
seva hospitalitat?
Ben aviat vaig deixar de banda les ca-

bòries sobre el com i el per què de la
gent que m’envoltava. Havia estat a
cases ben modestes on m’havien con-
vidat a descansar i, de passada, a men-
jar i a beure. M’havien acompanyat
quan necessitava les seves indicacions
per arribar a algun lloc. Si passava per
un jardí on hi havia gent, no era gen
rar que em donessin dàtils i taronges.
Què més necessitava? Potser hauria
d’haver fet una enquesta per “desco-
brir” les seves mancances i les seves
misèries? No. Jo era un foraster i ac-
ceptava totes les condicions. El nostre
temps, el seu i el meu, era per al gaudi,
no per anar rebostejant dins les coses

que ens separaven. Així que vaig llui-
tar per llevar-me del cap totes les
coses rares que s’hi havien acumulat.

Amb el cap ben net de manies re-
demptores em vaig sentir molt millor,
més lliure i feliç. Veia la gent i el seu
paisatge com mai i, quan venia bé,
m’imaginava històries ben interes-
sants. Tot això ho trenava només per a
mi, com un joc a partir de certes coses
mig vistes. I, n’estic segur, m’equivoca-
va de dalt a baix. Era un joc íntim que
no transcendia més enllà de la meva
tauleta on cada dia prenia un te.
Anava a la farmàcia i la farmacèutica,
tota vestida de negre i només amb els
ulls descoberts, em despatxava allò
que havia demanat. Llavors m’acosta-
va a un safareig, i em despullava si la
gent es banyava nua. Feia allò que
feien els altres. Una suma de petites
coses que, al final del dia, tenia un
gruix ben considerable. Aquesta era la
victòria. Em sabia foraster que procu-
rava no desbaratar la normalitat local.
En aquell petit cafè comprenia de
mica en mica el gran valor d’estar
prop d’una gent que fa la seva vida
com sempre. Tot això succeïa al petit
oasi de Farafra —però podria haver
estat a qualsevol altre— amb tota la
pau i la tranquil·litat que dóna cami-
nar sense aixecar gaire pols.

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

500 setmanes
fent cultura
Quan el mes de gener del 1996 començà el procés de
conversió del Diario Baleares en aquest Diari de Bale-
ars que ara tens a les mans, lector, molts deien que no
ens en sortiríem. Reconec que van ser unes setmanes
molt dures, però les vaig viure amb la il·lusió de qui té
vint anys i no li importa haver de fer, a més a més de la
feina, classes de català a la mateixa redacció. Ens que-
den moltes coses per aprendre, perquè aquest ofici
nostre es basa en això, a saber alguna cosa una mica
abans que vosaltres, que estau a l’altre costat del full
de paper, i a intentar explicar-vos-la tan bé com sigui
possible, en el seu context i amb claus que puguin fer
més fàcil la interpretació dels fenòmens que es produ-
eixen a la nostra societat i la transformen. Com qui no
vol la cosa, el proper dia primer de maig farà quinze
anys de l’aventura de fer-ho en la nostra llengua,
l’única pròpia de les Illes Balears.

En aquest camí arriba avui una altra efemèride: la
celebració de 500 números de L’Espira, el suplement
cultural que dissabte rere dissabte ha intentat ser una
referència de la cultura a casa nostra, amb una aten-
ció especial als moviments artístics, musicals, cinema-
togràfics i literaris que es produeixen al nostre entorn,
però sense tancar-nos gens al món. A poc a poc L’Es-
pira s’ha anat convertint en un punt de trobada de re-
flexió i debat al voltant de les cultures, la nostra i
totes. Evidentment, hi ha molt de camí per endavant
i moltes coses que es podrien millorar, però també us
puc assegurar que –parafrasejant el grup musical més
de moda dels darrers temps– ens ha costat Déu i ajuda
arribar fins aquí.

Escriure sobre celebracions com aquestes, sobretot
per algú que ha estat vinculat al projecte des del pri-
mer número, és quelcom que omple de joia per la
feina feta fins ara, i de responsabilitat amb vista a la
feina que ve per endavant. En aquestes 500 setmanes
de L’Espira –que en realitat en són més si comptam els
descansos estivals– el món ha canviat prou. Tot és
cada vegada més accelerat, més efímer. Aquestes pà-
gines culturals, en canvi, el que volen és basar-se en al-
guns conceptes clau del periodisme: informar, formar
i reflexionar. Ara que hem arribat a aquesta xifra rodo-
na dels 500 números, és hora de donar les gràcies:
som molts els que posam la cara i signam els articles,
però són molts més els que fan possible aquest mira-
cle hebdomadari, i per a ells, començant pels correc-
tors i acabant pel coordinador i en darrera instància
pel director, és el meu agraïment: sense la seva ajuda
no seria possible parlar-hi de cultura cada setmana. Ni
sense vosaltres, lectors, per descomptat, que sou la
nostra raó de ser. I ara, de cap cap als 1.000!
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instantània

En aquell petit cafè

l’aviram

Text: Sebastià Bennasar
ballaruga1@gmail.com

En aquell petit cafè mirava i repassava
la suma dels meus dies egipcis. No era
gens fàcil, però intentava deixar de
banda el patró europeu. Hi ha coses
que, com alguns vins, es fan malbé
quan es traslladen d’una banda a
l’altra. Coneixia els carrerons, recorda-
va la cara d’alguna persones, sabia on
s’hi estava bé a l’hora de beure un te a
la menta. I poques coses més. Ni vint,
ni trenta visites no m’hi havien donat
la mesura exacta del lloc amb les seves
coses. Només sabia que mai no ho
aconseguiria perquè sempre trobaria
una barrera que em vindria a dir: fins
aquí has arribat. Les coses són com
són i més val acceptar-ho. Així anava
gaudint de tots els bons moments que
el lloc em regalava. Qui era jo, i quins
mèrits tenia, per voler analitzar aque-
lla gent que vivia al seu redol de sem-
pre i que, per afegitó, em tractaven bé,
a vegades amb les millors dosis de la

Un petit cafè popular a l’oasi de Farafra (Egipte).

« El nostre temps, 
el seu i el meu, 

era per al gaudi, 
no per anar rebostejant 

dins les coses 
que ens separaven »


