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Divuit mesos de viatge!!! / 49
Feia temps que tots dos
teníem en ment la frase que
ǀĂĚŝƌ^ĂŶŐƵƐơĚĞƋƵĞ͞ů
món és com un llibre obert,
qui no viatja, només ha llegit
la primera plana”. Teníem
la sensació de que volíem
viatjar, veure món, llegir
diverses pàgines d’aquest
ĨĂŶƚăƐƟĐůůŝďƌĞƋƵĞĞƐĚŝƵ
planeta terra. A vegades amb
l’agosarat pensament de llegir
tot el llibre!

arribat a la conclusió que la forma
ŵĠƐ ƐĞŐƵƌĂ ƉĞƌ ĚĞƐĐŽďƌŝƌ Ɛŝ ĐĞƌƚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĞƐ ƚ͛ĂŐƌĂĚĞŶ Ž ůĞƐ ŽĚŝĞƐ ĠƐ
ǀŝĂƚũĂƌĂŵďĞůůĞƐ͕͟ƋƵĞƐĂǀŝ͊dĞŶşĞŵ
ĐůĂƌşƐƐŝŵƋƵĞĞŶĞůƐŵĞƐŽƐĚĞǀŝĂƚŐĞ
ƉŽƚƐĞƌ ĞƐĐŽůůşĞŵ ĐĂŵŝŶƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͘
,ŽǀŝǀşĞŵĂŵďĐĞƌƚĂƉŽƌŝĂŵďĐĞƌta acceptació. Podia passar, encara
ƋƵĞŶŽŚŽǀŽůşĞŵŝƉĞƌĂŝǆžŚĞŵƚƌĞballat la nostra relació de valent!. I
ĮŶĂůŵĞŶƚů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂĚĞǀŝĂƚũĂƌĞŶ
ƉĂƌĞůůĂ ĞŶƐ ŚĂ ĨĞƚ ĞŶĨŽƌƟƌͲůĂ ƐĞŶƐĞ
ĐĂƉŵĞŶĂĚĞĚƵďƚĞ͘hƐŝŵĂŐŝŶĞƵϮϰ
hores junts amb la mateixa persona
tan de temps? Doncs ho hem aconƐĞŐƵŝƚ͊

Quan vam començar a llegir vam
ĐŽŵĞŶĕĂƌ Ă ƐĞŶƟƌ ƋƵĞ Ğů ůůŝďƌĞ ĠƐ
tan intens, tan diferent, tan bonic,
ƚĂŶŐƌĂŶ͕ƚĂŶŝŶĐƌĞŢďůĞ͕ŶŽƚĂŶƐŽůƐ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌşĞŵ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ǀŝĂƚŐĞƐ ƉĞƌ
ƉŽĚĞƌůůĞŐŝƌͲůŽ͕ƐŝŶŽ͕ĚŝǀĞƌƐĞƐǀŝĚĞƐ͘
El món és immens. Immens de beůůĞƐĂ͕ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ĚĞ ďŽŶĚĂƚ͕ ĚĞ
similituds, de diferències... que no
s’acaba mai.
Al mateix temps creiem que viatjar és renunciar. Sembla que divuit mesos són molts, que si que ho
ƐſŶ͕͊ŝƋƵĞƐſŶƚĞŵƉƐƐƵĮĐŝĞŶƚƉĞƌ
fer tot allò que vols fer, veure, visiƚĂƌ͘͘͘WĞƌžĮŶĂůŵĞŶƚƌĞƐƵůƚĂƋƵĞŶŽ
ƉŽƚƐ ĨĞƌͲŚŽ ƚŽƚ͊   ǀĞŐĂĚĞƐ ĚğŝĞŵ
͞ĂƌĂƋƵĞƐŽŵĂƋƵş͕ĂŶĞŵĂĨĞƌĂŝǆž͕
o anem a visitar a aquells amics, o a
conèixer allò...” i sovint vam escollir
ĐŽŶƟŶƵĂƌĞůĐĂŵşƐĞŶƐĞƉŽĚĞƌƌĞĂlitzar totes les opcions plantejades,
ũĂƋƵĞĞŶĂůŐƵŶůůŽĐŚĂƐĚĞŵĂƌĐĂƌ
Ğů ůşŵŝƚ͕ ƉĞƌƋƵğ Ɛŝ ŶŽ͕ ŵĂŝ Ɛ͛ĂĐĂďĂ
ůĂĐƵƌŝŽƐŝƚĂƚĚĞǀŽůĞƌǀŝƵƌĞŝŐĂƵĚŝƌ
aquestes experiències.
 dĞŶşĞŵ ŽďũĞĐƟƵƐ ĐůĂƌƐ͕ ĂůŐƵŶƐ
ŶŽƚĂŶƚ͕ĐĂŶǀŝƐĚĞĚĞƐơĂƷůƟŵŵŽŵĞŶƚ͕ ĐĞƌƚĞƐĞƐ͕ ŝŶƐĞŐƵƌĞƚĂƚƐ͖ Žŵ
ůĂǀŝĚĂŵĂƚĞŝǆĂ͊/ĞůƋƵĞƐşƋƵĞĠƐƐĞŐƵƌĠƐƋƵĞƚŽƚĐŽŶƟŶƵĂ͕ƚŽƚĞƐĐĂŶǀŝĂŶƚ͕ Ă ǀĞŐĂĚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚ ĚĞů ƋƵĞ
ŚĂǀŝĞƐ ŝŵĂŐŝŶĂƚ͕ ƉĞƌž ĐŽŶƟŶƵĂ͘ /
habitualment cap a quelcom millor
i sorprenent.

CULTURES DIFERENTS

La volta al món / descobrint cultures que ens han canviat com a persones

Viatjar, ens ha fet tenir opinió
pròpia lluny de la inconsciència dels
ĞƐƚĞƌĞŽƟƉƐ͕ ƐŽĐŝĂůƐ͕ ƉŽůşƟĐƐ͕ ƌĞůŝŐŝŽsos o culturals amb els que vivim diăƌŝĂŵĞŶƚ ŝ ĞůƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵ ĐĞŐĂŵĞŶƚ
com a veritat. Creiem que ara mateix
disposem de més obertura per veure l’evidència del que tenim davant
sense arribar a jutjar-la, i si ho fem,
adonar-nos que estem jutjant, sense posar la ment racional a treballar
ďƵƐĐĂŶƚƌĂŽŶƐŝŵŽƟƵƐƉĞƌũƵƐƟĮĐĂƌĞů
que ja prèviament donàvem per vàlid.

LA RECOMPENSA
Quelcom que volem ressaltar de
la nostra experiència nòmada és,
tal com deia Bill Bryson: “La recomƉĞŶƐĂŝĞůůƵǆĞŵĠƐŐƌĂŶĚĞǀŝĂƚũĂƌ
és, cada dia, poder experimentar
ĐŽƐĞƐ ĐŽŵ Ɛŝ ĨŽƐ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞŐĂda, estar en una posició en la que
ŐĂŝƌĞďĠƌĞƐĞŶƐĠƐƚĂŶĨĂŵŝůŝĂƌĐŽŵ
per donar-ho per descomptat”. És
ŵĂŐŶşĮĐ͘ Ɛ ǀŝƵƌĞ Ğů ŵŽŵĞŶƚ͘ Ɛ
innocència. És curiositat. És descoďƌŝŵĞŶƚ͘ Ɛ ŝŶŐĞŶƵŢƚĂƚ͘ Ɛ ŵăŐŝĂ͘͘͘
ĚĞƐĐŽďƌŝƌůĂǀŝĚĂĂŵďŵăŐŝĂ͊,Ğŵ
ƟŶŐƵƚĞůůƵǆĞĚ͛ĞƐƚĂƌƵŶĂŶǇŝŵŝŐŽŶ
cada dia hi havia quelcom que era la
ƉƌŝŵĞƌĂǀĞŐĂĚĂƋƵĞĞůǀŝǀşĞŵ͊

AMB EL SUPORT:

ƐƚĞŵ ƐĞŶƟŶƚ͕ ƋƵĞ ƵŶ ĐŽƉ ŚĞŵ
arribat, hi ha unes tendències, unes
ĐŽƐƚƵŵƐ͕ƋƵĞƚŽƌŶĞŶ͕ŝĠƐĨăĐŝůĂŐĂĨĂƌ
hàbits de conducta o de pensament
ŝŐƵĂůƐƋƵĞĞůƐƋƵĞƚĞŶşĞŵĂďĂŶƐĚĞ
marxar. Per tant, volem intentar, tal
com va dir Henry Miller: “Que la nosƚƌĂĚĞƐƟŶĂĐŝſŵĂŝƐŝŐƵŝƵŶůůŽĐ͕ƐŝŶſ
una nova forma de veure les coses”.
No sembla fàcil!
Un altre factor important en el
ǀŝĂƚŐĞĞƐůĂĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂĞŶƚƌĞŶŽƐĂůtres, i com va dir Mark Twain: “He

Mirant-ho ara mateix, el contacte amb cultures diferents ens ha
enriquit, ens ha obert la ment, ens
ha posat en contacte amb nosaltres
mateixos i ens ha obert més al canvi.
ŵďĐĂĚĂƉĂşƐƋƵĞŚĞŵǀŝƐŝƚĂƚ͕Ăŵď
cada menjar diferent que hem tastat, amb cada olor que hem olorat,
amb cada persona que hem coneŐƵƚ͘͘͘ Ăŵď ƚŽƚ ƉůĞŐĂƚ ŚĞŵ ĐƌĞƐĐƵƚ
i hem canviat. Ara som diferents.
Som el Jordi i la Tanit amb uns ulls
i amb unes ulleres per veure d’una
altra manera la fascinant realitat. Un
cop retornats però estem en el proĐĠƐĚĞĐŽŵǀĞŝĞŵĂƋƵşůĞƐĐŽƐĞƐ͘͘͘^ŝ
ĂƋƵĞƐƚĞƐƵůůĞƌĞƐĂƋƵşĞŶƐƐĞƌǀĞŝǆĞŶ
o si cal canviar-li els vidres...
ƉĂƌƚƋƵĞũĂĐŽŶĞŝǆşĞŵůĂĨƌĂƐĞ
ĚĞ ĂƌůŽ 'ŽůĚŽŶŝ͗ ͞hŶ ǀŝĂƚŐĞƌ ƐĂǀŝ
ŵĂŝ ŵĞŶǇƐƉƌĞĂ Ăů ƐĞƵ ƉƌŽƉŝ ƉĂşƐ͕͟
allò cert és que viatjant hem valorat
més la nostra terra. Podria ser que
fos per enyorança, per què és allò
ƋƵĞĐŽŶĞŝǆĞŵŽƉĞƌƐĞƌƵŶƐşŵďŽů
Ě͛ŝĚĞŶƟƚĂƚ͕ƉĞƌžƐŝŵĠƐŶŽ͕ƐŽƌƟƌĂ
veure altres realitats ens ha donat
ŵĠƐŐĂŶĞƐĚĞǀŝĂƚũĂƌƉĞƌĐĂƐĂŶŽƐtra, i valorar d’una altre punt de vista les meravelles que tenim molt a
prop de casa, les quals son moltes i
molt variades!
ĞƐ Ě͛ĂƋƵş Ğƚ ĐŽŶǀŝĚĞŵ Ă ǀŝĂƚũĂƌ͕ĂƉƌŽƉŽůůƵŶǇ͕ĂůůŽĐƐĐŽŶĞŐƵƚƐ
Ž ĚĞƐĐŽŶĞŐƵƚƐ͕ Ăŵď ĐŽŵƉĂŶǇŝĂ Ž
ƐĞŶƐĞ͕ ƉĞƌž ƐĞŵƉƌĞ Ăŵď ƵŶĂ ĂĐƟtud oberta per descobrir, recordant
ĐŽŵDĂƌŝŽĞŶĞĚĞƫƋƵĞ͞ŶŽǀĂŐŝƐ
a creure el que t’expliquen del món,
;Ŷŝ ƚĂŶ ƐŽůƐ Ăŝǆž ƋƵĞ ƚ͛ĞƐƟĐ ĞǆƉůŝĐĂŶƚͿ͕ũĂĞƚǀĂŝŐĚŝƌƋƵĞĞůŵſŶĠƐŝŶcomptable”. T’animes? Doncs... Bon
ǀŝĂƚŐĞŝĨĞůŝĕƌĞŐƌĠƐ͊

