
Felicitació 
de llibre
La biblioteca de l’Amet-
lla ha treballat una feli-
citació de festes molt 
adient a la seva activitat. 
A l’accés a l’equipament 
es pot veure aquest arbre 
de Nadal fet amb paper. 
Amb molt de paper. El 
que contenen les desenes 
de llibres que han apilat 
amb traça, fins i tot amb 
llums. Una mostra de la 
creativitat que moltes 
biblioteques del país 
apliquen per fer més 
atractiu l’accés i obrir la 
porta a la cultura. G
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Quants països del món ha visitat 
fins ara?

He estat a 108 dels 194 que hi ha 
al món. També ha estat a l’Antàrtida 
en un viatge que va ser espectacular. 
Però jo no busco batre cap rècord per-
què n’he repetit força.

És més viatger que fotògraf?
Jo no em considero fotògraf, tot 

i que faig moltes fotos. La càmera 
només la faig servir quan viatjo... Em 
definiria com a reporter i viatger.  
M’agrada estar amb la gent i fer-ne 
reportatges.

La diferència entre el turista i el 
viatger quina és?

Que el viatger fa la recerca de 
camins per anar descobrint. En canvi 
al turista ja li donen el camí traçat. Jo 
marxo només amb el bitllet d’anada.

Escriu llibres i fa reportatges?
He fet dos llibres: La volta al món 

en 80 llunes, novel·la manual de com 
viatjar pel món anant sol. I el de 
fotografies Mercats del món, un punt 
emblemàtic que mai no em perdo. 
Per a diaris i revistes també ho he fet 
però això cada vegada va a menys.

Què aprèn en un viatge?
Has de ser curiós i aquesta inquie-

tud és la que et porta a conèixer gent 
i a estar-hi al costat, anant amb trans-
port públic i amb llargues esperes si 
cal. I viatjar sempre amb la mentali-
tat d’aquell país, no amb la teva men-
talitat d’aquí. Has de ficar-te a dins 
d’aquell món i deixar-te portar molt.

S’adapta bé als menjars?
M’hi adapto força bé. L’únic que 

em costa és el picant: a l’Índia ho 
passo fatal. Però la veritat és que 
he menjat de tot, des de llagostes a 
la Xina fins a formigues culonas a 
Colòmbia. Si tinc curiositat per la 
gent, també en tinc pel menjar.

Què hi busca, en els mercats que 
visita obligatòriament?

Hi trobes tota l’essència de la cultu-
ra d’un país. El que més m’ha interes-
sat ha estat el de Kashgar, a la fron-
tera entre la Xina i el Pakistan, per la 
quantitat d’ètnies i mercaderies que 
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“Viatjo sense mòbil: vull viure 
l’experiència amb intensitat”

Jordi Llorens és enginyer informàtic amb lloc de treball 
a la Vall d’Hebron. Des de 2010 té una excedència que li 
permet viatjar arreu del món. Ara arriba de Moçambic, 
el país número 108 que ha visitat. La seva especialitat 
són les tribus, que documenta amb fotografies.

t’hi trobes.
S’ha posat mai malalt de gravetat?
Al Tibet seguint el Dalai Lama en 

un treball que em va encarregar la 
casa del Tibet de Barcelona. Vaig 
agafar una gastroenteritis molt forta, 
que al principi deien que podia ser 
malària. Però he conviscut amb unes 
quaranta tribus on hi ha molta malà-
ria. I si vigiles i bulls l’aigua i et poses 
repel·lent des de la posta de sol, no 
t’ha de passar res.

El concepte transport públic i 
temps, com el viu?

A l’Àfrica i Centreamèrica el temps 
compta molt poc. I aleshores, simple-
ment toca relaxar-te, deixar-te portar, 
parlar amb la gent i mirar el paisatge. 
I anar sense mòbil.

Sense mòbil?
Vull viure cada viatge amb inten-

sitat i no vull està comunicat! L’únic  
que faig és emportar-me un mòbil 
antic, comprar una targeta local i 
només donar el número a la meva 
mare per si m’han de trucar. I també 
em serveix per contactar amb gent 
del país. Però per res més.

Per què es va anar especialitzant 
en tribus?

Per la curiositat de saber com vivi-
en els meus avantpassats. Encara n’hi 
ha que fan foc fregant uns pals. Saber 
con viuen, què pensen, què fan...

Com són aquella gent?
La gent de les tribus són com 

nosaltres: ploren, riuen... Els passa 
el mateix que a nosaltres. I tenen les 
preocupacions de tothom, ells les 
seves i nosaltres les nostres. Però 
en tenen prou amb el que tenen. No 
volen més.

Com s’ho fa per contactar amb ells 
i per arribar-hi?

Esperem el dia del mercat i, si et 
volen, vas caminant tres dies per la 
jungla amb un d’ells que et guia. I 
arribes a una comunitat de petits 
poblats que són famílies. Sempre hi 
he estat molt ben acollit.

JORDI LLORENS ESTAPÉ- Reporter i viat-
ger. Fa reportatges, conferències i llibres

Josep Mas
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