscula de la ciutat. No és
única, ni la més important. Però hi ha
lloc emblemàtics com la pastisseria
Groppy, els cinemes Metro i Miami,
l’edifici Yacoubian... I moltes boti-
gues de sabates.

Un edifici, i un camió reproduint la façana, prop del soc Tawfiqiyya (el Caire).

Per aquests carrers 
sempre hi ha una gran 
animació amb petits 

comerços on es treballa 
de valent i, arreu, 

també gent desenfeinada


