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a qui el seu impuls per
conèixer altres cultures i

altres mons l'ha convertit

en un gran viatger.
Les sevessortides l'han

portat a 80 països

diferents, on ha con-

viscut, per exemple, amb

les minories ètniques del

nord del Vietnam, amb

elssio de Papua-Nova

Guinea, o amb elsdani

d'Irian Jaya.A més

a més,quan torna, ens

obrefinestres al món a

través de lessevesexpo-

sicionsfotogràfiques.

VIATJASOLPERNOESTARSOL

JordilIorenshavisitati fotografiat10 paisos

- Sempre viatges sol?
- Si.Viatjo sol perquè no m'agra-
da estar sol. Quan vas en solitari

tens l'oportunitat de conèixer
molta gent, més capacitat d'o-
brir-te als altres que si vas amb
algú. D'altra banda, la gent ten-
deix més a convidar-te i a acollir-

te, i així pots conviure amb ells i
fer-te més la idea de com viuen.

has de ser respectuós. És per això
que he deixat de fer algunes fo-
tos, per respecte, per no immis-

cir-me en la intimitat de la gent.
- Encara existeixen llocs per
descobrir?

- No ben bé, però als Mars del
Sud, per exemple, l'has de pessi-

gar per estar segur que ets allà.
El fet que sigui tan lluny ha

moni d'aquest país. Finalment,
antropològicament parlant, em
quedaria amb algunes illes del

Pacític, com Papua, Vanuato o
Solomon.

- Suposo que els viatges també
tenen coses dolentes.

- Una de les pitjors és que trobes
gent molt maca que saps que no
tornaràs a veure. Un dia va sonar
el telèfon de casa: "Siaosse?" -era

com deien Jordi a la Polinèsia. Era

una senyora a casa de la qual jo
havia estat i em trucava per cÍir-
me que m'enyoraven. Per a ells,
aquesta trucada suposava un gran
esforç econòmic, uns 15 dies de
treball. Si arribo a tenir un bitllet,
hi hauria anat llavors mateix.

- Hi ha alguna anècdota que re-
cordis sovint?

- Moltes. Un cop vaig passar un
temps amb la tribu nambas de
Vanuato. Una setmana, concre-

tament, i ja formava part de la
família. Quan vaig marxar, per
oferir-me un bon comiat, em

van donar quatre gallines i esto-
res fetes amb palma. Ja us podeu
imaginar l'efecte que feia mar-
xant, tot carregat amb les galli-
nes... Hi ha coses Illolt curioses

pel món: a latribu dels dani, per
exemple, en lloc de donar-te la
mà et donen el braç sencer i un

cop els l'has agafat no et deixen
en una bona estona. És una si- .

tuació incòmoda en què no saps

I

pas què fer, ni quina cara posar.
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"Una de les pitjors coses dels viatges és que

coneixes gent molt maca que saps que no tornaràs
. ",a veure mat mes

- On et sembla que costa més a permès que aquest lloc no hagi
la gent d'obrir-se? estat ultradescobert. Hi ha fins i
- La nostra cultura és la més tan- tot qui diu que s'hi avorreix, en-
cada. A fora, tenen curiositat per cara que a mi això no em passa
saber de tu, mentre que aqui pen- perquè em fascinen la seva cul-
sem que ja ho sabem tot. Per això, tura i tradició.
jo sempre duc postals de Barcelo- - Quin és, però, teu país o lloc
na i de la meva família, per expli- predilecte?
car-los tot el que vulguin saber. - Cada lloc té el seu encant. Per
- I tothom es deixa fer fotos a exemple, si hagués de triar em

tot arreu? decantaria pels p,¡isatges de
- Faig fotos profundes de la gent Nova Zelanda i de la Patagònia,

perquè primer m'ho curro. No en aquest cas concret, per les
arribo allà, disparo i ja estil. , glaceres com la Perito r.loreno.

~'\bansconviscamb e~ls,els conec I Humanament, prefereixo els ha-
I ells em coneIxen. Cal temr clar: bltants de ~[yanmar"a que pen-
que allà el convid,1tets tu i que I so que la gent és el millor patri-
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