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L’entrevista

«Viatjar és la meva filosofia de vida»
El santboià Jaume Mestres va presentar el 15 de setembre, a Cal Ninyo,
el seu últim llibre de viatges, Cròniques de l’Anaconda. Marroc i Egipte

Q

uants països coneix?
«Per molt que es torni mai es pot
dir que es coneix suficientment un
país. Cada viatge comporta noves
situacions i experiències, però
mai s’arriba al fons. Els països
són complexos com les ànimes
de les persones. No els compto
perquè no els col·lecciono.»

Viatger, aventurer,
observador, cronista,
escriptor ... Jaume
Mestres (Sant Boi, 1950)
no es pot definir amb un
sol adjectiu. Ell mateix
defuig d’etiquetes
perquè considera que
viatjar és una forma de
vida. Aquesta filosofia
l’ha portat a recórrer
països dels cinc
continents. Entre d’altres
indrets ha viatjat per Sri
Lanka, Nepal, Índia,
Singapur, Indonèsia,
Pakistan, Filipines, Laos,
Guatemala, Jordània,
Turquia i Vietnam.

Com és que va decidir deixar
la llibreria La Plana de Sant Boi,
després de ser-ne el fundador
i propietari durant més de vint
anys, amb l’objectiu de dedicarse a viatjar?
«Sempre que podia viatjava durant les vacances, però va arribar
un moment que no en vaig tenir
suficient. El 1986 vaig decidir fer
un parèntesi en la meva professió
de llibreter per conèixer més intensament altres cultures. Durant dos
anys vaig recórrer diferents zones
del sud-est d’Àsia. A Filipines, per
exemple, vaig viure la convulsió
social i política que va comportar
l’assassinat de Benigno Aquino a
mans dels sequaços del president
Marcos. En tornar, durant un
temps vaig compaginar la feina
amb l’ambició de recórrer més
món, però vaig comprendre que
no era possible. Cos i esperit han
de mantenir-se junts. Viatjar no és
només un desplaçament físic, és
també un estat mental gràcies al
qual ens allunyem de la quotidianitat i de la rutina. Per això vaig
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Jaume Mestres fotografiat per Hoang Thach Van a Saigon
(Vietnam), el 18 de gener de 2004.

optar per deixar definitivament la
llibreria el 1995. Viatjar és la meva
filosofia de vida.»
Ha preparat la seva pròxima
aventura?
«Encara no ho tinc massa decidit. Aquesta vegada sento que el
cor em demana canviar els països allunyats i exòtics per d’altres
més propers en la distància i en
la cultura. Potser donaré un tomb
per la Mediterrània.»
A partir de les cròniques que
envia al programa Els viatgers
de la gran Anaconda de Catalunya Ràdio ja ha publicat tres
llibres a Columna Edicions que,
amb el nom genèric de Cròniques de l’Anaconda, recullen
les seves experiències. També
fa conferències ...
«Sí. No té sentit quedar-se a dins
vivències tan intenses. M’agrada
compartir-les, encara que només
sigui per explicar-ne extractes. Intento donar a conèixer situacions
diferents, lluny dels motlles i de
les idees preestablertes que té
molta gent.»
En el seu últim llibre sobre Marroc i Egipte, que va presentar
a Cal Ninyo, trenca estereotips
sobre els països del món àrab?
«És difícil lluitar contra els clixés,
però jo evito tant com puc el blanc
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i el negre. La gent hauria d’informar-se i sortir més per conèixer
amb profunditat altres cultures. En
la varietat hi ha la riquesa.»
Què en pensa del fenòmen de
la globalització?
«És una moneda amb dues cares.
Gràcies a la globalització les zones del món més deprimides es
beneficien d’ajudes dels països
rics amb molta més facilitat. Però
a la vegada, malauradament, va
acompanyada de la uniformització,
que destrueix la diversitat a favor
del pensament únic que imposa
l’imperi dominant. Per això m’agrada donar a conèixer situacions dels
pobles més oprimits.»
Per què va de viatge sol i per
iniciativa pròpia?
«M’hi trobo més còmode. Prefereixo anar per lliure»
Quan es viatja tant es reafirma
o es perd la identitat d’origen?
«Jo pertanyo a un lloc concret del
planeta i no puc ni vull renunciar a
les meves arrels. No defujo els
meus orígens.»
Hi haurà un quart llibre de Cròniques de l’Anaconda?
«Ja hi estic treballant. Serà sobre
el Vietnam. Hi he estat prop de cent
dies, repartits entre els anys 1991,
2003 i 2004.»

