
gons havia llegit a una guia, hi anaven
a parar molts turistes. Per sort, tot es-
tava molt calmat. També havia mesu-
rat què vol dir quan a Iemen parlen de
“molts turistes”.

Els carrers —cap de pla, tots per
amunt o per avall— estaven animats
pels venedors que, a la vista d’un visi-
tant, havien pensat que farien calaix.
Llavors la preciosa ciutat demanava,
ja!, la mirada del foraster. Un laberint
de carrers entre cases altes, passadis-
sos entre terrats comunicant dos edifi-
cis, esglaons per adaptar el traçat urbà
a l’aspra orografia. I silenci, i solitud.
Per sorpresa un carrer duia a la claror
forta d’una plaça i, com si fos un mi-
ratge, apareixia una bassa, o dipòsit
d’aigua per a la població, amb la su-
perfície tota plena de verdet brillant.
Normalment es veien les pedres nues,
però de vegades n’hi havia d’emblan-
quinades. El blanc donava força a una

cantonada o feia una sanefa al voltant
d’una finestra. Thula és una ciutat for-
tificada. Antigament ja tenien reserves
d’aigua, bones muralles, edificis de
gran solidesa. Tot això situat a un lloc
estratègic. Durant el segle XVI va resis-
tir dos importants assetjaments: dels
mamelucs egipcis i dels otomans
turcs. Ara és una altra cosa. I, per no
destrossar l’empedrat dels carrers, les
canonades de l’aigua estan a la vista.

No, no vaig pujar al castell situat a
dalt de tot de la ciutat. Sembla que és
zona militar i, si no ho és, només
mirar-ho de lluny ja fa mal a les cames.
M’havia enredat submergint-me dins
aquella ciutat que no té una “bellesa”
a l’europea. La seva bellesa la com-
prendrà molt bé qui hagi visitat Iemen
amb les ganes de veure i sentir altres
indrets, altres emocions. Si es fa així és
impossible sortir-ne defraudats.
També me n’anava feliç perquè recor-
dava que, anys enrere, des de Shibam
(Kawkaban) només havia vist la silueta
de Thula. I allò m’havia quedat a la
memòria com una cosa sense fer. Com
que tot arriba, aquesta vegada després
de Thula me n’anava a Shibam
(Kawkaban). Havia comprat un vell
portelló. Un quadrat de fusta que ara,
penjat a ca meva, és una finestra que
em deixa veure Thula i, de passada,
una bona part de Iemen.

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

La fecunda humilitat
Fou un post de n’Àngel Terron al seu mur de face-
book, amb data 4 de febrer, el que m’assabentà de la
notícia, “SOS poètic: s’Esclop deixa de publicar-se...”.
Més tard arribà un article de Bartomeu Fiol a la sec-
ció d’opinió d’aquest diari, La feinada de S’Esclop,
amb un regust d’epitafi que sembla confirmar el ca-
ràcter irreversible del fet.

Dotze anys, per a una revista de poesia, són molts; i
més si tenim en compte que la criatura ha estat sura-
da sense cap mena d’ajut institucional, amb la sola
voluntat i dedicació, més bé amor incondicional, de
Joan Fullana i el seu equip de redacció. Dotze anys i
cinquanta-quatre números, durant els quals S’Esclop
ha estat una llar amb les portes obertes sempre de
bat a bat per a tots aquells que, independentment de
la seva edat, trajectòria o currículum, han sentit
aquella crida de què ens parlà Joan Vinyoli, poeta tan
car a Fullana; o la del propi Joan qui, amb el seu do
de la ubiqüitat per comparèixer a qualsevol acte rela-
cionat amb la poesia, mai no s’oblida(va) de convidar,
per no dir persuadir, quisvulla que insinués que ha
escrit quatre retxes a què li enviés “qualque coseta”.

Dotze anys i cinquanta-quatre números allunyats de
les vanitats i les conspiranoies endèmiques dels cena-
cles poètics i dels complexos provincians; sempre su-
mant, amb produccions de més o menys “qualitat”,
amb més o menys rebombori o pedigrí a la signatura,
des d’una absoluta i transparent vocació filial -de fili-
as- cap a allò que els grecs anomenares poiesis; i amb
una perspectiva catalana i universal. Aquest és el lle-
gat de S’Esclop.

Poesia a l’abast, simplement, sense més pretensions.
D’una minoria, si voleu. D’una minoria, tanmateix,
que s’eixamplarà amb el pas del temps. ¿On trobar,
sinó, d’aquí a uns anys, les magnífiques traduccions
que de l’obra d’alguns poetes francesos contempora-
nis en feu Maties Tugores, per posar un exemple? ¿O
les primeres curolles d’alguns poetes joves que tard o
d’hora perdran, no la joventut, sinó la impropietat de
l’adjectiu? ¿O els tributs, en prosa o en vers, de poetes
coneguts i d’altres que no ho són tant -encara- a autors
com Blai Bonet, Joan Vinyoli o el mateix Bartomeu
Fiol, entre d’altres? S’Esclop, ha estat, és, un miracle, i
la corroboració que la humilitat també és fecunda; i
molt ha tengut a veure amb el paper que un cop més
està desenvolupant la perifèria mallorquina en la re-
novació de la promíscua puça catalana.

No m’estranyaria gens que ara comencessin a arri-
bar els reconeixements, els guardons, les medalles i
coverbos semblants per part de les institucions, que
són els vestidors dels cadàvers de la cultura, des de la
mala consciència que els retorna el mirall d’una feina
ben feta.
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instantània

Iemen, Thula, coses

l’aviram

Text: Pere Perelló
pereperelloster@gmail.com

Des d’enfora es veu com enfilall de
cases encastellades a un penyal que so-
bresurt a l’horitzó. Són els paisatges,
sorprenents i bells, molt habituals a les
terres iemenites. El xofer, i amic amb
contracte per uns dies, em duia a
Thula (Thulla o Thilla). Havíem disse-
nyat un itinerari que inclogués alguns
llocs interessants. Sempre és impossi-
ble intentar veure-ho tot. Hi havia
Thula a pocs quilòmetres. A mesura
que ens hi apropàvem es descobria
que, al voltant de les roques enlairades
vistes des de lluny, quedava la ciutat
que, tota de pedra, s’havia fet fonedis-
sa. Llavors ja es dibuixava millor la for-
talesa (uns 1.300 anys d’antiguitat)
construïda al lloc de més difícil accés.
Un indret estratègic que havia resistit
atacs i assetjaments. Però aquell dia
del mes d’abril no hi anava cercant la
seva història. Em conformava si podia
acariciar amb la mirada aquells carrers
i edificis que fan Thula. Un lloc on, se-

Vista d’un carrer de la ciutat de Thula (Iemen)

La seva bellesa 
la comprendrà molt bé 
qui hagi visitat el Iemen 
amb les ganes de veure 

i sentir altres indrets, 
altres emocions


