
forma llacs que, per massa sal, maten
els arbres que havien aguantat tots
els embats del temps.

Abans, molts d’anys abans, l’oasi de
Bahariya gaudia d’una gran riquesa i
prosperitat. Els antics enterraments,
plens de mòmies daurades, són una
mostra de l’alt nivell d’una part de la
població. Els descobriments van co-
mençar fa uns anys, quan el pas, i el
pes, d’una somera fa esfondrar una
tomba. També s’hi comenta que tot
això ja se sabia i que, fins i tot, hi
havia qui aixecava una casa damunt
un enterrament per, un cop ja res-
guardat de tota casta de controls,
anar traient i posant al mercat secret
el tresor arqueològic. Per les dificul-
tats que suposava arribar-hi, fins fa
unes dècades l’oasi quedava molt iso-
lat. Però sempre hi ha hagut viatgers i
aventurers que hi han anat, i de ve-
gades documentat, els testimonis
que quedaven dels temps antics. Du-
rant els anys trenta i quaranta del

segle passat, l’egipci Ahmed Fakhry
(1905-1973) va estudiar la memòria
dels oasis. Hi ha un llibre seu, dedicat
a Bahariya i Farafra, ple de fotografi-
es i dibuixos i, de vegades, gravats
d’antics viatgers. S’hi veu la degrada-
ció que hi han sofert alguns monu-
ments. Un exemple el tenim en l’arc
de triomf que, segons el francès Fré-
déric Cailliaud (1787-1868), encara
presenta un bon aspecte. En canvi
Fakhry ja el trobà quasi irrecognosci-
ble. Actualment sembla més un cla-
per que un arc de triomf. Les pedres
antigues han anat a parar a moltes de
les edificacions que s’hi han fet.

¿Els oasis deuen anar tornant petits
de mica en mica? Un dia vaig tenir
ocasió de visitar El-Hez, a la vora de la
carretera que va de Bahariya a Fara-
fra. Allà hi ha un munt de testimonis
del passat. També, mig enterrat sota
l’arena, un lloc on es feia vi. Això vol
dir que la terra era fèrtil i que hi sem-
braven vinya. Ara, en canvi, tot és
sec. Amb un indret impressionant: al
punt més baix del terreny hi ha, com
un dipòsit que es va buidant, un llac
minúscul. El terreny es desertitza i els
oasis es fan lluny. Al petit museu de
Bawiti (oasi de Bahariya) s’hi mostren
mitja dotzena de mòmies daurades.
El temps de passades esplendors.

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

Més sobre la utilitat
de la poesia

Potser la poesia sigui un anacronisme que sobreviu
ancorat en la latència d’un sistema de valors tan vells
com ella mateixa, i dels quals n’extreu una curiosa
plusvàlua “espiritual”. ¿Com, si no, podem entendre
que quelcom tan minoritari, amb tan pocs consumi-
dors –per dir-ho amb llenguatge afí a les estructures
vigents en aquest món–, és capaç de generar esdeve-
niments com els viscuts darrerament a Mèxic?

Idò sí, després de quasi quaranta mil morts violen-
tes en poc menys de sis anys, l’assassinat del fill del
reconegut poeta Javier Sicilia hi ha generat una reac-
ció popular, sobretot entre les classes mitjanes i el
món intel·lectual, fins aleshores inèdita; una reacció
que ha arribat, fins i tot, a transcendir fronteres i a
convocar manifestacions davant els consolats i am-
baixades mexicanes de manta països.

Una primera interpretació, tan cruel com certa,
ens desvetlla les misèries d’una societat hiperclassis-
ta on, fins i tot, la mort té categories. Així, fa uns
anys, la del fill de l’empresari d’articles esportius
Martí generà una reacció similar entre les classes
més adinerades que es resolgué –no podia ser d’altra
manera– en la creació d’un lobby ultradretà per a la
reforma del sistema penal.

Però Sicilia no és Martí. No és ric ni poderós. És
poeta i, com a tal, el seu únic poder i patrimoni és la
paraula. Una paraula que, si fins aleshores l’havien
escoltada ben pocs, ara, des de l’abisme d’una indes-
criptible tragèdia personal, de cop i volta, s’alça i
s’expandeix per tot arreu: obrint ulls, sotragant subs-
trats morals condormits per l’embriaguesa del cos-
tum i –per ventura la més gran i honrosa fita– invo-
cant, des de la consciència del propi privilegi, els
noms de tots aquells que precediren el seu fill amb la
xacra de ser –quina infàmia!– cadàvers anònims,
carns de segona o tercera categoria a l’escorxador
patri de les vergonyes globals.

Per això, el poeta, qui en la solitud de l’avió que el
traslladava des de Filipines al sepeli del fill escrigué:
“El món ja no és digne de la paraula... la poesia ja no
existeix en mi”, des de les etèries talaies de tan enig-
màtica aristocràcia –el mite del poeta o el poeta com
a mite?– ha assolit a transformar la tragèdia personal
en metàfora d’una tragèdia col·lectiva. I la gent se
l’ha escoltat...

Servirà per a qualque cosa? No ho sé. A curt termi-
ni segur que no. Però el fet ens ajuda a repensar que
la poesia, abans o després de qualsevol paraula, con-
tinua essent quelcom d’estranyament arrelat al món
i a la seva (in)utilitat –la del món, és clar.
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instantània

La mort i l’or a Bahariya

l’aviram

Text: Pere Perelló
pereperelloster@gmail.com

L’oasi està resguardat dins la gran de-
pressió enmig del desert. Això fa que
quedi protegit de les ferotges envesti-
des del clima i, de passada, es trobi
menys lluny de les profundes aigües
que, si són prehistòriques, es poden
anar exhaurint. Gràcies a potents mà-
quines, penetren la terra fins a pro-
funditats que poden arribar a més de
mil cinc-cents metres i s’obren pous
amb l’aigua dels quals és possible per-
petuar l’exuberant vegetació. S’acon-
segueixen dolls d’aigua calentíssima,
que s’escampa per dins les zones de
conreu. Habitualment, el reg es fa per
inundació, així que sempre queda
més a prop el dia en què es podrà
parlar d’un oasi exhaust. Durant una
visita vaig veure com el pou de Bir
Gaba, que, sense motor, donava
aigua durant les vint-i-quatre hores
del dia, quedava sec per sempre. De
vegades, l’excés d’aigua incontrolable

Una mòmia daurada al museu de Bawiti, capital de l’oasi de Bahariya (Egipte)

La terra era fèrtil i 
hi sembraven vinya. 

Ara, en canvi, tot és sec


