
Tan sols unes setmanes, el temps
que dura el viatge, mai no seran sufi-
cients per conèixer la veritable essèn-
cia del país, els problemes i els anhels
de la gent. Però hi ha símptomes que
fan pensar. Les fotos dels governants,
sense anar més lluny. I com més gros-
ses són, pitjor. M’escarrufa anar pel
carrer i viure una immensa imatge del
governant de torn (de torn de més de
trenta anys, de vegades) penjada a la
façana dels edificis més alts, enmig de
les places principals, a les recepcions
dels hotels, a totes les botigues. Són
coses que, malgrat els pocs dies d’es-
tada, ben aviat et deixen embafat. Lla-
vors descobreixes un nou paisatge o
un lloc arqueològic que no coneixies,
i te n’oblides, dels retrats. Fins que et
trobes que et demanen el passaport

cada vegada que vas a un local amb
Internet. Amb l’empleat que se sent
incòmode quan li retreus sobre el
control que suposa que dia a dia
t’hagis d’identificar. Potser és una ru-
tina, però sempre la mateixa història
amb el passaport! Passa un temps i la
molèstia no desapareix. ¿I per què
tanta gent et demana ajut per aconse-
guir un visat? És que tothom se’n vol
anar? Es van barrejant les bones sen-
sacions amb els fets que obren inter-
rogants. La gent del país sap totes les
coses. El altres són com el esparvers
d’El-Haouaria: arriben, hi fan una
temporada, i se’n van volant cap a Eu-
ropa. El foraster ho té difícil, si vol fer
un retrat exacte de la realitat.

Tunísia és una terra que captiva a
qui s’hi acosta sense manies i no es
queda tancat dins els reductes hote-
lers que “tenen de tot”. No, no hauria
de ser així. És millor sortir sense ma-
nies i fer tots els camins possibles.
Veure tots els paisatges, provar tota la
riquesa gastronòmica, tastar tots els
vins i viure tots els dies plens de mira-
des. Els bons moments, generosos,
no es faran esperar. A Tunísia caldrà
tornar-hi ben aviat. A veure si tot està
al seu lloc. Nou, diferent i just. Potser
estimar el lloc que es visita sigui una
bona, i útil, revolució.

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

La utilitat de la poesia?

De tornada a Palma, la indispensable visita a Quart
Creixent em depara una curiosa sorpresa. Allà, al
prestatge de poesia, acuradament col·locats un da-
munt l’altre, dos volumets d’una mateixa col·lecció:
Poesies per a funerals i Poesies per a noces. Per la via
associativa, tot d’una em vé al cap aquell famós afo-
risme d’Oscar Wilde, —que sé cert vaig llegir en algun
exemplar de Muy Interesante, si no de Super Pop—,
que diu: “el matrimoni és la tomba de l’amor”. Sor-
tosament, no cedesc a la temptació de fullejar-ne cap
dels dos i, en homenatge a Wilde, em qued amb la
fantasia que potser l’únic que diferencia l’un de
l’altre sigui el títol i el color de les tapes.

Però aleshores pens en Kant, el filòsof fadrinango
que convertí, per voluntat pròpia, la ciutat de
Königsberg en la seva presó, i en les seves reflexions
sobre la in-utilitat de l’art o, mes pròpiament, el seu
desinterès, tan cabdals per al desenvolupament pos-
terior de l’estètica —i no em referesc a la de Llongue-
res, eh, per molt amic que fos de Dalí—.

Idò sí, sembla que Kant no era tan intel·ligent com
diuen els mesuradors de cervells —ell, Mozart i Eins-
tein solen disputar-se’n les primeres places—, i que
l’art sí serveix a finalitats que li són alienes. Almenys
això demostren les preposicions dels títols dels dos
volums abans esmentats que, no ens enganyem, si
existeixen és perquè algú ha pensat que poden ser
rendibles: Poesia per a...

I vet aquí que en un nou salt associatiu, el que se-
guidament em vé al cap és una escena de la pel·lícu-
la anglesa Quatre bodes i un funeral, interpretada per
Hugh Grant —qui per cert anys abans havia fet de
Lord Byron a la magnífica Remant al vent—, precisa-
ment l’emotiva escena del funeral on un dels amics
del protagonista acomiada el seu company tot reci-
tant el Funeral Blues de W. H. Auden: “Atureu tots els
rellotges...”.

Certament, quan la gent es casava i es moria per
l’església, la “paraula de Déu” bastava o no per allu-
nyar la consciència dels vius —i dels fadrins— de
l’abisme badat per l’absència del difunt. Consol, que
en diuen. Però en temps de laïcitat —en allò que a la
gent respecta, no tant les institucions— sembla que la
poesia ve a omplir el “silenci de Déu”. Glups! En ve-
ritat la cosa dóna perquè algun enrevessat filòsof es-
sencialista en faci una poètica; però no seré jo qui ho
recomani, que preferesc que la gent no es casi, o que
no es mori, a haver de veure els poetes exercint de
sacerdots d’alguna nova religió, per molt poètica i de
manual d’”auto-ajuda” que sigui.

I tanmateix, molts recitals, bé que ho semblen mis-
ses de mort —i no seré jo qui llenci la primera pedra.
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instantània

Tunísia de tantes vegades

l’aviram

Text: Pere Perelló
pereperelloster@gmail.com

D’El Haouaria a El Kef, de Bizerta a
Ksar Guilane, de Jerba a Tabarka, de
Sbeitla a Tozeur, de Korbous a Tata-
ouini... Tantes vegades travessant Tu-
nísia, fins que arriba el moment en
què el país i la seva gent es fan un poc
teus. Mirar volar els esparvers a El Ha-
uaria, beure el muscat de Kelíbia, per-
dre’s entre les dunes de Ksar Guilane
o veure les marees a les illes dels Kèr-
kens, t’aboca a una terra que es fa esti-
mar. Amb la gent, els seus magnífics
llocs arqueològics, la gran varietat de
paisatges; tot allò, en definitiva, que
t’ha captivat a tu i a moltíssima més
gent. El visitant sempre hi serà un fo-
raster, però de mica en mica, a mesu-
ra que s’hi senti atrapat, obrirà el seu
sentiment com si quasi es trobàs a
casa seva. A només uns pocs mesos de
l’últim viatge, voldrà retornar als ma-
teixos indrets per comprovar si, com
sempre, tot està al seu lloc.

Barca amb pescadors a la llacuna de Ghar el-Melh (Porto Farina), prop d’Útica (Tunísia)

Tunísia és una terra que 
captiva a qui s’hi acosta 

sense manies i no es 
queda tancat dins 

els reductes hotelers 
que “tenen de tot”


