
peus quan ha comprat un gelat a llocs
com Bakdash. Llavors ho assaboreix
poc a poc, amb la llengua excitada que
va cercant els trossets de festuc que
verdegen damunt la blancor glaçada.
Els carrers són un anar i venir de gent
mirant i comprant. Tots els venedors
han espolsat el gènere que tenen a la
venda i, si és necessari, en van procla-
mant les qualitats. Passar pel carrer és
un enfilall d’olors i colors. Surten per-
fums del forn de pa, dels carretons
dels venedors d’ametlles garrapinya-
des, de les torradores de cafè... Fins i
tot es fan notar les botigues de catifes,
o n’hi ha tantes d’acaramullades, amb
molts colors i dibuixos, que mantenen
l’olor original de la llana manipulada
des del dia de tondre fins arribar a tor-
nar una bella catifa.

Però, malgrat totes les coses per fer, a
Damasc també hi ha arribat la primave-

ra. Aquestes temporades, les estacions
que vénen amb el pas dels dies, no es
poden robar. I els damascens ho duen
a sobre, ho toquen i ho frueixen. Per-
què de sobte apareix un carretó ple
d’ametllons i la gent en compra per
cercar el seu interior blanc i lletós. Però
no hi ha res com veure un munt de
prunes verdes. Aquell dia -ho record
perfectament- el venedor s’havia situat
prop de la mesquita dels Omeies i la
forta claror damascena anava a parar a
la pell xarolada de les prunes. És un
fruit que, qui no hi estigui acostumat,
només s’ho podrà menjar amb la vista.
Cal una mossegada forta, i llavors el
verd aspre entra dins la boca. Una ex-
periència que agrada a la gent local,
avesada a estar tot el dia menjussant
coses que compren als venedors del
carrer. Les prunes verdes esmussen.

Malgrat tot, aquell dia era una bella
imatge veure la verdor acaramullada
enmig del gran traüt urbà. I Damasc,
amb la seva gent, es mereix totes les
voltes que calguin. Ara s’havien de re-
cordar algunes coses per saber que
tot això existeix. Menjar-se les prunes
verdes amb la pell també té el seu
plaer. I si al principi esmussen un poc,
no hi fa res. Una experiència més per
anar fent camins cap a Damasc.

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

S’Esclop a Es pinzell
Si el passat 10 de març, algú de la Lliga Antipoètica
hagués fet petar una bomba al bar Es Pinzell de
Palma, certament hagués fet matx. Amb motiu
d’agrair degudament, és a dir: amb poesia, els dotze
anys d’existència de S’Esclop, ens reunirem al local
del carrer de les Caputxines devers una trentena de
poetes, trobadors, versaires i poetòfils de tota mena;
tot plegat la flor i nata transgeneracional de la puça
mallorquina que, en rigorós ordre alfabètic i amable
brevetat, oferí el seu tribut a Joan Fullana i als seus
col·laboradors, allà presents.

No us diré noms, però faceu-vos la idea que des de
la “A” fins a la “V” seria més fàcil endevinar qui del
sobrepoblat parnàs illenc, en presentia o en absentia,
hi participà que no pas qui no ho feu. Fet gairebé in-
sòlit, sobretot tenint en compte aquesta tendència
nostra a les capelletes i a les bregues de galls, que
il·lustra molt bé quin ha estat el tarannà de la revista
S’Esclop durant tots aquests anys. A tall d’anècdota,
us faré ressò d’un comentari molt fi d’Antoni Arti-
gues en reparar que molts dels assistents no tenien
molt clar com travessar la doble porta d’Es Pinzell:
“N’hi ha molts que és la primera vegada que vénen”.
I al respecte, no importa recordar la ja veterana tra-
jectòria d’aquest local —iniciada per Pep Llado i con-
tinuada per qui avui el regenta, Borja, nét de Fran-
cesc de Borja Moll— com a lloc d’encontre, discussió
i activitat poètica.

I xerrant de gent i d’indrets vinculats a les dèries
poètiques, no vull deixar de destacar-hi la presència
de Xavier Abraham, qui en jubilar-se i tancar les por-
tes del seu negoci dedicat a totes les vessants de l’es-
tètica, ha deixat una mica més desemparats tant els
compradors de llibres de poesia com el cambuix de
les madones del Terreno.

L’acte, que tingué a Àngel Terron com a instigador
i master of ceremonies —i que, per cert, fent honor al
tòpic del savi despistat, no pensà a presentar-se a ell
mateix alhora de fer-hi la seva aportació i, després
de fer-la, se n’anà a seure entre el públic tot oblidant
que havia de continuar presentant: genial!—, es clo-
gué amb unes paraules de Joan Fullana que donaren
pas al moment més emotiu del vespre: una ovació
ininterrompuda de gairebé cinc minuts, de les de
bon de veres, d’aquelles que surten d’allà on surten
les coses que els hi surten als poetes —que no és pas
el cor— i que diuen més que qualsevol complit, flore-
ta o agraïment.

Ah, i per acabar, una bona notícia: sembla que el
servei de biblioteconomia i documentació de la Uni-
versitat de les Illes Balears es farà càrrec de la digita-
lització del fons de S’Esclop, la qual cosa en garanteix
tant la pervivència com la disponibilitat.

Amb la col·laboració de:
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instantània

Prunes verdes a Damasc

l’aviram

Text: Pere Perelló
pereperelloster@gmail.com

La ciutat omeia es va despertant, com
el temps, i els carrers s’omplen d’ani-
mació. Tot és normal, quotidià i sense
cap importància especial. Això és cor-
recte per a qui hi viu habitualment. Els
comerços aixequen les portes metàl·li-
ques, els carrers s’omplen de gent atra-
fegada i als cafès ja hi han arribat els
homes sense pressa. El fum s’envola
des de les taules de marbre. Fum de
tabac, de te i de cafè espès. Una atmos-
fera que s’apodera del local i que, en
realitat, sembla que vagi incorporada
amb els mobles i els cambrers. Els
cambrers passen arrossegant els peus
portant una safata on hi ha te, cafè i un
tassó d’aigua per a cada beguda calen-
ta. A l’interior de les cafeteries no hi
regna la pressa i tot es fa pausadament.
Per beure el contingut de la tassa es ne-
cessita una hora? Cap problema.

Al carrer la gent només arrossega els

Venedor de prunes verdes en un carrer de Damasc (Síria)

Surten perfums del forn 
de pa, dels carretons 

dels venedors d’ametlles 
garrapinyades, 

de les torradores de cafè...


