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de creació
taller

TRES VIATGES

Eva Garangou Bofill, Torroella de Montgrí ,1983. 
És llicenciada en filologia catalana i actualment treballa 
en instituts de secundària i batxillerat. Li agrada viatjar 
a l’Orient i esperar veure sortir el sol a Cadaqués. És 
membre de l’Associació Vivàrium Gerisena per a l’estudi 
i diàleg interreligiós.

El viatge circular

J osep Pla deia que un dels grans moments del 
viatge era quan, instal·lat a la fonda, amb roba 
neta i acabat de dutxar, feia les primeres pas-

ses pels carrers de la ciutat. Tot i que aquest moment 
sempre és especial, cada cop m’agrada més la mà-
gia de dos moments petits previs al viatge, d’aquells 
que gairebé passen desapercebuts, que fan la sen-
sació que alguna part del viatge acabi de començar.

El primer moment és el dia que toca cita a la 
unitat de medicina internacional del Santa Cateri-
na. S’entra a la sala de visita d’un hospital, però la 
sensació que es té en veure les parets folrades per 
postals d’arreu i la nevera plena de dosis de malalti-
es dels confins del planeta és ben diferent a la d’un 
dia de visita per angines. El doctor Dalmau sospesa 
els riscos del destí escollit davant d’un mapamun-
di d’epidèmies i, indefectiblement, quan el líquid de 
l’agulla entra al braç, alguna part del viatge comen-
ça. El viatge ja és tan real com la malaltia que hi ha 
al país que visitarem i que els glòbuls blancs ja estan 
començant a considerar.

L’altre gran moment previ al viatge és quan entra 
a casa la guia del país en qüestió i retrobem el seu 
particular estil narratiu. Llegir que els mercats sem-
pre són «bulliciosos», que als poblets petits i aïllats 
«sembla que el temps s’hi hagi aturat» i que qual-
sevol ciutat amb canals és «la Venècia de» (Bruges, 
«la Venècia del Nord», Hamburg, «la Venècia alema-
nya»…) provoca també la sensació de tornar a ser on 
the road again. Darrerament Internet ha facilitat molt 
la vida del viatger alhora que ha contribuït magna-
ment a enredar la troca. Tenir informació d’una guia 
objectiva, contrastada i professional per viatjar fa que 
es respiri més tranquil. I si ens cansem d’ensopegar 
arreu els mateixos turistes fent la ruta que proposa 
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> Il·lustracions: Marta Martí Carolà (Verges, 1986). Vaig estudiar il·lustració 
a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona. Tot i que actualment em 
dedico al sector del lleure i de l’educació, i malgrat que la gran passió que avui ocupa 
el meu temps lliure és l’escalada en roca, mai no m’he desvinculat del tot del món 
de l’art i del dibuix. 

Entendre 
alguna cosa

Quim Iglésies Matabosc. Santa Coloma 
de Farners, 1965. Llicenciat en dret. És copropietari 
de la llibreria de viatges Ulyssus, de Girona, junta-
ment amb el seu germà Josep Maria.

Una tarda de juny de 200... vaig emprendre un 
llarg viatge que em va dur, sempre en tren, des 
de l’estació de Girona i travessant Europa, Rús-

sia i Mongòlia, a la ciutat de Beijing, a la Xina. El viatge 
de tornada el vaig fer pel sud, en transport públic, a tra-
vés del Tibet, el Nepal, Pakistan, Iran i Turquia, seguint 
a la inversa el camí dels hippies dels anys setanta.

Havia complert 40 anys i ja no em buscava a mi 
mateix desesperadament en peregrinacions místi-
ques a ashrams de l’Índia, temples del Nepal o mo-
nestirs de Tailàndia. L’electricitat i l’ànsia de la jo-
ventut s’havien anat diluint en l’oceà del temps. El 
meu moment de vida era estable, còmode i folgat. En 
resum: la mort dolça.

Vaig sortir sense presses, objectius ni destins, 
obert a rebre i percebre, gaudir, pensar i estimar. 
Vaig contemplar boscos i estepes infinites en les tar-
des lànguides al Transsiberià. Vaig cavalcar de dia 
les muntanyes de l’Altai amb nòmades mongols. Bu-
des gegants de pedra reclosos dins de coves íntimes 
em van emocionar a la Xina. De camí al llac Nam-tso, 
al Tibet, valls angostes i muntanyes superbes van re-
duir a no-res la meva arrogància. Cims que toquen 
cels i cels que envolten pics, al Nepal, em van fer 
empetitir. Les planúries sense fi de l’Índia a bord 
dels seus trens, autèntiques ciutats sobre rodes. 
El brogit de les ciutats paquistaneses i l’atmosfera 
de radicalitat i contraban de les fronteres amb l’Af-

la guia, sempre ens quedaran les Rough Guide per viatjar pel camí 
menys concorregut.

Llavors ja entrem al viatge en si, en la il·lusió de canvi que produ-
eix en nosaltres, en els paisatges que et fan comprendre que la teva 
pròpia vida i la teva mort no són tan importants, en els amics que es 
fan i es desfan per sempre més, en religions vives que vertebren les 
jornades de continents sencers. A la tornada, quan apuntem de nou el 
cap al coixí, la memòria envernissa una capa de bàlsam als fets vis-
cuts tot fent-los més tendres, menys durs o més alliçonadors del que 
varen ser en el seu moment precís. Així, sota la il·lusió del viatge cir-
cular, tenim l’esperança de ser al mateix lloc d’on vàrem sortir però 
una mica diferents d’aquell que havia marxat.

Eva Garangou


