
Viatge al paradís
Diari i crònica fotogràfica de vint-i-un dies africans



De camí a la immensitat
Aquest llibre pretén ser una crònica dels 
vint-i-un dies que passàrem en terres 
africanes l’estiu de l’any 2008. Ni les 
paraules ni les imatges que trobareu aquí 
són capaces de transmetre el que 
realment sentírem aquelles tres 
setmanes. Sud-àfrica i Namíbia foren 
terra adobada que fruità sensacions 
davant els nostres ulls.



                                                      

                                                                          A na Bel, que també hi era



Diari de viatge

23 de juliol de 2008
Fa prop de trenta hores que hem començat el viatge. Pareix que fa dies. El trànsit Palma-Ciutat del Cap ha estat llarguíssim, prop de vint-i-quatre hores. 
A Palma, amb un marge de prop de dues hores a bans d’enlairar-nos i amb un quart de retard, o de cortesia, ens hi trobàrem tot el grup amb 
acompanyants i acomiadadors. Hi havia na Bel, que ens havia acompanyat a na Montse i a mi. També na Mireia, acompanyadora d’en Pere i en Joan 
Toni. I finalment na Pilar i en Tomàs, que venien a fer, exclusivament, d’acomiadadors. Facturam les maletes grosses directament Palma-Ciutat del Cap 
amb esperança, però també amb temor (en Pere avisa l’hostessa: “Feis el favor de no perdre’m les maletes, que jo em suïcidaré”). Dins una bossa de 
botiga de Roba, en Pere hi du una capsa de sabates: misteri. Ens feim fotos de partida: “Se las hago encantado”, diu un senyor que no entén el català. 
Besades, aferrades pel coll. És hora de partir. Na Bel plora. Quina pena que no hi vengui. Però tot anirà bé. Partim. Al primer control ja m’he de llevar les 
botes. Però res més, gràcies a déu, jo que som tan pudorós. Berenam-dinam de coses que ha duit na Irene i dos panets del vermut, que són de 
formatge tot sol, sense cuixot, vull dir. Fins a Londres, distensió, tranquil·litat i aquell cansament propi de qualsevol viatge, per curt que sigui. A 
Londres-Heathrow ens separam en dos grups: Irene-Marga-Gaspar volen directament a Ciutat del Cap. Montse-Pere-Joan Toni-Toni faran escala a 
Johannesburg. El primer grup arriba sense retard a la destinació final, però amb un detall macabre: falta la maleta de na Irene Ella, tota previsora, ja 
s’havia preocupat de posar roba a les maletes dels altres. El vol del segon grup, a Johannesburg, descobreix que les maletes no arribaran diretament a 
Ciutat del Cap, sinó que s’aturen a Johannesburg, perquè quan hi ha canvi de continent les has d’arreplegar a la primera ciutat on arribes. Ja érem a la 
terminal de “domestic flights” i desfeim el camí amb un pebre coent dins el cul a veure si no ens havien robat les maletes que feia una hora que rodaven 
alegrement per la cinta. O això és el que ens pensàvem. Només dues, rodaven alegrement. Les altres dues ploraven tristes a Londres. “Senior 
Wrrieravives”, diu na Belina, que ens ho explica molt atentament. Ella ja sabia que les maletes no havien arribat i ens havia avisat per megafonia, però, 
és clar, no l’havíem sentida perquè ja érem, tots contents, als “domestic flights”. De totes maneres, tampoc no l’hauríem entesa, amb aquest anglès 
estrany que parlen combinat explosivament amb aquesta ignorància tan vergonyosa nostra. “Ara sé com se sent un discapacitat”, diu en Pere en 
veure’ns embambats davant dues paraules d’una llengua que no parlam. per arribar als “domestic flights”, passaport amunt, passaport avall. Per tonar 
arrere, “otroquetal”. Res, que l’aventura del primer dia ha tengut com a plat fort la pèrdua de les maletes, però per emoció, la de volar amb un avió de 
dos pisos. Pantalletes a cada butaca i tota la mandanga. I per no seure separats, les gràcies a en Justin, en Mikey i el negre rapat a la manera Spok. I 
encara tornant més arrere, impressionants vistes de la França atlàntica o cantàbrica. Illes, platges, muntanya. L’any que ve hi anam.

24 de juliol de 2008
Revetla de Sant Jaume. Avui han ballat els cossiers d’Algaida. El dimoni autèntic era amb nosaltres Na Bel, emocionada, hi era amfitriona i alabada, però 
molt enyorada. De manera esquemàtica, però per desenvolupar-se un altre dia: partida a les 8.30; canvi de moneda, intent de compra de targeta de 
mòbil, intent de regateig al mercat negre; a Boulders, pingüins, centenars; abans, i pel camí, foques? Babuins, sense interrogant, per la carretera, devora 
el poble; abans, dona friqui rescatadora de cans i moixos rescata pingüí enxapapotat amb un gambaner. “Pica?”, “Yes, picture”; Pingüins, 



el patós més elegant. Drets com un fus. La gavina, una intrusa familiar. Dinar al costat de Capepoint. Amb unes mèrleres d’ales vermelles que mengen 
de les nostres mans. No són mèrleres, però les ales són vermelles. Estornells, són. Als pingüins hem vist una rata grossota i rara: el dassie. Emparentat 
amb els elefants. Anant al cap de la Bona Esperança trobam estruços al costat de la mar encesa. Són mascles. Femelles a l’altre costat de la carretera. 
Tres, quatre, cinc. Camufladíssimes. També veim elands, uns bouarros. El cap de la Bona Esperança, amb la màgia d’aquests llocs grans, plens de 
natura, plens aquí, d’oceà Atlàntic i oceà Índic. Dinar de menjar preparat. Sopar thai, i a l’hora de pagar: -Tens morenes? -No, les he gastades totes. 
Irene i Toni recuperen les maletes. En Pere, expecting. En Pere deixa el mòbil al restaurant. Es preparen unes brigades de feina per als dies de càmping.

25 de juliol de 2008
A les set i quart a baix de l’hotel. Tothom a punt, amb cinc minuts de rigor. Berenar de caputxino, per evitar el cafè-pesta. Compram vi. Dotze botelles. 
Ginebra. Rom. Tot en gros, setanta euros. El temps que compram s’atura un policia en moto. La moto li cau. S’emprenya i comença a posar multes a 
discreció. Movem els cotxes i partim. De camí cap al West Coast National Park, platja immensa, ones majestuoses. Sabonera verd-groc: contaminació 
o alguetes? És viscosa, desagradable al tacte. Entre les dunes: closca de tortuga en descomposició. Ja dins el parc, feim aturada a la zona de 
Kraalbaai. Una bassa d’oli. Sessió de fotos per emmarcar. Rajada morta. Bel a l’arena. Per la carretera del parc, sessió contínua de fotografia zoològica 
o zoofotografia. Francolins, “elanio” blau (xoric blanc), corb clapat, estruços, colibrins lluentíssims (ocell del sol de doble collar surenc). Destacable 
tècnica d’acostament a la presa fotogràfica: avança el cotxe, na Marga, a peu darrere la porta oberta (i ocell ratolí). Tot molt bé fins que passa un cap de 
fava i ens espanta l’ocell. Dinam entre la mar i les dunes. Ens acompanyen gavines de Hartlaub’s. Esbart de sotelers seuen a la fresca de les ones. 
Enmig, un pingüí malalt. No era aquí, però em revé ara: -Do you look pinguins? - Eh? - Has vist pingüins? -Cap allà, ens respon en anglès. Després de 
dinar arribam a Geelbek visitor’s centre, una albufera. Flamencs, agrons, juiens, sospites d’un xoric vermellós, becplaner, ibis sagrats. De tornada, el 
caos. Plegam fosca. Ens aturam a una benzinera a telefonar demanant per la maleta d’en Pere. Bones notícies. Arribarà. No posam benzina. Just abans, 
salines i un exèrcit de corbs marins que van a jeure. Ibis sagrats volen cap al llit en formació. Posta de sol. Frissam. Fosca negra, pujam el coll de 
Piekenaarskloof. En Pere mena i té vertigen. No duim benzina. No hi ha benzineres. Nervis. Els cotxes es distancien. Posam benzina a Citrusdal. Prop 
d’una hora més tard i amb un cel estelat, sense lluna i farcit de nebuloses, arribam a Laambertsbaai. Pagam la benzina en cash perquè no saben fer 
servir la targeta. A Laambertsbaai, teràpia de grup. Bons propòsits. Disculpes. Voluntat. Convivència. Il·lusió. L’endemà ens aixecarem a les sis i mitja. 
Un grup dutxat el vespre farà el dinar. 

26 de juliol de 2008
Ens aixecam puntualíssims a Lambertsbaai. La teràpia de grup ha servit. Organització i diligència. Fa un fred que pela. Feim feina pegant botets. 
Macarrons amb pebre congelat. Mmm... Tot a punt a l’hora que toca. Cotxes carregats. Però falta un detall. No apareixen una claus de cotxe. Cercam i 
cercam. Na Marga aconsegueix obrir un pany de maleta amb una clau que no és la seva. Cercam i cercam. Finalment, són dins la butxaca del polar que 
du posat en Joan Toni. Partim. Voltes per trobar el port i el lloc per berenar. Trobam na Sarki Bussio (I am Sarki Bussio). Ens hi acompanya amb l’home, 
que mena un audiassis. El lloc per berenar està tancat. Finalment entram a un lloc de fritanga. Sandvitxos i hamburgueses de peix. Abans, ones al 
martell que mena a l’illa on havíem de veure els mascarells. Només els podem mirar d’enfora. Seim a una taula de plàstic. Dues cadires. Dos tamborets. 
Tres caixons de beguda. Amb la boca oliosa, partim. Però no. Falta el meu mòbil. “És damunt el comodí”, pens. Un coxe s’en va a cercar-lo. Quan som 
davant ca na Sarkie Bussio, el trob dins la butxaca. De camí cap a Springbook, planures, serres, vinya. Veim unes flors sembrades en terra. Com si les 
fulles haguessin caigut d’un arbre. Construcció futurista en ciment. Supositoris en forma de cabana, minicentral nuclear? Pel camí, sobre els pals, xorics 
vermells i nius. Rocotes rodones. Arribam a un poble cercant beure. No hi ha manera. Gent a la porxada de ca seva. Desenfeinats. És dissabte. I els 
altres dies? Autocars descarreguen. Ara ja sabem què espera la gent al costat de les carreteres. Finalment, Biterfontaine. Al poble hi ha un bar, però no 
hi entram. Vint o trenta homes fan el gallet davant el local, però s’estimen, s’ho passen bé. Bevem a la benzinera. Descobrim que la cocacola aprofita 
Àfrica per fer servir les seves darreres botelles de vidre. Teixidors embogits festegen i fan niu. Ens engatam de fotos. Una tórotra. osa benzina una 
espècie de cotxe dels morts mig esbucat. Lennon deia “strawberry fields for ever”. Nosaltres: camps de llevamans taronges per sempre. Òrixs, bouots 
impressionants. En Gaspar se sent realitzat. Namaqua, arbre de pues blanques. Termiters. Flors grogues. Forats de bala als senyals de trànsit. I 
d’animals, desenes: els més simpàtics, els suricatos. Guaiten, els reputes. Dos ullons. Orelles xates.



Al lluny, dins el brut, llops d’orella de ratapinyada corren. No se sap si fugen o si encalcen, però frissen. Veim de manera clara i sense dubtes els 
primers springboks. Pel baix de la muntanya corren dassies, les ratotes. Oques salvatges maku, sebel·lins i un impressionant aligot xacaler damunt un 
pal de corrent. Torrat, vermell, roig com la llum africana. Lluu, l’estornell lluent del cap entre una guarda d’oveles. Veim córrer una mangosta groga. Més 
tard la tornam a trobar, morta, l’observam amb detall. El mateix dia, en carretera, un corb espipellava una geneta morta. També a Namaqua, aquella 
florota prehistòrica, groga, enmig d’una planta verda. I també, presumptament, un conill de la ribera, o una llebrota de dos pams grossos, que ve a ser el 
mateix. De tornada, tornam a plegar fosca, però menys. Àfrica torrada, taronja, roig. Dormim a Elkowero. Ens hi espera una festa. Interrogant. 
Guateque? Rave? Ximbombada? A la fi, superfesta megapija perquè els fills de la casa fan els anys. Els únics externs al betambrecfast som nosaltres. 
La resta d’habitacions estan llogades als assistents a la party. Ni un negre. Tot afrikaners. De cop ens convertim en les estrelles de la festa. Ens 
conviden a beure. Demanam per sopar. Però serà més tard. Primer, música en directe i beure. Alegria desbordant. Tothom ens estima. Coneixem una 
gentada. I els amfitrions en saluden. Guapíssims, els germans, ell i ella, la colleta. I sa mare. Una gent molt senzilla que no vol esser gens. Devers les 
onze, el sopar. Coll de be. Extraordinari. Rustiquíssim i saborós. Tancam la festa passades la una i després de ser saludat des de l’escenari per 
l’amfitrió. 

27 de juliol de 2008
Berenam al Wimpy. Sense saber com, tornam a partir a les deu. Na Montse encara no ha fet caca africana. Carretera i per envant. Grans rectes. Fotos 
damunt l’asfalt, és el nostre darrer dia a Sud-àfrica. Ens allunyam de la mar, i també de la terra esponerosa que hem vist fins ara. Perdem verds i 
guanyam ocres. Fotografiam una oreneta de bec estrany, o malalt? Amagam fuets i sobrassades per travessar la frontera. A les 12.30 arribam a la 
frontera. Primer, passam la part sud-africana. Entram a tres oficines diferents. Protocol. Tràmit. A la part namíbia, na Dolores Pentinada i en Biel Nito. 
Més papers.Trobam, allà a la frontera, un remolc carregat d’òrixs morts. Som, ja, al desert. Muntanyes negres. Just després, una vinya que tira 
d’esquena. Diuen que Can Majoral hi té accions. I qui se’n deu cuidar? Immediatament ho descobrim: un poblat de canyís de set o vuit barraques. Ens hi 
acostam per fer fotos, tot i que un cartell ens adverteix que és camí privat. Però alerta, un quilòmetre escàs més tard, trobam un esclat de barraques i 
colors i negritud. Alegria, tendresa, ens saluden a nosaltres i a les nostres càmeres. I a partir d’aquí, desert, immens, arena verda, groga, acre, marró, 
negra. La vida dins l’aridesa més absoluta. I un paisatge que un no sap què és. Cada estona, extasiats per les retines, ens hem d’aturar a fer unes fotos 
que, tanmateix, no podran explicar el que veim ni el que sentim. A poc a poc veim que un desert també és ple de vida, i de pols. Els dragos presideixen 
un paisatge aparentment erm. Les pistes són de grava, però ràpides. Insectes comanden la fauna desèrtica, de moment. Entram al Fish River Canyon, al 
parc nacional d’Ai-ais. Darrere una mata, trobam un senyor, occidental, amb una bicicleta en terra. Diu que fa molta calor i que tot és enfora. Més tard, 
el veim arribar amb fosca al càmping. Estenem tendes. Desplegament Arròs amb salsitxes improvisadíssim, però mengívol. Acabam el material 
congelat. Ja sabem controlar el termòstat de la gelera. D’animals, impressionant fuga de babuïns enmig de la muntanya, estruços, springboks, animals 
diversos, i tanta vida grossa al desert infinit. Abans de colgar-nos, episodi de conflicte cadirístic. Superat amb èxit per part nostra, però no per part dels 
nostres veïns afrikaners. De ressopó, rom cremat amb pinya congelada. Miram els estels, ben a les fosques. Mai n’havíem vists tants de junts. En feim 
fotos. Via làctia. Nebuloses. Júpiter? El veus? El veus?

28 de juliol de 2008
De bon matí organització britànica. Ens aixecam a les sis i mitja, hora local. Trencadissa de cotxe: una corretja, una finestra, una cremallera, la busca de 
l’oli. Tot plegat, un retard afegit de mitja hora. Partim tranquils. Trobam les primeres zebres! Visita al mecànic per revisar l’oli. Tot correcte. Val la 
voluntat. Aprofitam per fer fotos d’ocellons, camions rovellats i cactus. Compram souvenirs. Assortidors de benzina de postal. Piscina al desert. Devers 
les dotze sortim del mecànic. Veim un falcó gris. Drago esbucat pels nius. Veim sargantanes. Escarabatons. I el falcó gris: nyop, tititititiiiiu. Visita la Fish 
River Canyon. La paraula més sentida: els teus collons. Quedam absolutament al·lucinats. Sense paraules. Trèquing, més lleuger del que pensàvem. De 
tot plegat, posta de sol i fotos. Abans: antílops de les roques en el seu hàbitat. Saltarins rocosos. Arribam amb fosca. Muntam tendes a velocitat de 
creuer i sopam de be torrat, pollastre amb patates al forn. A la fi, acabam de tot abans de les deu. L’endemà, tres-cents quilòmetres llargs amb destí a 
Tiras farm. Set hores de trajecte, segons els càlculs. Ens aixecarem a les cinc i mitja.



29 de juliol de 2008
Ens aixecam puntualíssims i amb fosca a les cinc i mitja. Plegam tendes i deixam la de la cremallera per arreglar. Queda miraculosament arreglada. El 
miracle més gros: partim a les set i mitja. Tornam a veure les zebres d’ahir. Un grup d’òrixs enfora. Springboks. Sortim del parc i continuam per pista i 
arran de la via del tren. Hi veim treballadors que ens saluden alegres. Em toquen tres anys de feina a Portocristo. En Pere, no es pot dir, però té plaça al 
Joan Mesquida. Feim fotos a la via del tren. Ens embambam amb un riu d’aigua salada, ens passam de deu quilòmetres el poble de Goebe, on hem de 
repostar de benzina. Tornam arrere. Benzinera de gent guapa. Botiga Alcalà-Meco. Arriba un carro amb tres homes i una madona. Devora un cartell de 
pepsi, estruços en un tancat. Continuam fent camí astorats per la infinitud del groc, que ens reblaneix la mirada. Quilòmetres sense aturall. Només una 
aturada per fer fotos que esdevé improvisadament una sessió fotogràfica amb un tractorista i dos operaris de carretera. Demanen doblers, i fotos, però 
sempre riuen. A la fi, un d’ells, s’aosta amb els doblers a la mà per demanar-nos una cocacola. Li donam aigua, perquè no tenim res més. Na Montse 
es perd la sessió de fotos, atupada pel mal de ventre. Pren un laxant. Nosaltres, atupats de colors, ens perdem dins el groc, ruta cap a Aus. Arribam a 
Aus devers la una. El laxant ja ha fet efecte. Na Montse seu al vàter de l’oficina d’informació quatre vegades i hi deixa, atenció, la caqueta d’una 
setmana. En Joan Toni, en Pere i jo agafam el cotxe cap a l’escola perquè veim que els nins en surten. Arribam a l’escola, envoltats de barraques de 
llauna i uralita. I de gent que ens saluda. És una Àfrica pobra, però aparentment feliç. Els homes arriben de fer feina en un camió. Les dones seuen a la 
carrera o acaben de preparar el dinar. Els nins juguen al descampat. L’escola infantil té el frontis tot pintat de dibuixos naïf coloristes. Ens engatam de 
saludar gent i fer-los fotos des del cotxe. En Joan Toni diu que això no li agrada, que pareix com un safari, però de persones. I té raó. Baixam del cotxe i 
en Pere comença a xerrar amb els nins. Canten en Joan petit quan balla amb nosaltres. I flipen de veure’s dins les càmeres. En Pere els fa xerrar. Ens 
espiregen els ulls. En Jason és petit. I davall el nas hi du moc. Sec. Però riu tot el temps. I mira en Pere. I vol aprendre com es fa tot. I els altres, 
darrere. Són feliços. I riuen. Ho serien més si venguessin amb nosaltres? No ho sabrem mai. Però els deixam sabent que els espera una vida dura, però 
sana en la majoria dels casos. Passat l’episodi de l’escola ens reagrupam. Abans, el mecànic d’Aus, l’amo de tot, ens confirma que el llumet de l’oli 
s’encén per un problema de cables. Compram menjar, carn per torrar i cocarrois d’òrix. Dinam, sortint d’Aus, a una esplanada de camí cap al càmping 
de Tiras farm. En aquest camí, que és una pista de grava rectíssima i infinita, trobam una animalada, o un animaler. Vaja, molts d’animals. De molt a 
prop, dos falcons cantaires pàl·lids. Mengen, volen davant nosaltres. També és zona de piocs, gallinàcia, i per tant, molt vessuts a l’hora de volar. 
Caminen devoraels tancats que voregen la carretera. Beneits, com les gallines. Veim un xacal i l’encalçam amb el cotxe. Voreja la tanca, però sap 
perfectament on està oberta. Xorics de castes diverses. Estruços. Una guarda de més de vint springboks. I una de cinc òrixs, els que hem vist de més a 
prop fins ara. Estan aturats, perquè les tanques els separen en dos grups. Vivim la posta de sol torrada dins el cotxe. Guapíssima. Fotos. Arribam mitja 
fosca a Tiras farm, el càmping. Són alemanys. En Sergei Mitrofanov s’ha equivocat amb la reserva. Tanmateix, tenen lloc per a nosaltres. De camí cap 
al lloc de dormir, ens hi acompanya l’amo, veim un tèquel menut que corre davant el nostre cotxe. Ens returam, el cridam, en Pere obre la porta i, tup, ja 
el tenim dedins. Una cusseta. Per sopar, torram patata, carn de be, xoriç d’òrix i pollastre. Diví. Ens colgam a les deu. A les cinc i mitja, alto, l’endemà. 

30 de juliol de 2008
Rècord de preparació matinal. A les set i vint partim amb els cotxes d’allà on hem dormit. Abans, hem aprofitat per fer-los nets amb una màniga 
esquitxadora. Na Irene en surt remull. Klaus Peter renya en Sergei i li diu “fotut forat del cul”. Anita Koch el retura. La idea que en tenim és que ell és fill 
d’un alt càrrec i ella una exnedadora dopada de l’Alemanya de l’Est. Hem fet molta carretera i molt seguida. Total, 270 quilòmetres, i a les quatre i mitja 
ja som al càmping. Tornam a veure una colla de xacals, arran de carretera. A prop d’una bassa trobam l’ocell de l’amor de cara rosada (un perico verd 
de casta grossa) i un esbart de gangues. Al llarg del camí trobam pals de corrent amb immensos nius de teixido, que veim que són aprofitats per altres 
ocells. Omplim el cotxe rosa a la benzinera. La madona ens omble gota a gota. Hi compram uns panets farcits amb carn d’òrix. Pel camí trobam un 
carro familiar, el coxe rosa l’atura per fer-li fotos. Veim una espècie de sebel·lins que resulten ser juies coronades. També a la benzinera trobam vaques 
tranquil·les, blanques, guapes i, sobretot, bones persones. Per ventura són bones persones perquè estan enrevoltades d’ocells i na Marga es posa les 
botes de fer-los fotos. Hi trobam el colom de Namaqua i el pinsà de cap vermell. Veim les primeres dunes del Namib, i també els primers senyals, 
divertidíssims, de la possible presència de girafes. Escarrufats, ens aturam davant un xacal penjat d’una cama a una reixa, possiblement per un pastor. 
Dinam de les panades d’òrix davall un arbust enrevoltats de groc, muntanyes i, ai, bellesa. En Pere fa un primer intent, prou reeixit, de Priscilla. Dins la



reserva privada del Namib tornam a trobar springboks, òrixs, estruços i, atenció, un secretari. Enorme i majestuós, camina al lluny, dins el groc. Trobam, 
també, un mussol mort, enorme de cames peludes. Arribam al càmping prestíssim, abans de les cinc. Es diu Betesda, així, amb una creu, amb comptes 
d’una t. Aviat aclarim que es tracta d’un retir cristià. Deumeu! Sopam de minestrone i ous estrellats amb patates, astorats d’un luxe tan exquisit, tan 
lluny de ca nostra.

31 de juliol de 2008
Ens aixecam i sense berenar plegam les tendes i partim. Quaranta minuts de procés. Ja ho sabem per un altre dia. Tot d’una, pel camí, trobam dunes 
d’arena, tota vermella. Primeres fotos. Dia intens per a les càmeres, però molt més per als nostres ulls. Tots els grocs, tots els ocres, tots els vermells. 
Les dunes, sinuoses com dones orientals, plenes de revolts torrats del sol, plenes de llum, i d’ombra. Aparentment, arena, i tanmateix, plena de vida. 
Escarabats, formigues, sargantanes. I de tant en tant, qualque planta. Abans d’arribar al desert, altra volta, xacals. Berenam a un espai bucòlic, entre 
les dunes. Joan Toni, Pere i Montse troben un racó de temps per ampliar el seu book de fotografia. En Gaspar troba pedres arruades, i en trenca fins a 
convertir-les en ganivets. Telefonam a na Bel, a la fi! L’enyoram i pensam en ella, però feia dies que anàvem malament de cobertura. Frissam, fris, de 
tornar-la a trobar. Damunt la duna 45, Bel. Pujam a la duna 45, perquè és al km 45; prop de mitja hora d’ascensió. I unes vistes, a banda i banda de l 
cresta, que ens deixen astorats. Més endavant, acaba la carretera d’asfalt i comença, autènticament, el desert del Namib. Classe pràctica de na Marga 
per manejar les autèntiques prestacions d’un quatre per quatre. Un òrix entre les dunes, i una colla d’estruços. Ens endinsam dins les dunes amb els 
cotxes. Sembla com si conduíssim dins aigua. Navegam damunt l’arena. Aviat el cotxe que mena en Pere queda embarrancat dins l’arena. Més envant, 
un altre com els nostres també hi està. En un moment passa un cotxe de passeig pel desert. El conductor demana doblers per desembarrancar-nos. Ens 
avenim. El treu de l’arena i feim expedició cap a les entranyes del Namib. Detvlei ens espera. Vint minuts de caminada i arribam a un autèntic cementeri 
d’arbres. Sessió fotogràfica. De tornada, dinam allà mateix de galletes d’Inca amb sobrassada, fuet i xocolata. De retirada, recuperam i afegim colors a 
la nostra paleta saturada. Els vermells i ocres s’intensifiquen. Sense pensar-hi trobam la posta de sol més intensa i preciosa del viatge, fins ara. Fotos 
ràpides. El camí cap al càmping de Naukluft s’eternitza. Més de cent quilòmetres després trobam el creuer que hi mena. Just abans, una cigonya dormia 
a contrallum damunt un pal de corrent. Ja dins el parc de Naukluft, i amb fosca negra, ens travessa una zebra per davant. Just abans, la sospita d’un 
lleopard jove. Al càmping, molt apartat de tot, sopam i ens posam les botes amb la pasta que havia de ser per dinar i la botifarra d’òrix i els costellots de 
vedella torrats al caliu d’un foc massa mal d’encendre. Llenya comprada que són estelles i per prendre, palla i llenya seca segrestades de l’entorn: pues 
i escarrinxades. Dia llarg i intens. I l’endemà, també a les cinc i mitja.

1 d’agost de 2008
Partim passades les set, berenats. Ens meravella el paisatge que enrevolta el càmping i que forma part del parc natural de Naukluft. L’objectiu és passar 
el portell del parc abans de les vuit per no haver de pagar entrada. De camí cap a la sortida trobam kudus i zebres, moltes. També ens acompanyen 
stenboks i piocs. L’etapa és, a partir d’aquí, quilomètricament i paisatgísticament dura. Contravenint els consells d’en Joan Miralles, ens aturam a donar 
assistència a un home que té un cotxe esbucat al costat de la carretera. En Gaspar i na Marga empenyen el cotxe atrotinat. Els altres feim fotos. Un 
altre home ens vetla cent passes enllà. Sospitam la possibilitat d’una emboscada, però a la fi no passa res. Aquell home ens confessa que el cotxe no 
és seu, que l’havia vist i volia veure si aniria bé. Es posa en marxa. Una dona alemanya ens demana assistència un poc més envant. S’ha perduda. 
Duim el mateix mapa que ella i la podem ajudar poc. La darrera assistència del dia ens la demana un jove, que diu si l’acompanyam a Solitaire. Anam 
plens. Continua el seu camí a peu. Ens aturam a Solitaire a comprar sandvitxos per dinar. És com un safari en miniatura: centenars (milers) d’ocellons, 
sargantanes cansadíssimes i esquirols ensuriacats. A partir d’aquí trobam un paisatge lunar de molsa i muntanyes de formes arrodonides. La bellesa de 
l’espai ens fa aturar. Fotos i espai del cos. Abandonam aquests paratges agomboladors per entrar a la vertadera hostilitat del desert. Una planura 
intensa, immensa, uniforme, quilomètrica. El cel és de plom. El sol, emplomat. I l’aire, molestament fred. Anam gairebé tot el temps amb les finestres 
tancades per guardar-nos de la pols dels altres cotxes. Després de desenes de quilòmetres gens amables, ens desperta de la monotonia un llarguíssim 
tren de mercaderies. Just darrere hi descobrim una altra cara del Namib. L’arena blanca. El vent. La vegetació escassa. Sessió de fotos. Bel a les 
dunes. També ens vénen de nou, enmig del desert, les torres d’electricitat fetes amb cinc pals comuns de fusta. Compra exagerada després de tocar 
mare a Walvis Bay. Finalment, posta de sol amb gavines i dos pelícans. Cervesa i sopar de zebra, kudu i altres animalons. L’endemà, 



una altra vegada a les cinc i mitja, per anar a veure ocells i sortida del sol a la llacuna. Walvis Bay, de totes maneres, no ens ha agradat. Carrers 
amples. Ciutat nova i poc acollidora.

2 d’agost de 2008
Ens tornam a aixecar a trenc d’alba per anar a veure la llacuna de Walvis Bay, amb salines incorporades. L’objectiu: flamencs i pelícans. La sortida de 
sol és preciosa. Na Irene, però, ha perdut les ulleres. Trobam restes d’una foca morta on acaba la pista i ja és platja. D’enfora, de molt enfora, flamencs. 
Ens hi acostam a peu i n’arribam a veure de bastant a prop, amb temptacions de fer-los nyop-nyop o tititititiu, però ni una cosa ni l’altra: respectam el 
manual del bon ocellaire. Veim becs d’alena (amengual binimelis), setmesons i avisadors. També, al lluny, pelícans. De tornada, na Montse veu que el 
cotxe rosa duu una roda foradada, o més buida que les altres. Berenam “a lo grande”. La criada de na Brita (la fumadora britànica que ens dóna 
hostalatge) ens prepara salsitxes, ous, bacon, llet amb crispis i moltes més coses. Ja berenats, ordenam la compra i cercam racons de sol per estendre 
les dues rentadorades express que ens havien fet el dia anterior. Encalçats pel temps, plegam la roba humida dins bosses de fems per estendre-la en 
una pròxima destinació. La roda buida, més buida. L’anam a canviar: quatre euros. També canviam doblers, en principi, per al que queda de viatge. 
Walbis no ens ha agradat gens i decidim fer una aturada a Swakopmunt, que tampoc no és res de l’altre món. Algunes cases colonials de relatiu interès 
i poca cosa més. Compram artesania. Coses diverses. Descobrim que els negres es poden escriure damunt la pell. Arribam a Hentis Baai. Més petit, 
però d’estructura urbanística idèntica a la de Walbis i Swakopmund. Ens hi rep na Jumila, amb el seu home i la seva filla de cames gruixades i texans 
amples. Cuinam el dinar de l’endemà. En tenir tres o quatre coses enceses, boten els ploms. Una cisterna de vàter no va bé. Una dutxa no treu aigua 
calenta. Perdem, culpa meva, les espècies. En Joan Toni i na Montse representen “Paràbola i clam de l’home negre i l’home blanc”. Un cop enllestit el 
dinar, anam a cercar un lloc per sopar. Al betambrecfast ens ho indiquen però no ho trobam. Veim una dona pel carrer i li ho demanam. No ens entenem 
gaire i puja al cotxe fúcsia durant vint metres per dir-nos on havíem de voltar. Finalment trobam el local, al poliesportiu. Però ens diuen que no hi fan 
sopar. Continuam cercant i trobam un local bastant decadent, amb blancs, amb cartes, amb billar. Demanam per sopar i ens diuen que només hi ha un 
cuiner i que haurem d’esperar quaranta-cinc minuts. Esperam. Jugam a burro. Un dels habituals del bar s’hi apunta. Perd. Paga el beure. Jäguermaster. 
Descobrim la pizza hamburguesa, que és una pizza normal, però tapada amb una altra pizza. Un de grasset balla amb una de rossa com na Marga 
Borcal. Hi ha karaoke. Ens saluden des del micròfon. Acabam ballant: és dissabte, és clar.

3 d’agost de 2008
Visitam la colònia de lleons marins de Cape Cross amb la boira encara sense escampar. Ens aixecam a les sis. Abans de les nou som allà. Xacals ens 
reben, aparentment ximples. Se sent pudor de pixum. Deuen ser els xacals que marquen territori? Arribam al lloc i els nostres ulls no hi donen crèdit. No 
és exagerat dir que n’hi ha a milers. I molt a prop. Les mares, els fillons que mamen. Els mascles agressius. Els xacals oportunistes. Qualque gavina, 
un corb marí. Sobretot, però, la pudor i la xerrameca angoixant, mig agressiva mig tendra, dels lleons marins. Les mirades, tanmateix, corprenen per la 
seva humanitat, o si més no, pel seu alè de vida. Observam l’organització social d’aquests animals. I també centenars de caparrins negres dins l’aigua 
revoltosa. Després de les foques, els vaixells engolits per la mar i després per l’arena. Ferro, fusta, boira. I ones. L’Atlàntic no es rendeix mai. 
Fantasmagòric, inquietant, però bell. A partir d’aquí, pallisa de quilòmetres, desert, grava. Plata. Negre. Arena. Marró. Gris. Plom. Roca. Roig. A l’hora de 
dinar, amb dunes blanquíssimes de fons, trobam un mòbil que, en principi, funciona. Just després, abandonam la monotonia del desert i entram a la 
rutina de la carretera. Pols: fa més calor. Petites aturades tècniques o fotogràfiques alleugereixen un camí llarguíssim. Trobam zebres, de molt a prop. 
Qualque òrix, qualque springbok, qualque estruç. El paisatge és marró, de terra roja. A l’esquerra ens voreja una doble tanca formant un estrany 
passadís. A la dreta, un tram verd com si fos un riu. Na Montse es pensa veure-hi una girafa. Muntanyes amb cucuies que són mugrons. La fe mou 
muntanyes. I qui té fam somia rollos. Tornam a plegar fosca pel camí, però poca estona. Al creuer, en veure’ns arribar, dos nins vénen a vendre’ns 
pepes fetes de sa mare. En compram unes quantes. El càmping fa bona pinta. Restaurant acollidor. Banys exòtics. Veim els primers elefants, que són 
de plàstic. Sopant, ens compareix un animal. Na Montse bota de la cadira. Resulta ser un ca, ximple i bon al·lotot. Abans de les deu, tothom a dormir. 
L’endemà, també a les cinc i mitja. Ah, i hem vist, en abundància, Welwitschia mirabilis, una planta ultraendèmica de l’ordre de les gimnospermes. Com 
una xica, o com un pi, que sense ser iguals, són molt diferents. En Joan Toni compra unes banyes d’springbok per fer una careta del dimoni cossier.



4 d’agost de 2008
A les cinc i mitja, alto. Visita a les pintures rupestres amb la guia Bernadette, entusiasta de l’art antic africà. Recordam en JP al centre dinterpretació fet 
amb bidons i llaunes. Fotografies a sargantanes, de cap groc i de cap vermell, però totes amb unes cames de darrere com si fossin de granot. També 
visitam l’orgue, columnes basàltiques que es desfan. Minisessió fotogràfica. Aturada encara més breu a la muntanya cremada. Després, visita al bosc 
petrificat Coníferes només existents a centreàfrica i a Amèrica. Els troncs estan fossilitzats, fins i tot amb l’escorça. Ens guia en Bacos, que no és el 
déu del vi, però és molt agut. Ens fa una lliçó inaugural de la llengua damara i els seus sons glòtics. De tornada, veim que hem deixat les portes obertes, 
però ningú ens ha tocat res. Al migdia, descans. Relax ja fins a l’endemà, sopam al restaurant del càmping. Al bosc petrificat, en Bacos ens explica les 
dificultats de creixement de la welwitschia i també les propietats verinoses d’una eufòrbia i les curatives d’una que lleva el mal de panxa als elefants, 
que, per cert, en damara es diuen “wabas”. Assetsuaixí, compareix, pinyó fix, un escorpí que camina en línia recta cap al seu cau. La particularitat: és 
negre i fa un forc de llarg. Al càmping hi ha un cartell que explica que no els han d’increpar, que tiren el verí als ulls. Sopam al càmping restaurant de 
carn d’elan. Tendríssima. Tot és molt bo. Les cuineres, negres, fan un discurset explicant com han fet el sopar, mentre l’amo, blanc, ens torra la carn al 
caliu. Un poc abans, en Gaspar i jo ens hem banyat a la piscineta, tapada de moscards. És en aquest càmping on, cada vegada que sortim, corren cap 
als cotxes un parell de nins amb pepes per vendre’ns.

5 d’agost de 2008
Dia de trànsit cap a Etosha. Posam benzina a Khorixhas. Ens aturam a comprar a Outjo. Hi veim dues himbas, mametes a l’aire, totes enfangades, però 
amb mòbil. Outjo té molta vida. Trobam una coa a correus, que són dues. Ens colen directament. Al súper, no hi trobam nocilla. Els ninets blancs, 
d’uniforme. Els negres, ni van a escola. Arribam molt prest al càmping. Instal·lam un tendal de pareos per dinar. Dinam i després, piscina. Aigua gelada. 
Tres s’hi banyen sencers, un els peus i els altres tres, res de res. Al càmping ens expliquen que hi ha un trèquing de 2,5 quilòmetres al voltant. El 
començam. Trobam una bifurcació (long way/1/2 way). Agafam la llarga. Aviat veim que agafarem fosca. Posam la directa i sorgeixen tensions entre el 
grup capdavanter i el de coa. A la fi, arribam a bon port. Sopar i a jeure.

6 d’agost de 2008
Primer dia d’Etosha. Emoció. Ens aixecam a les cinc i mitja i sense berenar partim cap al parc. Hi arribam cinc minuts abans que l’obrin. En veurem de 
més a prop deia na Marga. Ara l’entenem. Kudús, springboks, zebres, impales, secretaris, òrixs, hartebeest, un esbart inacabable de faraones, girafes. I 
de molt enfora, porcs senglars. Després d’una estona llarga observant els animalons al “bany dels Elefants”, decidim cercar una altra bassa. Un moment 
després topam la imatge suau i contundent de dos immensos elefants, de pas cansat però trajectòria decidida. Els deixam passar i els seguim amb els 
otxes. Van cap a la bassa on érem nosaltres. Hi arriben. Hi romanen més de dues ores. Hi comptam més de 25 elefants. Al parc n’hi ha 2.500. Cada 
grup d’animals té la seva hora de beure. Però els elefants, quan hi són ells, no hi deixen acostar ningú més. Una mirada o una alçada de trompa els 
basta per marcar territori. Abans d’entrar al parc, hem vist, ja, les primeres girafes. De camí cap a la darrera bassa del dia també trobam noves girafes, 
zebres a desenes, nyus, esquirols i mangostes apropíssim. En una altra bassa hi trobam un elefant mascle que es dóna un bany de fang blanquinós. 
L’escena és bucòlica i corprenedora. Passa tant de gust que ens en fa passar a nosaltres.A la darrera bassa del dia, hi arribam escèptics. L’aigua és 
molt enfora dels cotxes i al lluny veim springboks, zebres, xacals, girafes... Aviat un altre cotxe ens avisa que darrere un arbust hi ha una lleona. Al cap 
d’una estona llarga de vetlar, la veim guaitar. Sembla com si jugàs amb dos o tres cadells. Però no, imponent, veim alçar-se el cap del rei de la selva, el 
lleó de cabellera rossa. Vessut i majestuós. La femella li fa joquets a davant però ell sembla estar més per nosaltres. A la fi, s’alça també una segona 
femella. La primera fa un llarg (en temps) trajecte per abeurar-se. La segona, més tard, també hi va. Es topen a mitjan camí. Se saluden. S’ensumen. Es 
comuniquen. El mascle, ara dret, les vetla a elles i ens vetla a nosaltres. El dia ha estat completíssim i, a més, hem vist un steenbok, petita gasel·la 
d’orelles grosses. I un ocell de colorins, un gaig de pit lilós tornasolat (proposta del traductor Gaspar). Ja fora del parc i de camí al càmping, en Pere veu 
un lleopard arran de carretera. En Gaspar es renta les dents amb sprite. Al càmping, wàter i dutxa d’aigua corrent però sense 
sostre. Cagam a la llum de les estrelles, però asseguts a una tassa.



7 d’agost de 2008
Ens aixecam un quart d’hora més prest. A les cinc i quart! La vida d’explorador és duríssima. A les sis i mitja entram al parc. Entram decidits a trobar els 
lleons a la mateixa bassa del dia anterior. Hi estam una estona, sense resultats positius. Pel camí, però, veim les primeres hienes i un moix salvatge 
africà. Berenam a Okaukuejo. Esquirols ens mengen crispis a les mans. Capsigran de pit vermell. En Gaspar fa el cafè d’sprite. Partim altra vegada cap 
a la bassa. Repetim a Nebrownii, la bassa on trobàrem l’elefant embetumat de fang blanc. Avui, springboks i, sobretot, òrixs. Continuam cap a Homob. 
Un estol d’una dotzena de girafes s’hi abeura. Piocot pel camí, i després també a la bassa. Hi esperam lleons, però no arriben. Zebres, una guarda d’un 
centenar, i springboks, un de coix, s’hi abeuren també plàcidament. També faraones. Pel camí trobam secretaris, un dels quals és caçat per una ràfega 
de na Marga. I dos steenboks, que boten com a llebres. Quines orelles tan peculiars! Anam d’aguait en aguait sense sort, només la màgia d’unes 
girafes, una dotzena, alimentant-se enmig del bosc, interromp la monotonia de l’espera il·lusionada. Trobam una bassa molt guapeta, una mica a 
contrallum, però just a veïnat trobam una zona humida amb una colla de grues blaves, una espècie en perill d’extinció i molt cara de veure. Veim 
desenes de piocs de casta grossa. Tornam a veure aquell ocell de colorins, un perico gras, segons en Joan Toni. Segons na Marga, un gaig tornasolat. 
Finalment, després d’una recerca infructuosa de guepards, lleopards, lleons i rinoceronts, decidim acabar la jornada a la bassa de Twifelfontain. 
L’arribada és espectacular. Una bassa natural d’aigua blava amb un illot d’herba verdíssima enmig. Acaramullats, assedegats i molt socials, una guarda 
de trenta elefants beuen entre divertits i vigilants. Una mica més enllà, mitja dotzena de girafes esperen el seu torn de beguda. Arriben, més enrere, una 
cinquantena de zebres. Piocs gegantins picotegen aquí i allà. De sobte, però molt lentament, els elefants s’allunyen de la bassa i vénen cap a nosaltres 
(hi ha, a la bassa, quatre o cinc cotxes) tot arrebossant-se d’una pols grisa. Sentim un renou fondo, com si ressonàs fins a l’horitzó, greu. Un altre 
cotxe, pensam. Al cap de pocs minuts (segons?), sentim el mateix renou. Contravenint les indicacions del parc, en Gaspar i jo som a damunt el cotxe. 
Ens giram cap a darrere i ens sembla veure una lleona venint cap a nosaltres. De tan enfora seria fàcil confondre-la amb un altre animal. Per exemple, 
un dels springboks que pasturen plàcidament per allà. Tant amb els binocles com amb la càmera confirmam que, efectivament, és una lleona. La prova 
final és veure la guarda d’springboks que corren cap a l’esquerra, mirant de guardar les distàncies. La situació, però, és dual. Si a darrere tenim la 
lleona, davant hi ha els elefants, de cada vegada més a prop. Ens passen gairebé a tocar i deixen el torn lliure a les girafes, cansades d’esperar. Passen 
tots; i el darrer, però, un dels més grossos, es gira cap a la lleona i s’hi encamina. La mira com si li digués: “Sabem que ets aquí, alerta”. La lleona 
torna a rugir. Només queden els nostres dos cotxes. Tothom ha partit. És hora de tancar el parc. Finalment, ens decidim a partir. Ens acostam tant com 
podem a la lleona i la retratam. Deixam darrere, també, les girafes. De tornada cap al càmping estam a punt d’atropellar una zebra. Arribam amb deu 
minuts de retard. Sopam de pollastre amb curri. Ginlemons per acabar. Passam un guster. Per a demà, possibilitat de safari nocturn. Veurem 
rinoceronts?

8 d’agost de 2008
Dia de menjar. Berenam fort perquè hem de dinar fort i per això feim un sandvitx entre i entre. Sortim del càmping tardet, que vol dir a les vuit o a les set 
i mitja. Feim la ruta del rino, però en lloc de rinos veim impales, faraones, zebres, giraes. Moments abans colombram una colla de lleons entre les 
matres d’una garriga aïllada dins la planícia. Els trobam perquè els animals estan tots girats cap allà mateix. Tornam a dinar al càmping. Fotos de 
tucanets i ocells lluents. En Gaspar, piscina. Ens aturam, ja de capvespre, a una bassa molt guapeta. De lluny estant, només divisam tortugues. 
Continuam la volta i dins el brut na Marga, que té dos ulls que en valen catorze, veu un rino. No és gens clar si era blanc o negre. Però era un rinoceront. 
El benziner del càmping no va mostrar gens d’entusiasme, quan li ho contàvem. En canvi, el guia Martin, diu que si era un rinoceront blanc hem duit 
molta sort, perquè només n’hi ha cinquanta-dos en tot el parc. De tornada trobam girafes a la posta de sol. Frissam moltíssim perquè tanquen el 
càmping, però no podem evitar de fer-hi unes fotos. Ja al càmping, aprofitam per anar a l’aguait que hi tenen. Dos kudús hi fan el darrer beuratge. 
Termo i cervesetes. Però l’hora Hac és a les set. És el moment de donar la sortida al safari nocturn. Tres cotxes surten amb una vintena llarga de 
persones. En Martin i en Beta són els nostres guies. Sistema: llums dels cotxes, baixos; far amb filtre vermell per no encegar els animals. El far en 
qüestió, però, és de gir manual. El trajecte pareix un partit de tennis; dreta, esquerra, dreta, esquerra. De sobte, es transmeten missatges a través del 
walkie. A un arbre, immòbil, hi ha un camaleó. Deu fer, tot en gros, deu centímetres i té els ulls clucs. Com el deuen haver vist? Ens duen a la bassa on 
nosaltres ja havíem vist una lleona i, efectivament, hi trobam la colla. Ella va moguda i intenta seduir el mascle, exhaust de tanta activitat sexual. En 
Martin sent un esbufec imperceptible per a les nostres orelles mecanitzades: és el renou d’un rino. A la fi, davant la bassa, veim desplaçar-se les 



ombres vermelloses de tres rinoceronts. Els nostres guies donen la visita per acabada. Pel camí trobam dues llebres i una geneta, a banda d’un moix 
salvatge. Tot això, amanit amb un fred polar que miram d’esvair amb edredons del tipus BBVA que pareixen un pareo de Formentera. Les companyies 
més remarcables: l’home far, grec, i la seva dona, grega també. L’home-far rep aquest nom pel frontal o ullal que du, que enlluerna tutiquanti persona hi 
ha. A l’altre cotxe, un presumpte metge sud-africàde clotell poblat i calba generosa (prrrt) i una mestra d’escola australiana que era la seva segona 
parella foteren l’edredó del libretón a en Gaspar. Ens colgam perplexos, havent begut abans una sopeta tebeta.

9 d’agost de 2008
Berenar frugal al càmping. Nou euros i de tot. Gorrejam fruita per a més tard. Ja tenim clar que no dinarem. La ruta d’avui és la del lleopard., però 
fracassam. És el dia que som conscients d’haver vist vint-i-dues de les quaranta-cinc espècies mamíferes especificades a la llista del camp d’Etosha. 
Repetim zebres, girafes i springboks. Cercam el camaleó del safari nocturn, sense èxit. Veim molts d’impales. Repetim també steenboks. Veim un lleó 
mascle, majestuós. Veim, també, pelícans. Visitam les entranyes (entranyes?) de l’Etosha Pan; argila cruiada, fang, sal. Llum. L’horabaixa anam a becar 
a una bassa. Les zebres enrevolten l’olivera de Curt. Ens passa una hiena apropíssim. Un grupet de girafes vermuteres festegen. Véns a fer un cubata. 
Puges a ca nostra? Veim tot el procés de sedució però ens perdem el pinyolet. Cames pertot, hi deu haver hagut. I el coll, on el deuen posar? Arribam a 
Namutoni. Mangostes retxades, ximples com a moixos esquius. A la bassa festejadora de girafes veim una cotorra grisa crestada fugissera, dita també 
carolina del carrer de l’Amor. El vespre, sopar frugal en companyia de dos xacalets. A Namutoni, posta de sol a l’aguait en companyia de cinc girafes, 
sempre tan silencioses. Dins el càmping, també veim dos facoquers (porquets senglars). Queda només un dia de safari. També hem vist oques del nil. 
Pel camí de tornada, també un estruç que corre al nostre costat, rep una fotografia amb l’aigua de l’Etosha Pan de fons. Per sopar, barbacoa. 

10 d’agost de 2008
Darrer dia a Etosha i, simbòlicament, darrer dia de viatge. La resta ja serà l’eterna tornada. Berenam tranquil·lament el dematí havent-nos aixecat a les 
sis. Sabem ja, que tendim a dormitar davant les basses, per tant, ens agafam la darrera sortida amb calma. La visita matinal a les basses no dóna gaire 
de si. Més girafes. Però quedam amb el regust de no haver vist cap guepard. Avui tampoc no veim lleons. Un falcó gris elegantíssim es posa les botes, 
de menjar, damunt un arbre. Els termiters són immensos. Trobam un esbart de voltors ajagudots davant una bassa. La desídia dels carronyaires 
contrasta amb l’energia fascinant d’un esbart mil·lenari d’ocellons que encara ara no hem sabut identificar. A les basses hi neden oques del nil, però 
també hi camina, fi com una randa de padrina, un esplugabous, tan mallorquí. Identificam també unes anneretes que són cosines de les de cara blanca. 
Tornam a trobar bec d’alenes amengual binimelis, que ahir va fer quaranta anys. Tornam al càmping a dinar. Tres dies abans d’arribar a Mallorca, 
preparam les maletes per tornar. Passades les quatre, feim camí cap a la bassa de les dues palmeres reials a viure la darrera posta de sol. Just abans 
d’arribari afinam les siluetes cadencioses d’una guarda d’una vintena de girafes. Fotos. El sol, el nostre darrer sol a Etosha, mor inexorablement, més 
ràpid que mai. Més vermell que mai. El cel s’irisa. Ens giram a l’esquerra i apareixen, encara, tres nous companys: els marabús que vénen a abeurar-se 
d’aigua i color. Fotos. El sol toca l’horitzó i, com un vermell d’ou que crueja, es fon a la línia que separa els colors. Fotos. Silenci. Rítmicament les 
mirades ens fan callar. La darrera posta de sol africana. Cauen algunes llàgrimes. D’altres intenten frivolitzar-ho. Tanmateix, l’emoció és compartida. 
Etosha i el seu sol ponent marquen la fita dels vint dies plegats. És la fi del viatge. La mort de l’aventura. Ara sembla com si el cansament acumulat 
s’esvaís i fóssim capaços d’allargar una setmana més la nostra estada aquí. Sigui com sigui, frissam de tornar, tot i que hem entès que en el món hi 
poden passar coses sense que sigui necessari que nosaltres ho sapiguem. L’enyor, però, és inexorable, com ho són també les ganes d’aventura., 
aquest viure un temps etern en vint dies. Aquesta vida sencera concentrada en tres setmanes que fa que el que visquérem fa deu dies sembli un 
succés de fa deu anys, perdut dins la nebulosa de la memòria. No és hora d’escriure-ho ara, però el dubte comença a surar: quedarem tocats del mal 
d’Àfrica? La tornada al càmping és lenta i silenciosa. Hi arribam mitja fosca. El portolà ens dóna una passada de ca per haver fet tard. Cervesa al bar. 
Compra de joies. Primeres reflexions sobre el viatge que s’acaba. Sopar i gintònic. L’endemà, cinc-cents quilòmetres fins a Whindoek. Arruixam xacals, 
insistents com cans amb talent. 



Llista de mamífers avistats

MOIX SALVATGE AFRICÀ MANGOSTA RETXADA XACAL D’ESQUENA NEGRA
RINOCERONT NEGRE IMPALA DE CARA NEGRA NYU BLAU
HIENA TACADA ZEBRA DE BURCHELL ELAND
ELEFANT ÒRIX GIRAFA
ESQUIROL TERRESTRE KUDÚ LLEÓ
HARTEBEEST VERMELL LLEBRE DE ROSTOLL GENETA DE TACA PETITA
SPRINGBOK STEENBOK FACOQUER
RINOCERONT BLANC MANGOSTA GROGA

11 d’agost de 2008
Ens aixecam a trenc d’alba però amb calma. Mentre preparam l’equipatge definitiu als cotxes ens temem que una roda  ha perdut pressió. La inflam 
amb l’aparellet que va connectat a la bateria i anam a la benzinera del càmping amb la intenció que ens canviïn la roda. Ens diuen que ells també 
n’arreglen. Hi accedim. N’arreglen, però no tenen eines. Agafen les d’uns francesos que també havien foradat. Són cinc homes desengramponant. Per 
mirar de trobar la fuita reguen (amb una regadora) el pneumàtic. A la fi, localitzen l’aire, tan puta, que surt per un esqueix de la vàlvula. L’avaria és 
superior a la capacitat dels nostres mecànics i decideixen que el millor és canviar la roda. La de recanvi del cotxe de benzina és fotuda. i posam la del 
cotxe dièsel. Fotos d’agraïment, una hora després d’haver iniciat la peripècia. Partima a les vuit i mitja, amb 512 quilòmetres pendents de trajecte fins a 
Whindoek. Després de passar unes obres de carretera, una colla de policies ens fa aturar. No sabem què pot haver passat. Excés de velocitat? Parlen 
primer amb el coxe de les nines. Simpatia. Alegria. Rialles. Na Montse va sense fermar, però somriu punyetera. “Pueden continuar, senyoritas”, diuen 
en espanyol de Namíbia. La visita al cotxe dels nins no és tan amable. Guaiten i troben en Guaita, Gaspar, sense cordar. Li demanen el perquè i ell: “És 
que dormia, perdonau-me, em sap molt de greu”. “No, no, no, això haureu d’anar al quarter perquè us facin un rebut de la multa que heu de pagar”. La 
multa, tot en gors, són 300 ND, 30 euros. Els agafam del pot. En la maniobra per agafar els doblers, en Gaspar deixa guaitar la titola i pixa. Miram de 
pagar la multa, però a la fi, els agents tenen pietat de nosaltres i ens deixen continuar el camí. Abans ens havíem aturat a una apotecaria de davant un 
hospital per deixar els aliments sobrants. La recepcionista ens demana si duim res per a la sang alta. El menjar sobrant el deixam també a davant 
l’escola de l’hospital, que justament és a veïnat d’una botiga de baüls (caixes de mort). L’escola, polsosa i molt humil, té els nins al pati. Una mestra 
jove accepta de molt bon grat els aliments, encara que a dures penes ens ho pot agrair, afectadíssima per una extracció dental massa recent. Al cap de 
pocs minuts, una de les dones de l’escola compareix al pàrquing de l’hospital amb el mòbil que en Joan Toni havia trobat al desert. i deim que no el 
volem i que pot ser seu. Continuam el camí. Aturada per dinar a un berenador. Sandvitxos i restes diverses. Posam benzina. Minicompres d’artesania. A 
les quatre i mitja arribam a Windhoek. Trobam l’hostal amb relativa facilitat. Visita al centre. Gent guapa. Molt mudats. Són negres. Sopar al NICE, 
l’escola d’hostaleria. Exquisit i no gaire car. Local de disseny. Cuina a la vista. Tot gustosíssim i refinat. L’endemà, ja, ai, aeroport A les set, alto.

12 d’agost de 2008
Ens aixecam a les set, però tothom s’ha despert molt abans. Coses del càmping-lag. Bé, tothom no. La bella dorment cagadora ha covat, ha fet el 
ronsero i ha redolat entre els llençols. Berenam frugalment amb una truita i uns ous estrellats fets a consciència. Darrere nosaltres hi berena un home 
que fa coses rares. Ja berenats, anam a les habitacions a acabar de tancar maletes i començam a sentir crits. L’home de les coses rares és al pati 
amb la motxilla a l’esquena que demana que li obrin. Na Quiti s’ha tancat a la cuina i no el deixa sortir del recinta. Ha telefonat a la policia. Irat i fora de 
si, l’home de les coses rares li tira una pedrada i trenca el vidre d’una finestra. Na Quiti obre la barrera. L’home de les coses rares se’n va flastomant i 
malparlant dels negres. Al cap de poc arriba la policia. que pren nota del succés. Na Quiti és la nostra amfitriona en el darrer betambrecfast del viatge. 
Viu amb sa mare. Presumptament és fadrina vella. Ha trabucat els cinquanta fa ja un parell d’anys bons i passeja una magror tal que hom diria que té 
sempre el frare amagat darrere la porta. Tanmateix, la manca d’aliment no li genera cap casta de nitedat i, serenament, amb les mans juntetes, demana 
si volem te o cafè, o truita o ou estrellat. Demana també si hem tengut un bon vespre, i si hem dormit bé i moltes altres preguntes protocol·làries que 



passa un guster de repetir a cada nou client. D’enfora podria ser parenta de na Sarkie Bussio, o de na Juanita, entranyables amfitriones d’aquest viatge. 
Sortim del betambrecfast per anar a cercar el rent a car i tornar els cotxes. El mapa està molt mal fet i no hi ha manera de trobar-ho. A la fi, hi arribam. 
Ens revisen els cotxes i els explicam els nombrosos problemes que hem tengut. Mentrestant, na Montse coneix (no en sentit bíblic) l’encarregat del lloc. 
És una espècie de Clark Gable negre, magre i d’americana polsosa. Molt agut, s’ofereix per passejar-la per Namíbia quan hi torni. La jugada no li surt 
malament del tot, perquè li regalam una botella de vi que sobrava. Un manobre també es queda la xocolata sobrant. En Salomon, gruixat i simpàtic, ens 
acompanya a l’aeroport, quaranta quilòmetres lluny de Windhoek, a la recerca de planícies perquè els avions hi puguin aterrar. Ens explica que una S 
barrada vol dir que els cotxes no es poden aturar en els pròxims sis-cents metres. També ens explica que esl semàfors dels vianants fan molta via a 
posar-se vermells perquè els cotxes van alerta a atropellar-los. A l’aeroport, vols separats fins a Johannesburg. Sense incidències. A Johannesburg, na 
Montse es posa al capdavant i configura l’equip directiu unipersonal del grup de quatre. Feim coa a un lloc que no estam segurs si és l’indicat. Falten 
tres hores perquè surti el vol. Ella troba que en deuen faltar dues i quart. Totes les possibilitats de fracàs en l’espera són imaginades per la nostra 
directora, que com que és la directora, es posa nerviosa per ella i pels tres embalums que l’acompanyen. L’espera es fa eterna perquè hi ha un sol 
mostrador de Virgin i na Cati Foster, que hi despatxa.  Abans que ens toqui el torn ve una al·lota per darrere i diu que esperava abans que nosaltres. La 
nostra directora li diu que no. Però una dona britànica repel·lent li diu que no sé què d’Àfrica i civilització i altres beneitures. Finalment accepta que per 
ser davant a la coa hi hauria d’haver estat tot el temps. Ens toca, a la fi, a nosaltres. La nostra directora demana a veure si no ens han de segellar el 
passaport abans. La feim callar, que no alci la llebre. Després, ja amb les targetes d’embarcament a la mà, insisteix a demanar si no ens han de posar 
cap segell. I na Cati Foster que no, que no fa falta. Partim cap a la porta d’embarcament i coneixem un jove de Barcelona que ha estat un mes a Malawi 
amb una ONG musical. Guapo, diuen. Tan guapo. En el vol fins a Johannesburg hem suportat la companyia de principatins estantissos i madrilenys 
rancis. Na Montse ja és na Montse però té una fumera rabiosa i cerca un smokingpoint. Un quart enfora. Ningú la hi acompanya. Se n’hi va i pel camí 
troba la resta de l’expedició, que va a Londres en un vol diferent. Tornam a pujar a un avió de dos pisos. Ens hi acompanyen nombrosos jueus amb 
birret. Just abans de partir, leshostesses passegen unes bengales perfumadores amb una gràcia mai vista. Dotze hores de vol. Del vol ens queda el 
record inesborrable d’una cançueta persistent: teiie or coffeieei? Vigiterien or not vigiterien? L’altre grup arriba una mica abans que nosaltres a Londres 
perquè els canvien l’hora de vol. Fan cara de mussol. No han pogut aclucar ull. No han fet tros de nit, perquè duien devora una guarda de nins petits 
incansables. A Londres, telefonades, espera i partida cap a Mallorca. El viatge ha acabat. Ens retrobam amb na Bel, amb na Mireia. El grup dels vint dies 
es desfà. A les retines resta encara qualque polsim dels colors africans. A una sabata, un macolí namibi insisteix punyent. L’eco del rugit d’aquella 
lleona retorna persistent. S’esvaeix l’enyor de Mallorca. Comença l’enyor africà: el mal d’Àfrica.



Una de les poques imatges urbanes, a Ciutat del Cap. Darrere s’intueix la immensitat.



Encara a Sud-àfrica, a cavall entre dos oceans.





“Mitja hora per dinar i després una altra vegada a la carretera, que encara en tenim per una bona tirada”.



“Eixamplar l’horitzó, fer gran l’espai i alentir el pas dels dies, carregant-los de coses noves i desconegudes”.





“El vent empeny onades de sorra per damunt de la carretera entre les dunes. Mentre passin els cotxes, l’asfalt 
continuarà net. Només i quallarà la sorra si no hi passa ningú. Però no cal patir: les dunes tenen més paciència 
que nosaltres”.



“A l’hora de la posta, el riu és un bassal de mercuri, brillant i dens, metàl·lic. L’horitzó, un incendi”. 





“Tota la plana color de palla esgrogueïda. Al damunt, muntanyes minerals i dunes roges. El miracle d’un arbre. 





“No pots trobar a faltar allò que desconeixes i no t’és dat tan sols d’imaginar-te. Ningú no va ser infeliç per no 
tastar el cafè, l’amor o l’aeronàutica abans que no s’inventessin”.







“Darrer de cada carena hi ha una nova plana infinita puntejada del verd aspre dels matolls per on corren els 
ramats de gaseles. Hi ha una bellesa de la monotonia”.



Com retratar aquí un espai esfèric, allò que t’envolta per totes bandes, allò que no admet renúncies, allò que no 
és possible enquadrar?



“He vist el perfil excitant d’una duna. Rosada i fina com el cos del gran amor que dorm de matinada. Potser no 
he vist cap duna sinó dona ajaguda al desert conscient que no hi havia casa prou gran per acollir-la. Ja sigui 
dona o duna he decidit pujar-hi creta amunt no tant per conquerir-la sinó per veure-hi més enllà i sentir-me savi”



“La màxima desolació no és el buit. És la memòria eixuta d’allà on va haver-hi vida i ja no hi és”.



Ara sóc dalt. M’estimo aquesta sorra per tot allò que he après mentre pujava. L’abraço fort mentre em penetra 
pels braços nus. La duna ha estat vençuda. Victòria inútil. L’únic tresor que al cim hi havia era el rastre d’altres 
dunes més grans que m’esperaven”. 







“Però tu has trenat els teus cabells de fang, t’has cobert el cos esvelt de terra roja i de joies daurades com 
ocells per tal de ser contemplada: la bellesa sempre necessita públic”.



“A qualsevol plana hi ha una dona que camina amb alguna cosa damunt del cap anant d’enlloc a enlloc”.

“A l’Àfrica hi ha una imatge permanent a cada cruïlla. Gent que espera gent per arribar a la seva gent”.





Al pas del cotxe blanc els nens aixequen el braç i saluden amb mans negres. No ens envegen. Tampoc no es 
tapen els ulls per la pols que aixequem. Només saluden la velocitat en un continent que va massa a poc a 
poc”. 



“Els nens d’aquí no juguen amb joguines. És el món sencer el que es posa en moviment quan li donen corda”. 







“En situacions que no dominem els fràgils són els nostres herois necessaris per sentir-nos que encara podem 
domesticar algú. La tendresa vers el feble és el que queda després de la colonització dels forts”. 



“I van ser els seus avantpassats els qui van fer l’invent extraordinari que ens va arrencar de l’esclavatge de la 
terra i ens va fer ser el que som. Potser van ser els avis d’aquests homes els qui van inventar les paraules”. 





“Algú, a més d’allò que cal imprescindiblement perquè serveixi, busca en les formes arrodonides o la senzillesa 
del traç una intuïció d’harmonia, un desig de bellesa que encara no té nom. Vindrà el futur i en dirà art”.





“Amb la vida al coll Silver i el seu papagai s’obren pas entre les aigües gèlides, mentre el seu buc és un 
esquelet més a la costa dels esquelets”.



“Quan la mort té forma de paisatge, les fotografies només capten les ànimes”.





A l’esquerra, la Welwitschia mirabilis, endèmica de Namíbia.







































La pau no és la quietud sinó el moviment harmònic, l’estol d’ocells de pit roig o de plomatge blau que vola 
sobre el riu el capvespre. Sense ells, la posta no seria serena, sinó rígida, glacial. El que és immòbil és la mort”. 































“A l’hora d’anar a beure a la llacuna hi ha una jerarquia i una llei. Les zebres s’aparten quan arriba l’elefant. Les 
gaseles quan arriben les zebres. Tothom, si ve el lleó. És la llei natural”. 



“Li diuen springbok, que en afrikaans vol dir ‘cabra que salta’”



“Un animal amb banyes serà el meu preceptor. M’ensenyarà on és l’aigua que conserven les plantes. Em dirà 
per on vénen els vents meridionals. Em mostrarà que l’ombra és l’esca de la vida. I que si tinc paciència, 
l’herba remuntarà”. 















“La naturalesa és lenta. Els animals grans corren només per fugir o per encalçar. La naturalesa és tensa. Totes 
les bèsties se saben sempre en perill i beuen a la llacuna atentes a l’amenaça. Només nosaltres hem inventat la 
pressa i la il·lusió de la seguretat”.





“Al voltant d’una llacuna, de nit, nou girafes interpreten una coreografia de dansa contemporània, els moviments 
sincopats dels colls, les passes sobtades, un joc de verticals i transversals. La música seria l’alternança de 
moments de confiança i d’alerta”.



“Enlluernats per una posta de sol amb girafes coquetes, se’ns ha fet tard per tornar al campament. La nit no 
avisa al tròpic de Capricorn”.



“Un viatger és un turista que no voldria ser-ho o com a mínim voldria no semblar-ho”



“Tu i jo som aquí a la recerca del mateix que ells: la llibertat, el buit i la bellesa. Però a terminis i amb xarxa. 
Amb aigua calenta a l’hotel i bitllet de tornada”. 



“Jo no tenia una granja a l’Àfrica, sinó una eixida a Canet amb rosers i orenetes que vam enderrocar quan va 
morir la mare”.



“Avui torno a Namíbia i la reconeic. El que a Europa són minuts aquí són mil·lennis”. 





“La felicitat és acordar el que vols amb el 
que tens. La infelicitat és el desig 
insatisfet. Mai no tindràs tant com vols. 
Procura voler tant com tens o pots tenir. 
Per tant, ens diuen els emissaris de tots 
els déus haguts i per haver, la felicitat és 
l’absència de desig”.



“A vegades cal sortir d’on hem nascut per trobar-nos”
Joan Barril i Vicenç Villatoro, L’espai immens


