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Preparar un viatge, 5. El Gran Salto, 5. Perquè publicar els diaris, 6. 

Primera part, 6. Madrit, Madriz, 8. Recepció de becaris de luxe, 9. Autobús al

Pasco, 11. Port de la Oroya, 12. Introducció a Cerro de Pasco, 14. La caseta a César

Vallejo, 15. De cap al Bosque de Rocas: el Festival Ruraltur, 18. Pachamanca, 21. El

Auquillu, 22. Calientitos, 24. Dialectes festius, 25. Jugo de maca pa la ressaca, 26.

Fonts termals de Caleras, 28. El geógrafo posat a prova, 30. Gringo, que te pisan!,

31. Els meus tutors a la UNDAC, 34. Las nueve revelaciones, 36. Fogatas festivas,

38. Reflexió: els territoris verges de turisme, 39. Vida al Señorial, 41. Ascensió del

Cerrito San Juan, 42. Primera visió del Huagurunchu, 43. Visita guiada a Ninacaca,

47.  Canchacucho  altre  camí,  51.  Espant  al  primer  bivac,  54.  Yanaututo,  aigües

termals, 57. Hacienda cooperativa Gaia, 59. Huayllay i fi de la volta al Bosque de

Rocas, 60. Despido de Rosa Fierro, 61. Workshop del sector turístic, 61. Shaiquilla i

Raquel,  noves  amigues,  63.  Olimpo  Discoteck,  64.  Huariaca,  67.  Un  guia

alcoholitzat informe sobre el Huagurunchu, 68. Sense vere Huánuco, 69. La selva a

Tingo María, 70. Els guacharos de Humboldt, 72. Fulla de coca prohibida, 74. Fiesta

cachimbo,  75.  Com  te  ho  montes,  76.  Festival  de  Goñicutac  a  Rocco,  78.  La

observación participante,  85.  El  geógrafo está  borracho,  87.  Corta  el  Monte,  87.

Volta al Huagurunchu, 88. Hospitalitat  de la compañía hidroelècrica, 89. Coll de

Lioncocha,  90. La mort bufant l'orella,  92. Compromís en el trekking, 94. Bivac

delirant,  95.  Mulachurco,  96.  Puerto  Arturo,  99.  Huarancayoc,  101.  Descens  a

Huachón, 104. El Vaso de Leche, 105. Sostenibilitat ben entesa, 108. Workshop del

sector turístic a Lima, 109. Oh, no: la gran ciutat, 111. Enganyar turistes ingenus,

113. El Cristo de los Milagros, 117. Seminari de Turisme, 121. Automartirologi de

Daniel Alcides Carrión i beatificació popular, 122. Sendero Luminoso, 124. Mercat

a Cerro de Pasco, 124. Camí d'Oxapampa, 127. Indígenes de Pozuzo, 129. Trobar

amics, trobar enemics, 131. Esmorzar de dumenge, 135. Tornar a Cerro, 138. La

Tierra  como  astro,  140.  Estimat  diari,  142.  Provar  una  ruta  turística  que  ham

dissenyat,  143. Preparat  per baixar  a Lima,  146.  Allotjat  a  Miraflores,  150. Una
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punta social de Lima, 151. Un amic berliner, 152. Comprar flors i a l'aeroport, 153. 

Segona part, 155. Volta al Bosque de Rocas amb companyia, 156. A Huachón i

Tingocancha, ídem, 160. Travessant a la selva, 161. Ayacucho, 163. Titankayoc, 165.

Gringos sitiats en un bon hotel, 166. Oh Cuzco!, 167. Today Inka Trail, 168. Els

desubicats del Mini-inka trail, 170. Machu Pichu, 171. Canvis a Machu Pichu, 172. 

Tercera part, 174. Dejaré mi tierra por ti, 174. Llibertat, 175. Amics de Sascha,

176. Huaraz, 177. Chiquián, 179. Volta a Huayhuash, 180. Estancia de las amazonas,

184. Yerupajá, 190. Lo de Lioncocha no ere un zorrillo, 193. Punarinri,  194. Els

atres gringos de Huayhuash, 198. 

Quarta part, 200. Panamà, 200. Seattle 1999, 202.  Me desperté de golpe, 204.

Encontré  una  librería,  206.  Costa  Rica,  Nicaragua,  209.  Ometepe,  212.  Volcán

Concepción,  215.  Volcán  Maderas,  218.  Aventures  capitalistes  a  Managua,  221.

Atravesar fronteras sin dineros, 222. San Cristóbal de las Casas, 224. 

Quinta part, 226. Quatre barbes, tres dies pel Yucatán, 226. 

Sexta part, 228. El tren dels mítics, 228. Tocant el límit a Veracruz, 230. El faro

de la buena onda, 231. Paso de Cortés, 232. Popocatepetl sense io, 236. Amecameca,

238. Una tarde al DF, 239. Al chaparral, 240. Cerro Tumpián, 244. Mescalito, 245.

La paradoxa dels donatius, 251. Els evangelistes de Culiacán, 252. La Barranca del

Cobre, 254. Mescalito 2, 256. Com quan érom xics una cabana, 258. Categories de

rodamons,  260.  “Antes  d'ahir  has  de ser  a  Lleida”,  261.  Adicció  al  viatge,  264.

Me’n vaic al Pirineu, a vere què mi passe allà, 265. 
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El descobriment de l'exploració geogràfica. 

Diari  de  viatge  de  Pasco  (Perú),  Mesoamèrica  i  México,  de

setembre de 1999 a gener del 2000.

Durant la primavera de 1999, quan puiàvom a Conangles amb Ivan a fer els perfils

i tests de risc de llavells, vam anar somiant un pla pra viatjar a Amèrica en acabar

la carrera universitària.  Treballar  a l’estiu,  i  al  setembre saltar l’oceà Atlàntic.

Anar a San Francisco i comprar un cotxe pra baixar la panamericana a través de

México, ixo ere el somni primer, a la carretera pura. S’apuntave l’Antonio Mejías

de Lleida, que cada divendres somiave amb natres ixo viatge, i Toni Cases, o Toni

de la Pobla, o del Baliera, que en aguell temps tothom li dive Tuan menos io que el

coneixeva de xic com a cusí llunyà, i a l’atre li dívom per contagi Antoine o Toine

que sóne igual.

Els plans si definiven durant la primavera, i mi va sonar la flauta dos vegades: amb

els quartos d’una beca de col·laborador amb el departament de geografia tiniva

com menjar en el  viatge,  i  amb una beca Intercampus que vai  demanar mi vai

canviar el  destí  radicalment: no hi here moltes opcions en geografia,  i  a Mèxic

només  en  GIS,  i  vai  demanar  per  una  ciutat  que  vai  haver  de  buscar  a

l’enciclopèdia: Cerro de Pasco, Perú, “dos meses, ecoturismo rural y planificación

de programas de desarrollo turístico regional y municipal”. Vai rebre resposta a

mitjans  de  juliol:  així  que  io  seria  el  primer  a  anar-me’n,  l’u  de  setembre,  i

començava sol, en el món de l’acadèmia i l’administració pública, i ia trobaríom la

manera de viatjar amb els atres durant la tardor o l’hivern. Perquè des del primer

dia sabeva que no tornaria amb el billet que mi pagave la AECI, sino que allà mi

quedaria, trobant als atres pra conéixer un tros d’Amèrica, i veient pra què servive

tot lo que hérom estudiat. Antonio, que mos here fet lligir Kerouac, hu nombrave

així en una carta: “¿estáis preparados para El Gran Salto?”

El viatge que llegireu, en istes pàgines que seguissen, que constituïssen el pròleg o

preàmbul del temps de la tesi pirinaica, é la narració “en temps real” a partir del
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diari de viatge i totes les diapositives que vai prendre per allà, més algun dibuix fet

més tard i algun fragment com isto, en cursiva, que està escrit de la memòria, entre

el 2006 i el 2008. Si tracte que les observacions geogràfiques o antropològiques de

camp no siguen porgades o elaborades un atra vegada; d’aguesta manera el procès

metodològic de formació de l’opinió del geògraf é més evident. Claro que é un diari

personal, però està ple de dades, i io no sóc qui pra descartar-ni cap, sobretot de les

vos permetran avaluar l’observador (en cas que vos faigue falta, per exigències de

mètode científic o qualsevulla).  No hi ha mentides,  donques, però hai pugut ser

enganyat sense sabre-hu. I ia vereu com va això del coneixement i/o construcció del

propi  medi,  del  medi  viatjat,  pr’això isto  diari  forme part  dels  diaris  de la  tesi

(“antes del coneixement, de la paraula”, pro logos), i com acabe isto gran salto,

amb un atre gran salto. 

Primera part

31 d’agost de 1999

De Llesp a Lleida per la tarde, amb el temps just per sopar amb Emma i sa mare i ser

a les deu i mitja a Indíbilimandoni, aon van arribant poc a poc els Paus, la Flori, la

Txula, l’Anna M. i el Lluís, que mi fan una despedida de puta mare. Mo’n’anem a

sentar a l’entrada dels Campos Elisis a fumar i beure-mos tres botelles de rioja. Ivan

i Marta arriben més tard, i quan ia no quede molt rato se’n van a buscar a Toine que

arribe just a temps. Entre tots mi regalen un altímetro mecànic de 3500m, i els dic

que hu sento que me n’hai comprat un de digital just ahir, i el regalo passe de mans,

regalat  directament;  tamé  mi  regalen  un  zippo  que  dic  claro!  un  mechero  de

gasolina, a joc amb el fogonet. No podeven ser menos. Vai cargat de records i de

regalos de despedida... això hu fa tot diferent, isto é clarament un Primer gran viatge.

Emma  mi  va  donar  La  Rentina,  pra  que  l’auló  de  teia  m’acompànyigue  i  mi

transpòrtigue  quan hu necessita...  Ivan,  un paquet  que  no sé què  hi  harà.  Ai,  io

content  i  tots  contents,  quina calor  humana,  què acompanyat,  hasta  que el  talgo

direcció Madrid s’ha posat en marxa i els hai soltat i no m’han fet enveia encà que se

n’anaven a acabar-la pels bars de la ciutat...
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Foto 000: (Flori) El geògraf.

Hai tingut de travessar tots els vagons del tren, perquè me hi hai puiat literalment a

l’atra punta. I amb el petate groc en bandolera, que d’arrastrar's verticalment pel

Capitán ia en sabrà,  pero dels passillos estrets no tant...  O sigue que pra relació

amor-odio la meua amb el petate quan arriba a Cerro de Pasco: No sabré si cremar'l

o  deixar-li  el  llit  i  txaure  io  a  terra...  Pero  claro,  sobretot  al  tren,  el  petate

descompensat i més que atra cosa el gat ruc d’havre-mi passat des des onze beient i

fumant i el patxaran, per molt que fos de Guipuzkoa. Trobar l’asiento (“me parece

que todavía no he visto su billete, señor”, mai un revisor here conseguit un tono de

veu  tan  igual  al  de  “su  tabaco  gracias”).  Deu minuts  parat  a  davant  del  mirall,

flipant,  amb els  ulls  xics i  rois,  esperant acostumar'm al  traqueteo del  Talgo pra

podre pixar antes d’anar a covar el gat en qüestió. Tal com sóne: si el tren haguès

surtit una hora més tard harien tingut problemes pra ficar-me-hi. Cada vegada que

mi desperto i canvio de costat el cap, mi dóne voltes una estona hasta que si va

aquitiant,  i  suo alcohol  a  raig fet.  Perfecte;  é lo que els  hera demanat,  que mos

féssom un radé dijous de Lleida, encà que fos dimarts, pra puiar a l’avión amb totes

les ganes de txaure.
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1 de setembre de 1999

“Madrid-Chamartín”,  coi!  No  é  tan  dolent  tot  plegat.  Pensava  que  tindria  més

ressaca que son, i é al revés, i hai dormit bé –prou bé‒. Hai ancertat el bar més

horrible de l’astació; no tenen pintxo de tortilla, i tenen unes porras tan seques que el

xurrero que les va fer sospito que deu estar jubilat del 84. I tenen un camarer tan

txulo que si pentine a lo Fary, que a io m’ascupís (“no t’tenemos”) i a les señores les

sobe (“buenossdiassss”). Bossal, harie de portar isto home. A vere qui s’atrevís a

queixar-se-li pr’istes porras! 

Tot el matí que porto amb l’anular i el minyique de la mà dreta adormits, ista cosa

que mi passe què deu de ser, sovent només l’índex, però avui dos, i alternats... I són

les nou i mitja del matí i me’n vaic a Perú, perdó, primer a Barajas. Si no podem

escriure coses més interessants que istes xorrades, estem listos.

Madrit, Madriz! sembles com si ti veiguessa en una pantalla gran, perquè avui sóc io

el que protagonitze el lent caminar per l’aeroport, amb la sensació de velocitat que

les cintes mecàniques horizontals produïssen. Semble una pel·lícula, i ia sé que hi tè

algo  a  vere  el  porro  que  m’hai  fumat  a  fora:  i  encabat  el  xivarri,  control  de

passaports, escàner a la bossa, adrenalina perquè el guàrdia civil mi fa obrir tots els

potets de carrets, i que no hi porto ré més que carrets de diapositives; i llavontes

començo a caminar,  dutyfree i  gent,  però de repent  una portalada molt  gran,  de

màrmol, amb una noiamaca en un racó al radé d’una taula; i la porta si prolongue en

un passadís amb cintes i plantes i una música lenta, i io caminant aussent a la poca

gent que hi navegue, tots mirant com a crios les pistes d’aterrissatge enormes, que si

despleguen  a  l’horitzó  per  unes  vidrieres  obertes  a  misdia.  Colossals  aerobusos

transcontinentals  –quin serà el  meu‒ semblen atletes o herois,  amb una colla de

patges  i  ajudants  que  els  llimpien  i  alimenten.  “Señores  pasajeros  del  vuelo...

embarquen por...” una cerveseta, un gigarret, a l’últim dutyfree.  Alea iacta est. Ara

hi ha menos cua. Vamos p’allá    o    foc al faro!

Una tal  Maria  de companyera de viatge,  ingeniera de Malpica a  Coruña que va

d’Intercampus tamé (semble que l’Agència española de Cooperació internacional

haigue llogat tot l’avión!) però sobretot a buscar el seu xicot limeño. Maja prou;
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però bueno, tot just “prou pot ser” que mos tornem a trobar algun dia. No hai dormit

molla, finalment: m'hai estudiat el manual de l’altímetro-brúixula-relotge, i ia me’l

sé. 

A l’avión fauna,  fauna:  expatriats  amb billet  gratis  que els  acompanye la  poli  a

l’asiento,  gent  anyorats  de  nòvios,  buscant  faena,  o  fent-la,  diplomàtics  a  la

bussinessclass. Claro, això é: baixar l’últim graó de l’ascala é un petit pas pra la

humanitat, però tothom sap que pra cad’un de natres é un gran salto. Baixar, control

de  passaports,  impresos  a  rellenar  de  creuetes  i  pam,  corazonada:  la  mossa  que

estave sentada  al  davant  meu a l’avió,  fijo  que va a  Pasco.  Li  cotilleo  el  paper

d’immigració per sobre l’hombro i sí, Eva a Cerro! É ella qui si presente primer, ia

m’here sentit enraonant de la ciutat. Surtim molt depressa de l’aeroport (hi ha uns

semàforos: apretes un botó i ti toque revisió completa o bé salvat. Un diplomàtic

amb cadira de rodes i mil tubos de mapes –proiectes d’ingenieria o qui sap‒ voleve

passar directe i la xicota diu no, no, es para todos igual. I va el tipo i trau verd. I io

vai un poc a radé, i no sé perquè, no mi fan apretar re. Un poc de por passava, no pel

Torres10 que mi van fer cabre al petate a última hora, sinó pel xurís!), i a fora hi ha

un home saltant amb un cartell (bueno, cent saltant, taxi, taxi, i dos-cents amb atres

ofertes) que diu “Xavier/Eva/Ana María” tres al Pasco! Deunidó, no? La tercera no

arribarà mai, si veu. Total que mos fiquem els sis becariados en un microbús de cap

cap a l’hotel. Això sí que no me hu esperava: hotel gran lujo, el sopar que m’han

servit amb més parsimònia de la vida.

Presentaciones,  pues.  Juan  (Rodolfo)  Medina,  el  responsable  de  relacions

internacionals de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, que é

l’únic de totes les universitats que ha vingut a buscar als seus “colaboradores”. É un

tipo xicotet que fa la mateixa cara que les botelles de Pisco. Dicharachero com el

que més, claro! entre l’aeroport i l’hotel m’ha deixat el cap com un bombo. Ell no

sope ni txau amb natres: tindrà un allotjament més econòmic. Tot sopant, pus com a

l’avión, enraonant de la uni i d’ixes coses, el grupet que mos desperdigarem pel país

demà i mos tornarem a trobar d’ací dos mesos... Io marco la primera diferència: “No

sé si voy a estar en esa otra cena la del último día... seguramente me quedaré”. “Al

menos ven a cenar i a dormir aquí, por aprovechar el hotel, y luego no vienes al

avión”. “Sí, eso podría ser”, li dic, i sobretot é pra no trencar la il·lusió, perquè la
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mosseta més maja ere la qui me hu va suggerir.  La AECI triave el  menú enlloc

nostre; mos han servit crema de choclo, de panís blanc bullit, arros amb pechuga de

pollastre,  i  un pastel  amb crema catalana de postre,  amb merengue i  mel.  I  una

botella de vi, l’hai trobat ben bo, Casillero del Diablo, chileno, mos coste 18$ i és

que  què  t’esperes  d’un  quatre  estrelles...  paguem  Carlos  i  io,  que  ia  estem

connectats. Carlos é madrilenyo, biòleg, se’n va a Iquitos, a pleno Amazonas, i amb

ell  hai  compartit  el  segon dels  porros  que  me’n  vai  endur  fets  dels  Campos  de

Lleida, que va passar innocentment la duana al paquet de camelitos perquè entre que

me hu pensava i no, què en feva, ia estava al control de passaport i a la revisió de

tots els carrets, i amb els nervis mi vai olbidar del canuto. Ham fet la volta a la

mansana de l’hotel tot fumant; Lima semble un desert humà, vist des d’aquí. 

Els quartos són dobles i ia estan repartits, re de barreies de sexes! Partisso quarto

amb el Jonathan que li veic el rasgo d’atleta com io i bingo, que igual é atleta el

saltador de tanques que el marxador. Hi ere una Judith, de fesomia basca innegable, i

amb ulleres hexagonals, i una antra xicota apart de Eva, que ere qui vinive a Pasco i

pr’això ia hi tiniva obligació d’amistat. La del nòvio limeño no tinive dret o ganes

d’hotel. Avui ham tingut un hotel amb botones, amb moqueta, i teléfono hasta al

quarto de bany. 

2 de setembre de 1999

Cada vegada que miro el termòmetro a la tauleta de nit, ha baixat un grau. Passem a

13ºC, i avall. Ací covo preventivament, que fai primera nit sobre quatre mil metros

(m.s.n.m., els agrade dir als cartells de les ciutats), de moment l’altitud no mi sente

malament. 

A les deu del matí, Juan mos ha vingut a buscar pra nar a l’autobús. Lima de dia é

molt fiero, per les avingudes pleníssimes de cotxes salvatges, però molt: la maioria

de taxis i molts  particulars porten defenses de tot-terreno. Propagandes diferents,

parterres  de  flors  que  dibuixen  frases  als  laterals  de  gespa  de  l’avinguda:

Vulcanizados Gómez, per exemple. Juan que truque pel mòbil, pel “celular”, i si veu

que é un tio amb influències importants, li dic a Eva, perquè diu “buenos días, ¿me

comunica con San Pedro, por favor?” i le hi passen. É l’autocar aon anem, el de la
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Empresa de Transporte Turismo San Pedro, i é nou i cómodo. Si veu que n’hi ha

d’unes quantes categories i preus, d’autobusos interurbans. Eva i io som els únics

estrangers en tot el viatge.

Surtint de Lima, favelas que s’amparren hasta dalt dels tossals ressecs, vuit millons

d’habitants  desordenats,  perduts  per  condenats  a  no  podre  buscar  la  surtida,  per

contrast amb el barri de l’hotel d’aon vinívom i els seus segurates amb cassaques de

garibaldi i metralleta, i els cartells si succeïssen a les cases de dos plantes vora la

carretera, i al davant, al carrer, la gent currant igual que a Marroc, molt a mà, taller

mecànico, ecografías en color, copias fotostáticas, revelado rápido, notaría, internet,

cursos  de  windows,  msoffice,  coreldraw  (100%  prácticos),  se  fabrican  carros

sangucheros refrigerados, centro de CAD i GIS, el pollo alegre, iglesia adventista;

camions immensos, motocarros, tricicles de venedors ambulants, dios te ama, claro.

I més enllà més cases, i tallers de caixes de camions decorades, com a Marroc, i

xumberes, i pocs cultius perquè tot açò é molt sec. El desert costaner del Perú: ia hu

diven, que la vessant pacífica dels Andes, en istes latituds é molt seca, perquè la

corrent oceànica freda de Humboldt hi determine un anticicló estable que no deixe

arribar l’aigua.

El termòmetro ia ha baixat a 12ºC. Humitat fonda.

I de repent el colectivo ha començat a puiar una carretera asfaltada malamente, per

un engorjat que quan ploigue deu de fer feredat. Peatge, dos soles i mig per eje. Som

a la autopista central, i aviat som a 1000m. Dinem en un parador, un de cents, i si

una carretera està així,  com deu ser el  camino inca,  allà al  Cusco? Juan mos fa

demanar seco de ternera i paradoxalment é estofat de sucar pa, picant, deliciós. De

postre, una Inkacola amb gust de Kojac de maduixa, si aguesta é la bebida del Perú,

ergo els peruanos són ben gormands. I explique Juan que al Pasco se hi cultive la

Maca,  un  tubercle  xicotet  que  avui  dia  els  japonesos  el  planten  en  règim  de

integració  (diguéssom)  i  se  l’amporten  pra  fer-ne  pastilles,  molt  millor  que  el

ginseng:  é  més  reconstituent,  i  ademés  é  més  afrodisíac  que  la  viagra  (tots  els

hipérbatons són de Juan) i diu que hi ha un poble que é aon més bona surt (com més

alta, més concentració de qualitats) i  en mengen molta, que són ultra-fèrtils,  que

cada família tè dotze o catorze fills, “y prácticamente todos varones!” (a n’això no hi

vai fer comentaris). Bueno, i diu que de la maca en fan jugo, tamé el provarem. 
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El  meu  rotulador  pilot  roi  s’ha  buidat,  igual  que  al  Toubkal  el  95,  i  per  la  nit

comprovarem que els de Eva estan igual. Io estic sentat amb Neal, i m’explique que

estudie  contabilitat  i  que  aprofite  les  vacances  de  l’hivern  pra  baixar  a  Lima  a

comprar roba perquè tè un negoci. La carretera va puiant a lo bèstia, i ia passem a

3000m, i a 4000, i llavontes veiem el port que passarem a 4.850m, per aon passe el

ferrocarril més alt del món i la carretera més alta d’Amèrica (postdata: el ferrocarril

Pekin-Lhasa ha superat el de la Oroya des del 2006. Altrament, vista de prou aprop,

una carretera sempre pot ser “la més alta” del “món”.). I al radé un estanyets i uns

pics que són xics però deuen fer cinc mil. Òstia, neu!

Foto 001: Pics al coll de la Oroya, “són xics però deuen fer cinc mil”, amb un
trosset de glaciar i tot.

Foto 002: Estany i pics vora el coll de la Oroya, no gaire lluny d’unes mines de
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coure a cel obert.

Al davant meu se hi assente la señora Alfonsina Barrionuevo, que txarre amb Juan i

amb io i mos conte tot seguit lo següent: que surt a la tele, i que tè escrits vint-i-dos

llibres, i que de fet si dirigís a un congrés de folklore i etnografia que ha montat

Pelayo el  que ha de ser el  meu tutor.  Antes,  Alfonsina tinive un Mini-doberman

venezolano, un Pitcher, una bèstia maleducada –digo io‒ de divuit centímetros de

llargada, que va agafar sarna –microsarna serie‒ i el va estar portant sis mesos al

veterinari  cada dos dies.  I  tamé creu que el  despotisme hidràulic  del  inques fou

maravillós, i que els mochicas van inventar, “primero que nadie en el mundo”, l’ús

del bronze, i la flauta, de fet ha afirmat que la primera nota musical de la història va

sonar  a  Perú (però “Perú” ere concepte inexistent  en aguell  temps),  i  que feven

flautes de tot,  de canya,  fusta,  pedra,  os i  hasta dels canutillos de les plumes de

nyandú. I mos ha explicat que eren tan avançats, els inques, que van descubrir el

llenguatge “de los cerros y de las nubes y del agua y de la selva y de la pachamama”

y vuelta al socialismo del incario. I va i li diu a la pagesa, la campesina amb el fill

grosset a l’asquena que viatge de peu “apártese, por favor, ¿es que no ve que estoy

conversando?”. Ai señora Alfonsina, usté que hace suyos los méritos de toda la gente

que vivió por aquí, cómo me gustaría presentarle a un amigo profe antropólogo que

se llama Víctor Bretón,  se iba usté a enterar,  oiga,  de otros análisis  del régimen

social inca. I mi semble que existís una flauta de Isturitz al Pirineu que é molt més

antiga que els mochicas.

I passem de mentres Junín,  la ciutat,  i  quin tros de llac que hi ha,  i més pobles

allargassats a la carretera, que tots els edificis semblen a mig acabar, i llames pels

plans,  primer poques,  després carneros u ovinos, i  vaques,  negres i  xiques,  o bé

alguna amb algo de sang holandesa, i alpaques, i gent de colors amb barrets tan alts

com de gnomos que no enraonen castellà. Passant per Carhuamayo, festes en honor

a Tupac Amaru (no al grup terrorista sinó al capitost del segle disset, aprox.), una

processó de gent seguive un home alt vestit de draps marrons tot asbucinat, com un

espantall, li diuen el Chuto, o algo aixit. Passem per la vora de San Pedro de Cajas,

poble famós per produir uns tapissos figuratius collonuts, i admire Juan que haiguen

retratat  a  Ronaldo  i  al  fillet  d’ell,  el  Ronaldinho,  i  a  Cloivert  o  Kluivert  (que

deduïsso “sagazmente” que tots són del barça perquè Juan ia s’ha revelat culé –i io

immediatament  m’hai  confesat  l’anómalo  profano  en  fútbol:  ixo  tema  no  el
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converso, ia hu sento). El hotel aon estic dormint avui està ple de tapissos d’ixo

poble, i la vritat é que són molt ben fets a mà però que no en penso comprar cap que

són molt lletxos o no é el meu estil.

I de repent ham vist Cerro de Pasco, que no s’anuncie de lluny perquè està fora de la

messeta plana, però li fem la volta d’aprop, per dalt, de nit, i si revele en negatiu un

espai  immens al  centro de la  ciutat  aon no hi  ha cap  llum de carrer,  cap cotxe

passant. I é el Gran Tajo o Tajo Abierto, que obligue a traslladar la ciutat en el seu

avanç, en el seu creixement. Penso en els ogros que amenacen les ciutats de cuento,

penso  tamé  en  “la  nada”  de  Fantasía.  Una  ciutat  en  jaque,  on  la  vida  serà

forçosament provisional per a tots, rics i pobres. 

I el Sendero Luminoso, mi conten que ia no hi é. Que algo en sentiré a dir, encara,

però que ah menos mal que el Chino, Fujimori, ha acabat (al mode “estilo militar

cuando no hay testigos”,  diguem) amb el  problema terrorista  que li  diuen i  mai

guerrillero o maoista (tot dependrà de qui hu digue). A Cerro hi here hagut molt

jaleo, i ell m’explique un foc creuat, el 1987, entre la policia i senderistes, uns a cada

costat  de  la  Universitat,  la  evacuació  a  rastres.  Aguella  vegada  van  matar,  els

senderistes, dos professors i nosequants representants dels estudiants. “Cabrones...”

vai pensar io, perquè tota mort violenta é crim, però tamé hai pensat que la vritat, en

istos països que tenen guerres civils no declarades durant quinze o més anys, sol ser

una vritat molt llarga i amb moltes cares d’avergonyir uns i atres per igual; ia me’n

contaran més coses. I per contrast, (o potser perquè ia està en la política interna del

chino, anar a foc lliure contra els senderistes, que així la gent sap a què fer cas i no si

preocupe de la política econòmica o millor dit del desfalco organitzat) tothom veu

amb ressignació la recent venda de tot el negoci de la mina de Cerro de Pasco, el

terme  municipal  de  la  qual  fou  comprat  al  98%  fa  un  segle  per  la  Mining

Corporation,  ara  passe  de  Centromin  a  Vulca,  de  capital  canadenc  i  peruà,  que

encara no ha pres poders i ia tè la fama d’extraure ràpid i invertir poc. Mentres ha

sigut nacionalitzada, penso que des del 1965 o 1970, no ha nat a millor. 

Anem a parar a l’hotel Wong, que é aon estava tot el rato escrient, i surtim a sopar

després del primer matedecoca que mos ha portat en un termo la secretaria de Juan,

abuseu del matedecoca que é lo que millor vos anirà, i io entenc que no é l’efecte de

la coca mascada lo que mos anirà bé sinó el diurètic general de la infusió. I sopem
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un quart de “pollo a la leña” que tè mida i textura de ser pollastre industrial total, i

un panís torrat que en diuen cancha o canchita i que ixo sí que no tè ré que vere amb

el panís de bossa nostre. 

Instal·lat a l’hotel, diverses sorpreses haic: l’habitació tè bany complet però no tè

aigua i no està net. Fa fred a dins i a fora, igual sopant que ací o al carrer, a tot arreu

12 graus humits. Com a casa quan tiniva deu anys. Se m’ha volcat un poc de conyac

a la motxila, i  ara la tovallola que l’embulicave fa olor de borratxo (de borratxo

pastós). Antra sorpresa hai, que el soroche re i que ara faic el segon cigarro. Ah, no é

ni per plaer, que el fai, ni per jugar amb el risc, sinó perquè mira, m’apetís fer fum. I

la sorpresa millor ha sigut comprovar que el llit tè cinc mantes d’espessa llana, i

pesenta, i una bossa d’aigua calenta! 

Hai obert el paquet que mi va donar Ivan, hi ha una cinta de cuero amb la traba feta

amb  una  vèrtebra  d’ovella  que  tè  dibuixats  els  signes  que  portaven  els  nostres

rantiners d’enguany, a les falles de Taüll: el viatge, i el kabumba o tro. Serà pra un

barret de llana prensada que mi compraré demà o aviat.

3 de setembre de 1999

A les vuit m’han despertat i el termòmetro estave a 10ºC. 

A la Universitat ham trobat a la famosa –que mos n’ere txarrat molt Juan‒ geóloga

de León,  Rosa Marco,  que ha resultat  ser  germana de Pedro Marco, juntat  amb

Consell  del  Mallador de Taüll.  Quines  coses passen...  les més rares,  ixes passen

primer. Pra esmurzar, sanguche de pollo, una jarra de mig litro de suc de papaya i

café hiperamericano,  que hasta  io  el  trobo aiguat,  pero lo  que passe é  que é de

polvos. Mos ensenye Juan, que vinguem sempre ací al Señorial i que no paguem re,

que  mos  tenen  una  llibreta  i  la  beca  hu  inclou  tot,  els  mates  de  mig  matí,  la

merienda.  Tres semanes amb Eva, después seré un dispeser solitari  hasta els dos

mesos. Tindré temps d’agotar la carta completa.

Isto mateix matí, i contra pronòstic, mos instal·len a l’alojamiento que la UNDAC

proporciona, i no é cap residència ni hotel (a lo que tiniva més pànic, per poc cutre

que fos), é una casa; tengo una casa! al cap de tot de San Juan Pampa, barri tamé de
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la  Universitat,  a  15’,  vora el  señorial,  i  a  poca  distància  del  final  del  perímetro

construído cap a un cerrito que tè una creu i hi vui puiar molt aviat. Tengo una casa,

aon viu permanentment “el chinito”, que tè nom però ningú le hi respecte, ni ell

s’atrevís, i la cuide (fa els mínims, i mos ensenye que pra tirar de la cadena del vàter

cal puiar-si al vàter. Bueno, a io no mi cal). Tinc una habitació gran que no tanque bé

de la finestra, que é de bastiments de ferro vell, inclús els vidres són més primets

que tot. Emmoquetada i amb una estufeta de resistència vella que quan la tinc un

rato a les fosques dóne una llum d’atre planeta, i  quan mi desperto de fred a la

matinada,  i  que  fa  bella  mica  de  por  per  la  precarietat  de  l’asunto  elèctric  (el

calentador sobre la dutxa, això fa més por). I al pis de baix hi ha, oh maravilla, un

foc, un arc simple, un terç de circumferència, pintat tot de roi, amb uns sofàs; si el

chinito  mos  conseguís  aviat  unes  cargues  de  llenya  d’eucaliptus  pra  fer  bones

patatxeres,  llavontes  sí  que  serà  com quan  érom xics,  colar  de  vora  el  foc  ben

ascalfats i caure immòbil al niu de llana. I tamé trobaré a faltar llavontes els bons

porros. 

Foto  003:  El  petit  mercat  dels

divendres a San Juan Pampa, Cerro

de Pasco.

Tinc  la  sensació  que  avui  han  perdut  el  nostre  dia  de  punta  a  punta.  Mos  han

instal·lat amb la calma, potser; mos han ensenyat la ciutat i aon podem canviar pasta

16



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

o xecs de viatge. Rosa de León (no confindir con su quasihomónima cantautora)

mos ha advertit, tot sopant, molt seriament, que no mo’n creguem re de re, que de

tots els plans que diuen no en cumplissen cap. A io ia m’està bé, si tantes coses hai

de fer, però si serà farol, que m’avisen, que io me’n vaic a patear. Digo! Bueno,

encara no hai conegut al profe Pelayo, a vere qué serà lo que mi digue ell.

Ham dinat... massa, els dos plats: de primer un calder de sopa d’espaguetis, molt

bona i abondanta, i de segon Eva truita i io bistec encebollado que é un bon invent. I

mate de coca, com rigurosa medicina el prenem. Pra sopar m’hai llançat a demanar

un cuy picante, i portave salsa de maní que no m’acabave de fer el gust, fa prou

cosa, te hi deixen el cap i ti porten la rata aixit esxafurnada, d’una peça. Ah, la carn é

gustosa, a fe! I de postre llet calenteta, llet de vaca mos donen, i xinoxano per la

puiadeta cap a caseta discutint l’amistat amb Eva, i que si demostre sola, l’amistat, la

companyia-contacte  necessaris,  o  què  serà  que  fa  dos  dies  que  mos  coneixem i

puiem abraçats: i no é sensual la reacció, sinó contra el fred, que é lo que funde

l’amistat. 

Cerro  de  Pasco.  Hi  hera  pensat  molt,  com  serie  aguet  país,  i  tanmateix  poc

m’esperava que fos tan brut i lleig. Ista ciutat no tè cap encant, s’estén escapant del

Tajo, que si menje la ciutat, igual igual que si fos la nada. I el fred: la ciudad más

alta, y la más fría... cap interior tè calefacció. Tot lo dia amb el forro cordat; ni pra

dinar me'l trec, ni aquí al quarto, a César Vallejo 408 esquina Av. Bolívar, Cerro de

Pasco,  Perú:  porto  botes  grosses  amb  mitjons  retxos,  tejanos,  samarreta  llarga,

camisa de felpa, forrillo i forro gros, i un buff al cap. Si les dos secretàries de Juan

Rodolfo, Jessica y Paola, treballen tot lo dia amb mitons, haré de fer lo mateix. 

I medito mentrestant què é lo que farem, o més ben dit aon mos trobarem amb Ivan i

amb Emma, ella diu que ve aquí, per lo menos un mes. I amb la resistència a tope,

hai arribat a 13ºC, bueno. Hai tingut cases a Lleida que hi veieves entrar la boira per

sota des finestres. 

Demà al Bosque de Rocas de Huayllay. A flipar, mi penso, però a flipar envoltats de

centenars de turistes. Mos quedem hasta dumenge. Marxem demà, amb Rosa, Eva i

Jéssica. I io que viniva amb la idea que viatjaria sol... Però bueno, aixit mi vai posant

a puesto. Per atents, no mi puc queixar, si de cas els peruans pequen de massa!
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4 de setembre de 1999

A les sis del maití é de dia a Cerro de Pasco. Hi ha molta activitat i els taxis piten –

com sempre‒. Al cotxe de línia, que va a tope, paguem un solito per nar hasta el

Cruce,  aon  abandonem  la  direcció  Huancayo.  El  company  de  asiento  porte  un

mochilot als ginolls, igual que io. Si diu Juan Carlos i estudie història a Lima. Ve

d’empalmada cap a Huayllay, han puiat amb una colla de colegues de geografia amb

l’autobús  tota  la  nit:  ells  són  els  que  monten  el  Concurso  Interuniversitario  de

Escalamiento  de  Rocas.  Mos  hi  harem d’apuntar,  pues.  La  puna  –la  meseta  de

Bombón la van rebatear els espanyols‒ si veieve llaurada a pedaços escardussers, i

ia entenc aguells vuit tractors de cent vint cavalls que hi here pr’allí aparcats a la

plaça de les institucions a San Juan Pampa: hi sembren la maca, i m’hai enterat que

la relació que diu que a més altitud més concentració d’elements, més potència de la

remolatxeta ista, tamé xucle tot lo poquet que tè el sòl a quatre mil cent metros, per

sota de la cleva que é atapida... la maca fa necessari un guaret de set a deu anys, i en

aguet temps no se hi fa re de pasto, li coste molt de tornar-si a espessir. 

Dos sols i mig més per arribar a Canchacucho, a les portes del bosc. Les furgonetes

van plenes, cabem dinou en sis files de tres asientos que no te hi caben els ginolls si

no ets del país, i la nena sentada a la meua mochila. Tots a la fira!

Què pocs turistes estrangers som ací! La maior part són peruans, si veu que des de fa

dos anys el Ruraltur (Festival Ecoturístico de Locales y Visitantes) de Huayllay tè

ressonància. Ara mateix hi ha en marxa mogollón de forns de pachamanca: un forat

de un metro de diàmetro a terra aon si fa una bòveda de rocs xics ajudant-si amb un

parell de ferros, i molt foc a dins pra escalfar es pedres. Después retiren el foc i la

brasa i col·loquen els rocs al fondo, i els atres per damont de les trumfes i el corder o

atre  tall,  a  peces  grosses.  Hi  ha  més  o  menos  dos-centes  cinquanta  parades  de

menjar, una colla més de llana i etcéteres, que de moment només hi hai vist que

productes de telar industrial, i venen prou, però als peruanos, perquè de fora devem

ser menos de deu entre mil o mil cinc-cents visitantes (de moment). Mi conten que

tothom del bosque é a la festa, que les pachamanques hu són la maoiria, de gent que

viu a Canchacucho, a Huayllay, i a moltes cabanetes que hi ha a dins de les pedres.

Però no sé com é de gros Huayllay poble.
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Acullidors sempre serà dir poc, per referència a aguet primer fin de semana a Pasco,

tots encantats que vinguem, que estimem el seu país, i el seu bosc de pedra. Però ah

com els agrade la parafernàlia protocolària, de presentacions i dónamans contino. 

Per contrast, quin orgull de gorros i patucos de pell de llama amb el pèl per fora que

portaven els que menaven les recues de llamas cargueras que feven una carrera amb

quinze sacs,  pesats  i  indivisibles,  els  has de portar  amb les  llames que vulgues,

canviant més o menos els basts segons les tingues de fortes, les llames. Els llames:

pra cargar són sobretot els mascles. L’un portave pernill de llama, poc salat, re de

ranci, però molt gustós, un poc com cecina de vaca. Tota una exhibició de llames al

trote, que només les ham vist arribar, la carrera ere de quinze quilòmetros. Algun

llamero ere prou xic com pra fer de joquey, no sé cap perquè no les han montat mai,

les llames, potser é que els agrade caminar.

Foto 004: Llames al concurs de bestiar del Ruraltur de Huayllay.
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Foto 005: “...quin orgull de gorros i

patucos de pell de llama amb el pèl

per  fora  que  portaven  els  que

menaven  les  recues  de  llames

cargueres que feven una carrera...”

Pel matí ham fet una de les rutes senyalitzades del bosc, mirant les figures, que de

fet é lo únic que estave marcat, amb uns trastes grossos de ciment que indiquen des

d’aon cal mirar-si la figura, perquè sinó, no són. I en quansevol cas són moltes més

que les dels folletos, les formes orgàniques i de tota classe que ti pots figurar; des de

luego que isto é un puesto pra deixar volar la imaginació. Mos ha acompanyat Eva,

una guia local de deu anys que ve a estudi a Canchacucho, caminant cada dia casi

dos hores. Ella mos ha explicat dels rocs i de les pintures rupestres, de la gespa i les

estrellitas, de la extracció de la turba, champa, com a combustible; de les llames...

Tots els nens de l’estudi de Canchacucho fan de guies pra la ocasió, cada un amb el

seu grupet de visitantes per una o atra ruta. I semble que els han preparat prou bé!
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Foto 006: La Banda de Santa Cecilia animant la festa. 

Foto 007: Escalfant pedres pra montar una pachamanca.

Pachamanca pra dinar! però ham arribat tard de la ruta i el corder (si é que no ere

ovella) estave bastant fred, i s’here endurit; anave acompanyat de trumfes i boniatos

(tenen  un  atre  nom  però  hu  són).  Després  ham  acudit  a  les  danses  típiques,

espectáculo  folclórico  ante  las  autoridades,  que  pel  matí  s’han  passat  dos  hores

parlant  i  presentant  “esta  magnífica  oportunidad  de  desarrollo  rural  para  las

comunidades de Huayllay y alrededores” (sic). M’agradarie pensar que tenen clar lo

que se hi juguen, amb la promoció del turisme rural. Això sí, potser haurien d’anar

més enllà de posar el prefix eco- a tot, i col·locar un parell –mínim‒ de papereres.
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Digo io, ia que han convocat a tanta gent de les ciutats, que està al recinte i als

chiringuitos com en un mercat i va a les rutes igual, i allí ti trobes tots els plats i

vasos i merda del seu pícnic en un raconet entre rocas sagradas...

Foto 008: Vista del recinte de la festa/fira i la meseta de Bombón al radé; el

bosc de pedra quede a l’esquena de la foto. 

Foto 009: El Auquillu.
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El  curaca,  el  Auquillu,  el  chamán d’aguesta  festa,  fa  beure  chicha de la  forta  a

totdéu, que porte en un parell de pitxelles de fang, i fa totes les animalades del món,

amb es  seues  pells  i  amuletos  penchant.  Al  cap  d’un rato ansenyave pr’allí  una

vizcacha (ell diu viscacha), un cui salvatxe de cua llarga i orelles de punxa que ha

atrapat  un txavalet.  M’han contat  que el  Auquillu  é  nou,  que el  dels  atres  anys

entrave  a  cavall,  a  galop  saltave  a  la  tribuna  d’autoritats,  que  si  revolcave  més

borratxo que ningú i que feve les animalades molt més grosses, perseguint a la gent,

i fent-los beure, i llevant faldilles... El sant Isidre de Taüll i les seues barronades són

no ré vora d’isto personatge.

–Por favor, rogamos que por un instante descubran sus cabezas, puesto que vamos a

proseder al acto memorable del isamiento de la bandera nasional del Perú, aquí en

Huayllay, en el Ruraltur’99, y al cantamiento de los himnos del Perú i del Pasco. 

Foto 010: Cabana d’adobe i palla amb dos pletes; i el Bosque de Piedras (una

petitíssima part) al radé.

23



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

Foto  011:  Farallón  o  monolito  del

Bosque. Eva dóne escala. 

Un xafec de repent ha caigut a les cinc de la tarde, que diuen que anuncie el final de

la temporada seca, a la que li diuen istiu encara que siguem al sud de l’equador, i

amb  Eva  (la  veterinària,  no  la  guia)  mos  ham refugiat  a  una  carpa  grossa,  un

restaurant ambulant de vint taules, aon ham acabat sopant truita adobada. En parlen

tots, de les piscigranjas de trucha y rana, tamé. 

I encabat, de cap a las fogatas, que tamé portaven el eco- (competencia de fogatas

ecológicas) y no obstant hi abocaven vasos de querosene cada poc rato perquè sinó

no tiren i pra fer bones llengües cap a l’espai. Hi ha poca llum a la festa nocturna del

ruraltur, é molt autèntic. I de repent, osti, la perdisión. Una mà a l’esquena. É Juan

Carlos, que no mi deixe elecció: 

–Javier, te encontré! Vamos a tomar un calientito! Chupa, carajo! 

Un caliente é, a saber: en una botella de vidre reutilitzada se hi col·loque un embuit i

un colador, i se hi barreie: un vas ben bo de ron o aiguardent de canya (que tè molt

més grau) amb una cullerada de mel i mig litro de una infusió d’herbes bullenta. Lo

menos deu mamitas  preparen caliente  una vora l’atra,  amb els  seus  fogonets  de
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querosene; ti donen un sol vaset de plàstic que si fa rodar, val de 1’5 a 4 soles (de 80

a 300pts) depenent del licor, i se’n beuen 8 o 10 botelles en el rato que ham estat allà

plantats escoltant concerts i enraonant amb tots els companys, aprop del foc. Quin

pedal...! 

Juan Ca, Nicolás, Pablo el geógrafo, Mariela, Mónica, Romel el fotógrafo, Coco que

si voleve lligar a Eva tant sí com no (hi va dedicar quatre hores ben bones); i ballar

amb  la  Banda  de  Santa  Cecília  i  després  amb  un  grup  de  Cerro  que  feven

superclássics del rock internacional però tamé del de Sudamèrica,

Castell  de  focs,  xicotet  i  miserable  comparat  amb  els  que  gastem  pr’allà  en

qualsevol festa, però viscut de vritat, a sota del foc: m’hai trobat borratxo perdut,

agafat de les mans de dos desconeguts en un corro que girave a tota virgen a la vora

del castell, i oh, ballant m’hai trobat tan integrat a la festa i al sentir que no hai pugut

evitar un grandíssim

‒Foc al Faro! Foc al Faro!!!

Total que al  ball  atre camí,  encara hi ha fogates però Juan Carlos mi diu que tè

maria, tornem a travessar els recintes, tot pla, tot fosc, en direcció al magatzem que

han llogat ells pra txaure. Foto la pota hasta mitja cuixa quan no veic el forat quadrat

i ple d’aigua que mi cedís sota el peu. Pablo, quan arribe, diu que se hi ha futut de

dos peus. Mi deixen uns mitjons i fumem un canuto d’herba sola que é molt bo i é la

primera  marihuana  nativa  que  tasto.  I  total  ere  superaviat,  les  dos  i  mitja,  tots

retiraven, i io feva igual però m’ha atrapat Alejandrina Suáres, mare de vuit fills,

borratxa com una cuba, que txarrave un dialecte que primer no anteneva re hasta que

hai entés que afegive –ró a totes les paraules (i resulte que é una costum dels dies de

festa al bosque, hablaró comoró siró fueranró deró otroró planetaró; ia mi semblave

que el Auquillu dive viscacharó...). I manave als fills preparar calientitoró i venga

fer'm chupar.  Io  me  hu passava  bé  però  el  meu nivell  de  taja  començave a  ser

perillós. Nicolás mi va llevar per l’hombro

‒¿Dónde duermen ustedes?

‒Arribita de la oficina de turismo, esa especie de torre que hay en la entrada de todo.

Allà hi here una mena de colomar amb vidres cap a sis de vuit costats, terra de fusta
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i pellejos d’alpaca pra fer-si el txaç. Eva ia estave dormint.

5 de setembre de 1999

Sense ressaca, increíble! el calentito no m’ha fet re de mal... pues si ere ben dolç i en

vai beure innumerables vasets! Allà als vuit i mitja mos ham llevat, i estava baldat

però sense ressaca; serà que amb l’altitud un s’emborratxe més amb menos alcohol...

des de luego que no mi podeva recordar de cap manera qui i a quina hora m’here

acompanyat a txaure. Nicolás me hu ha contat molt més tard, lo que hai escrit antes. 

El primer que mos trobem al surtir de la oficina, Armando, é promotor turístic de la

zona, pues no inversor sinó un agent de l’administració que presumís de càrrec amb

la seua tarjeta (com casi tots). Ahir hera txarrat amb ell de tot plegat, els riscos i

oportunitats,  potser  mitja  hora  o  més,  i  el  pudrit  no  s’enrecordave  de  re.  S’ha

dedicat, com pra disculpar's (potser), a presentar-mos a tots els que estaven reunits

allà, matí del dumenge, dia de clausura de festival, organització i autoritats, i io en

realitat no voleva cap un començament de dia tant acadèmico-polític, i la panxa mi

demanave un caldo verde com el d’ahir, caldo suavet amb trumfa bullida i cilantro

picat, i un café-leche amb pansitos... Tant sí com no, mos han insistit pra fer-mos

desdejunar, sense acompanyar-mos pas, un jugo de maca, i ixa maca, que ia l’hai

provat donques, tè un gust indescriptible que comence amb farina torrada, i seguís

amb bellota aspra i amb moixarró, però después é molt més complex... i no m’ha

agradat  molla,  i  ia  hu  hai  lamentat,  però  l’heren  preparat  com una  papilla  mal

triturada, mig calenta, molt llefiscosa. Bueno, en realitat me l’hai pugut acabar, la

meua tassa,  Eva ia  no ha  arribat  ni  al  tercer  traguet.  Ham canviat  de carpa pra

aixugar el sabor amb un mate coca suavet. Allavontes mos ham trobat amb Jéssica i

Rosa, que heren dormit en una casa del poble –totes les cases fan d’hostal,  istos

dies‒; nantres al nostre atiquet, amb dos dels excursionistes limeños, ham tingut la

sort que mos fessen invitats de la organització. 
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Foto 012: El muro del INRENA que senyale normes de comportament al parc

(“Santuario Nacional”). Diu “Respetar las indicaciones del ecoguarda” però no

diu “No botar basuras”.

Foto 013: Un cimintiri vora del Río Blanco: sense tancar i ple de color. Al radé,

rocas del bosque.

Ham nat a buscar una ruta pra fer pel matí. Volévom nar a la laguna de nosequè en

carro, que estave lluny, i io hai argumentat fort per caminar, en canvi, cap a “las

Caleras”, a tres km que han  sigut cinc o sis, dos  hores de paseo amb bon temps,

núvol però sense brisa. Ham vist flors, floretes minúscules millor dit, ranetes amb

pinta de salamandres,  un cimintiri  de colors i  sense vallar,  i  de repent un pastor
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sentat al camí, vell, filant llana amb el fus. Mos ha saludat només vere-mos, molt

interessat per natres. Mos ham fet ensenyar el fus, i osti, qué porte al coll?

‒¿Eso es una honda? 

Amb un cop de roc ha asventat un escabotet d’ovelles que peixeven més enllà del

ramat, certero absoluto, a quatre dits del morro de la ovella més llunyana ha petat la

pigalada. M’ha fet provar un parell de tiros. Una fona de llana de llama, claro. Molt

llarga,  que  llepe  el  terra,  un  metro  doblada,  si  tire  ras  al  primer  giro.  N’hai  de

conseguir una com a sigue, i això no hu trobaré al mercadillo del Ruraltur perquè

suposo que cadú se la fa a casa seua. Saturnino Laureano Jolca, de Canchacucho, tè

setanta-sis anys, mos ha demanat que li féssom una foto amb el seu gos. 

Foto  014:  Un  indígena  filant  amb

fus mentre guarde les ovelles. 

Las Caleras són caldes, aigües termals que surten a 60ºC. La companyia minera que

explotave aguesta regió va montar tres piscines pra la gent: al póster del Ruraltur

surtive un trampolín que no ham vist perquè està a la piscina de dalt, una tancada

pra’ls ingeniers i mandos, una menos apanyada pra’ls obrers de la companyia, i una

del poble. Només són totes gratis pra’l Ruraltur anual, estaven plenes de gent jugant
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i hasta hi here txiringuitos pra llogar o comprar banyadors. La més senzilla ere la

més guapa, perquè n’heren respectat el natural: al fondo de la bassa feve una cova

amb un o dos pams d’aire, fonda de quatre metros horizontals, al fondo no si veieve

absolutament re, amb la babor, i els cinquanta graus ploieven de la pedra. Què dir,

Caldes de Boí si quede en re. A qui se li va ocurrir que l’aigua termal si pot fer

propietat privada?

La tornada, un puro relax, a bordo de una picap, Eva i io a la caixa amb els pèls a

l’aire.  Mos  miràvom  traces  de  l’activitat  minera.  El  tros  declarat  Monumento

Nacional Bosque de Rocas ia no està en explotació oberta, però el riu l’ham vist ben

roi, i io pregunto innocent si ere el río Colorado, i mi conten que isto é el Blanco, fet

roi dels relaves del coure, que el Colorado no é roi, sinó que se’n tornave quan feven

sacrificis en una montañeta aon hi ha uns altars. 

Foto 015: El somni d’un viatger: a la caixa de la picap, primera experiència. 

Mos trobem a Juan Medina que ha acudit  amb la filla i  amb una gorra de Pizzi

perquè ell va estar a Barcelona i l’agrade vacilar-ne una mica; io no sé qui é Pizzi,

però claro que sé que jugue al barça, pues els colors de la gorra me hu diuen (pero

només pr’això). Io potser haguessa preferit d’anar amb la colla de limeños però al

menos ham encertat la pachamanca, ista vegada de alpaca, sucoseta no guaire però

deliciosa.

Tothom mos  pregunte  d’aon  som,  a  què  vinim,  si  mos  agrade  el  seu  país.  La
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mestressa que ha cuinat l’alpaca mos explicave que la maca pot ser una surtida.

Confiave sobretot en el turisme, i mos ha demanat que tornéssom un atre any al

Ruraltur amb un company nou per cap, lo menos. 

‒El turismo es lo que nos queda para sobrevivir. 

‒Ya, señora, pero permítame que le diga, por lo que conozco de por allá, que a veces

el turismo es como la maca: se pueden vender bien una o dos cosechas, y funciona

un tiempo,  pero  si  no  se  hacen  bien  las  cosas  y  no  se  guarda  una  mayoría  de

pastizales, agota la tierra y la deja inservible. 

La metàfora ha sigut captada bé, perquè mi solte després de pensar:

‒¿Y qué me diría usted que debemos hacer?

Una pregunta que io no m’esperava tant aviat. Que hi ha una tirada grossa, entre

estudiar el mode de producció dels campesinos dels Andes, la unitat de producció,

consum i reproducció familiar, etcétera, com a antropóleg o com a sigue, i aconsellar

un moviment concret en una alternativa económica de diversificació de recursos...

Que  é  a  lo  que  hai  vingut,  aixís  que  espavil,  però  mi  sento  no  preparat,  acabo

d’arribar i no conec el terme ni el país ni la gent, se m’escapen massa coses.

Com l’hai dit al curaca pel matí: quan Juan l’enredave, que acabava d’arribar però

que ia estava pensant de quedar'm pr’ací al Pasco o hasta al Bosque. 

‒No es mala idea‒ faic io de broma, ‒¿cuántas llamas necesitaría? ¿quince o treinta,

o más?

‒Ah, però le hará falta tierra, para poder ser comunero.

‒No hombre, ¿no me podría apuntar a la cooperativa como uno más de acà? La

cooperativa tiene tierras, ¿no?

‒Ah claro, serás bienvenido. Te íbamos a nombrar presidente!

‒No, no, jamás, yo no nací aquí y no conozco la tierra.

‒Entonces tesorero, ¿no? 

‒Bueno, eso quizás‒ dic pensant que sóc de lletres pures i d’estadística la justa però

que potser desgraciadament en sé més que digú de la municipalidad de Huayllay.
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Ric la broma, però amb un punt de gravetat perquè mi semble que sí, que en realitat

“sería bienvenido”. 

Amb el pap ple les coses si veuen d’un atra manera, però no obstant, tots s’han

enrecordat que ere l’hora de la competencia de escalamiento. Ia me hi here apuntat

Armando, res a fer, pues a disfrutar la guapa roca, de lluna, foradada, ullada com el

pa ben puiat. Érom més de dotze a puiar, amb dos cordes posades des de dalt, que si

crusave la ruta i feve prou por de fer un pèndul embulicat amb el que trepe al teu

costat. Armando m’ha puntuat amb un B+1, que vol dir que hu hai fet Bé (encadenat

sense caure) però amb 1 (poc de massa lento. No te jode, fa dos anys que casi no

escalo i ací mi veus, enfrentant-mi a un 5.10, a 4200m, amb uns gats  ballet del

número nou que mi martiritzaven i un fred del carajo! Però io no sabeva el grau, i

com que no sabeva que ere imposible pra io, hai nat puiant buscant els busons de

reposo, el final ere més de peuets. La mitat dels que hu ham provat mos n’ham

surtit; 

‒¡Gringo!, ¡que te pisan!, ¡que te caes!‒ 

Un nen conseguive fer regargolar de riure als mirons, perquè hai coincidit de veí de

corda amb el que ha guanyat, un de un poble de l’atre costat, de Vicco, que nave

amb bambes i puiave al dret.  Eva tamé ha escalat,  i  tamé ha encadenat: i  el seu

nòvio, que diu que vindrà al final del mes, si va vendre la corda fa poc, desistint de

fer-la  escalar...  i  diu  avui  que  se hu ha passat  bé ancà  que tinguèssom el  pitjor

enemic de la escalada femenina: el fred de dits!
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Foto 016: “¡Gringo, que te pisan!”

A  l’esquerra,  un  xicot  de  Vicco,

guanyador;  a la  dreta  el  geógrafo,

al III Concurso de Escalamiento de

Rocas del Ruraltur.

Un material heterogeni del tot, portaven ista gent de Lima. La mayoría, de Carla i de

Mariana (i potser eren o potser no eren les que recordo de la nit com a Mónica i

Mariela, espero que no, però no me’n fio de la memòria d’ixes hores), cosa que si fa

notable,  dos  xicotes  lideren un grupillo  d’escaladors  peruans,  i  de  Gonzalo,  que

compre a Barrabés per internet. 

‒¿Lo conoces? Es de tu país, creo. 

‒Hombre, claro que sí, de mi país: la Ribagorza! 

I ham quedat amb tots ells pra voltar per Lima de festa si hi baixem algún finde, a

vere en què quede, i encara ham tingut temps, antes de colar, de concedir uns minuts

a  la  TVNacional,  minientrevista  que  surtirà  durant  la  semana  que  ve.  Tamé,

igualment, “suposo”. 

En algún moment del día hai sentit  soroll  llunyà de pitons,  i  una de les  xicotes

d’informació m’ha contat que uns alemans “estan subiendo grietas más adentro”. I

no venen a la festa?
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Ham tornat amb la combinació apanyada del bus de la Aldea Infantil (eufemisme pra

casa d’orfes). Molta canalla, hi here, i molt majos, i entre mil coses més, un m’ha

preguntat

‒¿Y en España hay Aldeas Infantiles? 

‒Sí, sí que las hay.

‒¿Y pirañitas?

‒No, ...no, no los hay‒ i l’escrutava la mirada perquè tampoc estava preparat pra

n'ista: que un orfe de Cerro conegue la realitat dels seus homònims de Lima que se

la passen al carrer. De pedra, m’hai quedat.

Ham sopat amb Rosa i Eva al Señorial, arroz chaufa (chinoperuano) i un caliente de

rom amb llima natural de postre, com qui fa una infusió amb llimona i mel. Els

espanyols entre els peruanos, aquí mos expliquem coses, Rosa que porte un mes aquí

i els tè a tots radiografiats. Penso que passarà com als erasmus, que si ti relaciones

amb els del teu país, ni aprens la llengua ni t’enteres de ré. Però tamé penso que

Rosa i Eva marxen d’ací dos i tres semanes respectivament i mi quedaran moltes

entes ací al restaurant sol a la taula, i penso que Cerrasco pot ser molt depriment si

no hi tens res a fer. De moment no mi puc queixar de re. Casi no trobo el temps pra

escriure el diari, l’hai de robar a la son. Això é bo. Com els dies de despedides al

final de l’agost, i  a Lleida, i el tren,  el vuelo,  arribar,  tot:  han passat cinc dies i

encara mi sento a la mateixa pel·lícula d’allavontes. 

Robo hores a la son perquè hu vui deixar escrit, perquè de vegades mi semble que no

pot ser que tot estigue tant bé, que no tinga ni soroche, i semble que tot haigue de ser

el somni d’una nit d’istiu. 

Avui, al quarto de casa, 14ºC. Quin lujo més gran.

6 de setembre de 1999

Aguet matí hai descubert que tamé a Cerro puc dutxar-mi amb aigua freda. A tot ti

pots acabar acostumant si en fas una qüestió mental.

Tinim una companya ista semana a la casa, Edith que é profesora de comunicació i
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tè  un  rollo  com el  de  tothom,  i  sobretot  s’ha  interessat  per  la  possibilitat  que

tinguéssom tele pra acoplar-se-hi. 

Dilluns esmurzar de jugo, sanguche de formatge salat i un gran vas de llet bullenta,

que  ia  en  tiniva  el  mono,  des  de  divendres.  Ara  estem amb Eva por  el  interné

buscando pero no hi here manera... Exploración cancelada: no es posible encontrar

el sitio. Al cap d’un rato ve el becari i mos diu que é que no tenen prous cables

telefònics pra tots  els  ordenadors i  que a  natres  mos ha tocat sense.  Pr’això ara

esperem. Dels estudiants que ací naveguen, tots excepte un estan ben enfrascats en

els seus chats, dale que te pego. 

La UNDAC tè un campus ben gran al barri San Juan, amb una dotzena d’edificis

amb pasillos amplíssims i escales semienterrades i  laberíntiques.  Ni una mica de

gespa o abre entre els blocs, tot si veu com a decadent, sense pintar. Soviètic. L'estat

de les letrines é indescriptible. El campus està vallat, i a l’entrada principal hi ha uns

quants  segurates  amb  la  porra  a  la  mà  que  demanen  identificació  a  tothom.

Universitat  lliure,  democràtica  i  popular,  diuen.  No  é  una  privada,  i  això  mi

semblave  només  curiós,  quan  vai  demanar  la  beca,  i  é  un  gran  valor,  aquí  a

Llatinoamèrica; però, lo dit: de parlar en saben com a mossens! 

“Red internet Und@c Pasco: brindando libre y democrático acceso a los sistemas de

información”.

En una de les roques protegides del Bosque hi here una pintada del IPSS: “Los

Anticonceptivos te ayudan a planificar mejor tu família. Infórmate”

Otra: “Más agua y desagües para los pueblos y ciudades del Perú. Tus impuestos lo

hacen posible.  Ministerio  x”.  Publicitat  directa  i  senzilla  que  mi  fa  sospitar  que

l’actuació no sigue solapadament intencionada i poc democràtica en el fondo.

Ia hai trobat a Pelayo (Teodoro Álvarez Llanos), i é un profe de història amb un

aspecte estrany, de pastor. Una sola dent al costat de dalt i encara emmarcada d’or.

Magíster  en  història  contemporània,  arqueòleg  per  vocació,  i  procure  evitar  les

mirades directes. Pelayo é el meu tutor oficial, però Marcelino (Huamán Panez) é

dominant,  gesticulador,  tè  tres  secretaris  que  els  fa  anar  a  tope  de  faena,  riu

escandalosament  i  la  seua  passió  é  la  Geografia  Sistèmica  de  Milton  Santos,  el

brasiler.  Per  tot  això,  Marcelino  ha  decidit  que  tamé mi  tutelarà  perquè  mi  vol

34



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

preguntar  de tot,  i  ia  comence;  tè  l’espina clavada de no ser  geògrafo.  Parle  de

llicenciar's per la Uned, si vante de io per teléfono...

‒...estoy aquí reunido con un profesor geógrafo de españa...

M’ha preparat un cronograma de coses completíssim, apretat se’n diu, faltarà que si

cumplisque. Són així i ti fan perdre el temps parlant de coses que no s’han de fer

perquè no si podrà. Al seu davant estic ara escrient mentres m’espero i el  tercer

secretari espere amb unes fotocòpies. Un profesor universitari cobre ací entre 310 i

350  dólars  usa,  i  tindre  càrrecs  suposen  42$  de  plus  –apart  privilegis,  com  el

despatx, els secretaris que preparen cafè de polvos i sanguches de margarina, la taula

amb una roba lluenta i un vidre a damont, que fan servir de portafotos i postals, la

clau del telèfono (pues tots estan encapsats)‒. Tots els profes aspiren a trobar un

treball apart de la U. 

Tant l’un com l’atre semblen prou majos. Rosa mi diu que no mi preocúpiga pel

cronograma que no en cumplissen ni el deu per cent perquè tenen massa faena. No

sé, no sé, de moment divendres faré la primera classe, i el finde a visitar Ninacaca, el

poble de Pelayo, que voldrie desarrollar turísticament (ecoturísticament, claro). Ista

tarde hai escrit la memòria de millora turística del Ruraltur. Primera faena feta, demà

passar-la a net. Espero que els agradarà, hai fet anar un estil tan rebuscat i altisonant

com hai sapigut sense sentir-mi ridícul, perquè sé que així hu fan, pero de passo els

hai colat una sèrie d’apreciacions i idees renovades. 

Una semana antes de volar, vai trobar, a Lleida, de pura casualitat, el Kílian. Vam

txarrar del petit djambé que hera fet a l’istiu a partir de les seues explicacions, i al

final, com que io anava a Perú, mi va aconsellar un llibre que here lligit, “dels que

fan pensar”, que s’ambientave a la selva peruana però que tinive que vere sobretot

amb les inussitades i impossibles connexions i casualitats que típicament fan que

trobes allà a un qui, que ti diu un algo que ti canvie el rumbo de la vida. I el llibre si

dive les nou revelacions, de James Redfield. Ia mi nave malament de visitar més

llibreries, i al final un impuls me hu va fer deixar córrer. I aguesta tarde li dic a Eva:

‒Qué libros has traído?
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‒mira, este de Susana Tamaro, la conoces?

‒sólo sé su nombre y dos títulos...

‒y este, ya lo había leído, pero tuve un impulso de traerlo porque quizás me apetecía

releerlo. Las nueve revelaciones... 

‒James Redfield?

‒Sí, ¿cómo lo sabes? 

‒Bueno, por casualidad un amigo me habló de él unos días antes de venir, me lo

recomendó.

‒Entonces  no  es  casualidad  ni  que  te  hablara  de  él,  ni  que  yo  lo  haya  traído.

Entonces lo traje para que pudieras leerlo.

Ara tinc el llibre en qüestió a damont de la taula, i amb lo que m’han enganxat els

últims llibres que hai lligit, casi mi fa por començar’l. Però deu ser important. Hi ha

moltes casualitats, sobretot si vols buscar-les, hasta que m’ha arribat als mans. Hai

conegut a Kílian per quatre vies diferents hasta que mi pugués reconéixer des de la

bici en el dia adequat. Ham hagut d’abortar una expedició als Huandoys pra que si

pugués forjar el proiecte panamericano, i que io demanessa una beca al cul del món i

que me la donessen, fent-mi element independent en el proiecte, i que a Eva tamé, i

que mi trobessa a Kílian a Lleida el radé dia que hi vai anar, quan io viniva de fer

tard a la llibreria del carrer maior a buscar lectura, i ell refeve amb la bici el camí pra

nar a buscar les claus que s’here deixat. Andaquenó, que el llibre dóne que pensar, i

encara està per obrir. El llibre se hu ha montat pra presentar-si, d’alguna manera.

7 de setembre de 1999

Hai fet el fet (I have done the done). Ahir a la nit, las nueve revelaciones no mi va

durar més que un asalto. Teóricament é un llibre amb ensenyaments, pra meditar-lo,

perquè tè raonaments complexos sobre la relació entre les persones i amb el món.

Però tot lo que mi dive mi sonave, d’un o dos anys cap ací hai trobat idees de l’estil,

i podeva digerir el text al ritme de lectura. Pues molt majo el llibre, algo massa loco
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el final, bones hores de nit les d’ahir, però merda pues ia me l’hai acabat. Devorador

insensat...

Isto matí hai deixat entrar el sol per la finestra un bon rato mentres curava la son.

Hai rentat roba, que deurà estar una semana a aixugar-si, i a la Uni, quan hi hai

arribat, me n’hai nat a vere el canvi de rector i vicerrectors. Mucho protocolo, con

presencia de autoridades  académicas,  civiles  y militares,  molta prensa local  i  tot

això. Al final, el traspàs de càrrecs si brinde entre tots els assistents del paranimfo

ple, potser quatre o cinc-cents, amb una beguda alcohòlica roia indeterminable, els

de la tarima amb copes, es atres amb vas de plàstic repartits amb bandejes, per un

moment semblave que anéssom a prendre el flúor semanal com quan érom xics.

Però vaia, ista sí que é la institucionalització d’una droga, l’alcohol, en un acte del

màxim rigor protocolari, togues i tot. 

Foto  017:  “Universidad  inteligente  para  un  mundo  globalizado”.  Relleu  de

rectors a la UNDAC.

Al surtir ia here plogut. A l’hora de dinar, Eva ia here marxat a fer l’assistència

sanitària als txolladors de les alpaques durant una semana. Hai anat a fer companyia

a Rosa, que s’està en un hotel que hi ha a la tercera planta de la clínica González. I a

la tarde,  després de una sobretaula amb els profes de riures i  converses, primera

presentació com “el insigne profesor Javier de la Universidad de España les dictarà

la  clase todos los  viernes”.  Bueno,  què serà “insigne”?  Els  meus alumnes tenen

menos  de  divuit  anys,  són  estudiants  per  a  profes  de  secundària  en  totes  les
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especialitats  de  ciències  i  lletres,  i  mi  semble  que  la  Geografia  els  bufe,  i  no

m’estranye,  per  lo  que  hai  sentit  fer  classe  a  Marcelino.  Intentarem fe-hu  més

divertit. 

Encabat de sopar here caigut una nevada que ha deixat  un dit  de neu uniforme.

Puiava sol cap a mi casita de papel asul, i mira, ascolta, a la plaça de les institucions

hi here música en viu. De frente cap allà! Ere la festa d’aniversari de la Campaña de

Alfabetización del Pasco, amb gent de tots els pobles que ballaven i feven fogates

igual que a Huayllay, a vere qui fa les branderes més altes, a base de querosene.

M’hai apropat al foc i ballava pra io observant la música i el ball, hasta que un tipo

s’ha presentat com Jesús de Tucsi, i m’ha incorporat al corro, i ia ha estat fet, a

ballar! Ràpidament m’han trobat una parella quan s’ha desfet el corro, Ángela, de

Lima, alta i guapa ella, de vint-i-un anyets i un riure incontenible pel meu estil de

ballar la cúmbia, i la canción del invierno d’ací, i el suavesito para abajo. Al cap

d’una  estona,  el  tal  Cholo  Provinsiano  Jr.  que  ere  el  cantant  “recordando  a  mi

padre”, acompanyat d’arpa, ha dedicat una cançó “al amigo que nos visita desde la

Península” ; i ia ha estat dat: han començat a arribar-mi vasos de calentito, nar fent

nar txarrant amb coneixences de tres frases, i quan hai decidit que marxava perquè

demà tinc faena aviat, m’ha costat cinc calientes i una hora més. 

Rosa  tè  unes  ganes  terribles  de  marxar,  a  hores  d’ara  ia  en  tè  prou  de  les

inconsistents propostes dels peruanos i ia no s’adapte com en els dies de descubrir el

puesto.  Davant  la  indeterminació  ha  resolt  endreçar  la  col·lecció  de  roques  i

minerals  de la  facultat  d’ingenieria  geològica,  que estave  feta  un daltambaix.  Io

penso que n’hi ha prou amb transmetre bones vibracions pra que t’acullisquen. Com

de las nueve revelaciones: Ángela ere la xicota que primer here entrapussat amb la

meua mirada en apropar-mi al corro, i mentres pensava “mi molarie ballar amb ella”,

el món ia conspirave pra que el resto del corro mos hi empujés rient antes de deu

minuts. Ia ti dic que tot està en tindre l’actitud positiva...

8 de setembre de 1999

Bienvinido, Xavi, a la faena del geógrafo profesional! Prepara clases i conferències

sense  res  del  material  que  voldries  utilitzar.  Per  exemple  un  seminari  amb  dos
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sessions de dos hores sobre el turisme a España només amb lo que tens a dins del

cap. Habrá que estrujar la neurona... A les tardes farem treball en equip per dissenyar

un pla de desarrollo turístic per a Pasco; però enlloc de ser un treball que si fa pra

una assignatura de la  carrera,  aguet é amb una gent que acabo de conéixer,  són

tècnics  i  polítics  professionals,  i  a  més  i  sobretot,  el  pla,  que  a  final  d’octubre

quedarà enllestit, s’aplicarà. Por tanto, pensem amb el cap. 

Els  de Mountain Wilderness,  els  montanyeros  ecologistes,  defensen que aguelles

zones  del  planeta  de les que encara no hi  ha informació exhaustiva,  les  últimes

taques blanques que queden en els mapes són tot el que mos quede a la gent amb

vocació d’exploradors per al segle XXI. La poca terra incógnita que permaneix –

claro:  incógnita  per  a  nosaltres  occidentals,  ia  que  cap  terra  habitada  és

desconeguda‒ harie de quedar com està: ni promoció de les visites, ni recerca ni

publicitacions  dels  seus  valors,  etc.  Amb  la  meua  feina  al  Pasco,  contribuiré  a

descubrir per al turisme internacional una regió que n’é verge –cap regió de la terra é

verge  d’acció  antròpica,  ni  l’antàrtida  aon  el  forat  de  la  capa  d’ozó  i  els

contaminants de llarga vida aterrissen, ni les fosses oceàniques aon a sabre quantes

coses han submergit apart de residus nuclears que tots hu sabem.

Turísticament  verge:  Del  Pasco,  les  guies  de  viatge  sobre  el  Perú  (espanyoles,

l’australiana, la francesa) només en diuen que Cerro é la ciutat més alta del món i hi

fa molt fred, i que està en el camí de la Oroya cap a Huánuco i Tingo Maria, i que el

viatger  farie  bé  en  intentar  no haver  de  pernoctar-hi.  La  guia  de trekking de  la

Hillary Bradt  només sap afegir,  ademés  d’això,  “some interesting hikings  in  the

surroundings”.  Pra  io,  només  el  Bosque de  Rocas  ia  mereix  una  ressenya  en  sí

mateix. O sigue que açò del Pasco é lo que se’n podrie dir una terra incògnita a

Europa. De fet no veneven passatges de bus als turistes estrangers cap als Andes

Centrals hasta el 1996 o així: “zona de conflicto”. 

La idea de Mountain Wilderness mi va semblar collonuda quan la vai llegir, però ara

què? què en faic, amb la meua ètica? L’actitud de M. W., tal com la veic ara, é

ridícula, falaç, perquè no hi ha terra incògnita aon hi ha indígenes: atra cosa é que

els Europeus mo’n haguem olbidat (com a terreno de joc turístic o montanyero pot

ser desconegut, però en el negoci del coure, Pasco tè el nom propi ben assentat). É

marcadament  etnocèntrica,  la  idea.  I  ademés,  é  molt  però molt  egoïsta.  No ham
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nascut a l’època de les exploracions i la cartografia mítica, quan la grafia de gea

estave  per  completar.  Per  molt  que  hi  vulguéssom  fer,  d’ací  a  pocs  anys  la

representació de la terra estarà completa en tots els gps de pulsera a detall 1:2000. É

egoïsta, perquè som es occidentals els que demanem taques blanques pra jugar als

exploradors en el nostre temps d’oci (o oci professionalitzat) mentres que privem de

beneficiar-si del turisme a aguells a qui ham sumit en la misèria –que no coneixen

l’oci‒ amb la dominació i el qüento del desenvolupament. La idea é comparable a

demanar a l’estat brasiler que no tàlligue la selva de l’Amazones, quan Europa fa

segles que va convertir els seus boscos a carbó, en la primera industrialització. Si de

cas  caldrà  buscar  la  compensació!  Ells  –els  pasqueños,  i  tota  la  perifèria  del

sistema‒  hi  tenen  el  mateix  dret  que  nantres,  emissors  de  turistes,  a  inventar  i

explotar els seus recursos turístics com millor els sèmbligue. 

A io mi fal mal, perquè m’encante, del Pasco, que sigue desconegut, el vèrtig que

tiniva semanes antes de vindre per tindre tant poca informació... què faré, pensava,

què  porto,  quins  pateos  hi  harà  possibles,  com els  trobaré...  I  no  é  que  me  hu

demàniguen els polítics, sinó tamé el poble, i com que estic en condicions d’ajudar-

los per la meua formació, no puc negar-me-hi. Aunque me pese. Això sí, sobretot mi

sento  obligat  a  prevenir  dels  errors  que  a  Europa  s’han  comès,  pra  que  no  si

repetisquen ací. 

Deserts, grans gels... terres no habitades podrien ser consensuades, com l’antàrtida,

com a no visitables,  com a no explotables,  pero aon no tingue dret d’entrada el

biòleg, menos en tindrà el qui només vol disfrutar del paisatge. O el mateix dret?

L’alternativa pra’ls aprenents d’exploradors estarà en l’espai exterior a la terra, un

dia, mal que la tecnologia semble que no avance; però sobretot l’alternativa harà

d’estar en un planteament diferent del viatge. Harà de consistir a nar-se’n al Perú

sense guies de viatge, potser ni mapes. O sigue, buscar el compromís d’anar a pelo,

sense documentar-si prèviament, procurant no vere fotos que t’avancen emocions; i

viatjar confiant en què la casualitat i la bona disposició t’enviarà als puestos que

valen la pena. Aon potser trobarem turistes, però natres no en serem un, perquè la

exploració serà pròpia (personal, o del grup) i el resort turístic formarà part de la

geografia que si trace en el viatge. En això harem de buscar el plaer de la descuberta.
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9 de setembre de 1999

De moment només puc ressaltar del dia d’avui que hai vist a un Salze de Durro a

Cerro de Pasco, no per la barba sinó per la camisa arremangada i descordada hasta

mitja pitrera, de bon matí...

Io vai seguir el consell dels profes i mi vai comprar uns mitons, una boina de llana

d’alpaca,  un  txarsé  d’alpaca  tamé,  i  unos  cazapulgas,  que  aixit  le’n  diuen  als

calçotets llargs de llana sintètica que homes i dones i nens porten sota els pantalons.

Vet aquí el secreto; tot hu porto ia diàriament, i ben fargat. 

Fent el  cafè de después de dinar estic, i  m’han fet moure de taula perquè ací al

Señorial,  por  lo  visto  el  millor  restaurant  de  San  Juan  Pampa,  fan  la  festa  de

graduació en una taulada llarga de trenta  persones,  molt  festius,  tots  més que el

graduat, que se’l veu xic, xove, massa encorbatat, potser nerviós perquè li faran dir

unes paraules com a “recién egresado”... 

‒¿Què tal? mi diu Óscar el camarero atento, 

‒Trabajando...‒  o  tra-vagando! Ací  mi passo hores  a  la  taula  de vora la  finestra

soleada, el cafè ve concentrat en una txarreta, com si fos de cafetera italiana molt

fort,  i aigua o llet bullenta amb tota la nata pra talla’l.  Esencia de café, li diuen.

Hores escrient les meues piades de lo que succeís, que res deixe de ser vitalment

existent, res é cotidianitat que si pugue passar per alt, i hores escrient les memòries

pra’ls del Mitinci i preparant les classes (inventant-les). 

A la tarde tiniva algo de temps, perquè hai acabat aviat, i en mitja horeta hai puiat de

la universitat a 4400m hasta el tossal coronat amb una creu blava que hi ha just

damont de casa. Travesses el carrer de dalt i ia tens l’erm, quatre barraques fora dels

aliniaments de fatxades de la ciutat,  i  erm, sembrat de molt  plàstic. El cerrito tè

4750m, justos 100 menos que el techo de la vella Europa. Hai començat a apreciar la

magnitud del Gran Tajo Abierto (tot mayúscules, perquè mi va fer tanta gràcia que

l’inclouran entre els “monuments” o llocs a visitar de Cerro; diuen els de turisme

que é el més gran del món, que el nosequé-big-hole que hi ha a Sudàfrica é molt

visitat, i é molt més xic, només que el seu valor é que està fet sense màquines); mi
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recordave els monstruos-boca-del-desert que ixen al Retorno del Jedi. Hai arribat a

dalt a 200 pulsacions, que ere molt pendent, hai vist la creu, hai fet una panoràmica

de  set  diapositives  però  hi  here  massa  pols  a  la  ciutat  i  no  harà  surtit  bé.  Els

camions-dumper feven espirals pel tajo, remontant lentos; de lluny no s’apreciave lo

que vai vere l’atre dia vora el “Castillo de Lurdes” (l’estructura que mou ascensors

pel pou principal de les galeries que complementen el celobert): que les rodes d’ixos

camions  japonesos  passen  de  tres  metros  de  diàmetro.  Més  inversió  en  capital,

menos mà d’obra, més velocitat d’extracció, i els barris de Cerro apretant-si contra

els tossals que la tanquen, aixit que potser s’afegirà un honor més: a Villa Rica de

Cerro del Pasco (títul colonial), a Ciudad Real de Minas (del virreinat), de la qual

derive el títul “ciudad más alta del mundo” (claro que pobles n’hi ha de més alts),

ara tamé pot arribar a ser encara més alta (a medida que desaparegue el vell centro, a

4360m, en el forat, els barris ia passen dels 4500m) i la de més desnivell (perquè

diuen que el Tajo tè el fondo a 3600m o una bestiesa semblant). 
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Foto  024:  El  Nevado  Huagurunchu  (5780m)  des  del  Cerro  de  San  Juan

(4750m). Al tanto el colmillo!

Pàgines següents:

Foto 018 a 023: Panoràmica de Cerro de Pasco i el Tajo Abierto des del Cerro

de San Juan (4750m). El Tajo quede al radé de la creu, a l’esquerra.
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Hai arribat al pic un pèl tard perquè al Huagurunchu ia no li tocave el sol. Però hai

pugut apreciar la magnífica silueta del Nevado, de 5780m, cubert de glaciar, i molt,

molt esmolat; i molt, molt solitari en l’horitzó següent al de la puna ondulada de

Pasco, cap més 5500 a la vista... Una montanya amb molt carisma, però que ia s’ha

dut carregar de neu, i pendent com é, deu ser llavellós. Enguany no el deuré puiar,

segur que no, ia si veu que no si puie sense ferro. Però ia estarie bé vere’l de ben

aprop...

Pelayo m’ha invitat amb claredat a començar a fer classes a la Undac al mes de

Març amb l’inici del curs regular, que hi ha una plaça pra io, si la vui. Menos mal

que mi vai deixar totes les beques demanades, que sinó, ista uni, ista ciutat xica i

sense pintar, serien la millor oportunitat de feina disponible. 

Avui hai acabat de sopar a les nou i mitja, sancochado (vianda amb carn del caldo a

l’estil local, amb molt cilantre picat), una birra cusqueña negra, ensalada de frutas,

para mi sin leche condensada, i una infusió de acedrón, i de la graduació encara en

quedaven deu o dotze, presionant al txaval pra que enraonés, tots amb una turca

descomunal. 

10 de setembre de 1999

Ara que ia fa deu dies que vai arribar a Amèrica, i dotze que mi vai fer tallar les

cinquanta  rastes,  hai  conseguit  olbidar  els  gestos  mecànics  de  traure-les  quan ti

poses el sartxé; el que més m’ha costat ha sigut el de desfer la cua pra dormir. 

“Vamos a buscar/  las  esferas del  dragón”.  Haríou de sentir  el  SonGoku txarrant

peruano. Les mateixes imatges pra tots els nens del món televisiu. 

Ia està començat el fet. Avui hai començat amb classes amb una vintena d’estudiants

de  primer  curs.  Adoctrinar...  Els  hai  futut  un  rollo  d’una  hora  i  quart  sobre  la

definició i el naixement de la geografia clàssica i l’acadèmica, la divisió en camps de

la geografia física, la humana i la regional, i penso que els hai fet entendre que tot i

que la crisi é profunda, la geografia é important pra’ls pobles, tè coses a dir i pot

aportar molt en la sol·lució dels problemes. Algo en farem, si més no, ojalà en faiga

revolucionaris interiors. Ah!
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Al surtir de classe està nevant com si fos nadal a casa, uns copos grossos i espessos. 

Ha arribat al señorial un nen cerreño mentres sopava. La canalla d’ací no ploren, no

si queixen, estan educats d’una atra manera que la nostra. Són capaços de passar-si

el  dia  arrapats  a  l’esquena  de  sa  mare,  dormint,  dormitant  o  observant  el  món,

mentres ella traballe de lo que sigue, quina manera més bunica de tindre’ls atesos,

comparat amb una impersonal guarderia. No ploren, no demanen. Brian deu tindre

cinc anys, i se li note que é cerreño perquè des de que ha entrat al restaurant no ha

parat de saltar, surt a fora, ve a dir hola a tothom, entre a la cuina, si pose el casco de

bombero de son pare; com a no el lliguen a la trona amb una corda no pararà. I tot

això sense cansar-si molla! Si l’haguessa intentat seguir, io estaria a terra amb el cor

petat, i ell encara saltarie.

11 de setembre de 1999

Diada de Catalunya, dirien. Ia tinc aigua a bullir, al meu potet, al meu fogonet, i si

l’haguessa  buscat,  no  haguessa  trobat  un  puesto  millor  que  el  que  hai  trobat

caminant simplement. 

Els fets d’avui són així:

A les set al carrer, pra agafar el bus a Ninacaca amb Pelayo. M’ha explicat de tot, de

tot arreu pr’aon passàvom. Semble el profe de geografia que hu sap tot, el pudrit.

Que la meseta de Bonbón si dive antes puna de Pumpu, rebateada pels espanyols.

Que allò que semble una plantació de bungalows grocs é la capital que van intentar

crear ex novo pra substituir el venut sól de Cerro. Que si la venta, la nacionalització

de la mina, la reventa. Que el manejo del bestiar, que el de la maca... Al poble, lo

primer que ham fet ha sigut anar a casa de la seua dona, que estave en una cuina de

les de antes, de les que cremen champa –arrel de cleva de patamoll; de fet, una turba

tendra‒ però modernitzada, amb una planxa de ferro molt retxo a damont i forn,

enlloc  ser  una  peça  de  fang  amb  forats.  Mos  ha  servit  un  Milo  (uns  cereales

malteados d’ixos), un huevo sancochado (passat per aigua) i panqueques fets per

ella. Bueno, segundo desayuno al cos.

Mentres, Pelayo si plantee que el cimintiri del poble pot ser un atractiu turístic. Hi
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anem, i està ple de reproduccions en miniatura (escala tumba unipersonal) de iclésies

de  tot  el  país  i  alguna  d’europea  i  tot.  El  mestre  mític  està  enterrat  en  una

miniescola,  l’alcalde víctima de Sendero Luminoso està enterrat a l’ajuntament a

escala, i el barber, a la seua minicaseta pra la vida eterna, hi tè el pinti i les tisores en

alt-relleu al teulat. Pr’allí un paleta montave els encofrats artístics pra reproduir per

enèsima vegada la iclèsia de llenat de palla de Ninacaca. 

Foto  025:  Iclésia  de  Ninacaca  (s.  XVI),  amb la  cuberta  de  palla  nova  casi

completa,  i  amb campanar exempt, com les dos iclésies  de Pont de Suert  al

Pirineu.

Foto 026: Cimintiri de Ninacaca. Dels tres “edificis” de primer terme, el del mig

é l’ajuntament; al radé, amb teulat roi, la iclésia de Ninacaca.
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Mos ham trobat un amic de sempre de Pelayo, ‟el Champi‟”, i junts mo n’ham anat

al Cerro de San Pedro, a vere por fin amb una mica de perspectiva la famosa meseta

que é més una conca casi endorreica. Els vai deixar convençuts que als folletos i

programes  turístics  que  si  faran  hi  diguen  sempre  de  Pumpu,  ia  que  si  sap  la

etimologia d’ixo estrany Bombón que aquí no pintave re. Al cap del cerro hi ha lo

que Pelayo diu que són basaments d’edificis preinques i escalinates rituals, i que io

penso que són els simples afloraments de calcària entre la cleva que naturalment

formen línies rectes. “Utilitzats com a escala” pot ser, pero roca mare ere. Però é el

seu poble, i no voldria ofendre’ls, i més que mi diu que antes el poble ere ací dalt del

tossal, la part comuna, i els habitants dispersos, hasta que els invasors espanyols van

obligar a la concentració de la població vora les iclèsies que van construir rodeades

de un plano ortogonal,  amb el model importat  de les vilesfranques de Castella i

Extremadura.

Foto 027: Pelayo i  el  Champi a la

gruta de San Pedro de Ninacaca.
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Foto 028: Ninacaca inscrit al seu plano ortogonal amb baixa densitat, i al radé

sembrats de maca. 

Baixem del cim per un atre costat pra passar per la gruta de San Pedro. El patró del

poble si va autoescullir apareixent “por milagro” (no confondre amb “por arte de

magia”, i sí suposar, claro, “por truco de enculturación”) un bon dia a finals del segle

XVI dins de la gruta. La coveta continue sent avui lo que ia ere antes: una porta a les

entranyes de la pachamama, amb un forat a lo desconegut aon estranys gasos maten

als atrevits, aon els  locals fan les seues ofrenes de flors i  menjar a la simbòlica

matriu de Gaia. Pra apropiar-si del puesto i del símbol, el catolicisme va pintar un

Sant Pere en una estalactita vagament antropomorfa. La pintura tape la pedra, el

ritual  nou  amague  que  é  el  vell  el  que  encara  compte,  però  poc  a  poc  tot  ha

funcionat,  i  ara  són ben catòlics.  Pero tot  ha funcionat  tamé,  i  la  Pachamama é

honorada.

Una mina de sílex ham vist tamé, petita, pra l’ús del poble: li diuen sílex en pols i io

no sé lo que é, i el barreen amb el morter pra endurir la pasta de rebossar paret,

quede groguenc. M’han ensenyat tamé el egu-nosequé, una espècie de figa de moro

que si fa pr’ací, encuixinat ras a terra, que quan perd es punxes ia é dolç, i que la

canalla el bullissen pra fabricar cola de fer manualitats. 

A dinar, de nou a casa de Pelayo i Eli, mos ha donat sopa de fettucinni amb carn seca

de corder, i trumfes estofades amb carbassa, ceba, carn casi momificada de llama

(charqui, com el dels arrieros de llames del Ruraltur, que bullit i tot no deixe de ser
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duríssim). I de postre, deliciosa aigua de poma bullida. I després de contestar mils de

preguntes sobre españa i tot quant, me’n torno al cruze de la carretera principal, i un

pickup mi recullís pra’ls pocs quilòmetros hasta el cruze de Huayllay. L’amo del

cotxe é negociant de la maca, i el meu company de asiento al radé tè una mirada

estranya i un somriure sospitós i remugue contino

‒Ya... qué tal, qué tal...‒ I de repent alce es celles i si solte –El tiempo de la gracia

llega a su fin,  y sólo los que estén preparados pasarán la prueba...  y los que lo

sabemos debemos ayudar a prepararse a los demás... ¿verdad que sí, amigo Javier?‒

No te jode, preferisso no fer-li casi comentari de lo que ell ha dit però si contradiu

amb l’interès que demostrave antes pels negocis del colega; pues quin sentit tindrie

el traball si no é perquè tinim famílies, i en sentit més extens, perquè la humanitat

mos continue i la terra ha de durar molt... bueno, bueno, menos mal que arribo aviat

al cruze i agafo un bus cap a Canchacucho, a dins del qual tots mi miren com si

tinguessa cara de jabalí. Però així i tot mi pregunten i m’expliquen, si sorprenen que

fora de sudamèrica tamé si parle espanyol, que s’haigue de travessar un oceà pra

vindre, i sobretot m’inquirissen sobre la ganaderia en España.

Foto 029: Centrat a l’horitzó, el Cerro Racco (c. 4800m) o Pachapupupu (milic

de la terra), fita del camí inca principal des del Bosque de Rocas al Nord. 

Les mosses de la caseta de informació turística de Canchacucho la tenen oberta tots

els caps de semana, i s’alegren molt de vere-mi tornar tan aviat perquè tot gringo

que passe promet, pero desapareix pra sempre... Io no hai dubtat molla i el primer
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finde possible, o sigue el següent al Ruraltur, tinint festa de classes el dilluns, m’hai

proposat  fer  la  volta  al  Bosque,  la  gran  part  que  quede  al  nord  de  la  carretera

Canchacucho-Huayllay. Són les tres i mitja quan vui arrancar, encara mi queden dos

hores o tres de llum, pr’això passo algo de temps txarrant amb un parell de pastors.

El primer que trobo é vell, i mi fa una demostració de txurrac: el fan petar molt fort,

pra dirigir es auvelles i pra aspantar as zorrillos, que no sé segur si són guineus, que

roben de nit es corderets més xics. El segon tè un llibre xic a la mà, i lo primer antes

que el nom mi pregunte quantes ovelles hi ha al seu ramat.

‒¿ciento ochenta?

‒¡ciento setenta!‒, i ia m’hai guanyat el seu respecte, i aleshores quan mi pregunte,

molt sèrio, si crec en Déu, io m’atrevisso a ensenyar-li lo que menos s’espere, el

sancristo de la punta d’un rosari que porto com a amuleto familiar, i afegir:

‒...pero en verdad yo soy ateo, aunque educado como cristiano.

Mi cante un parell d’himnes del seu llibre, i li parlo del pastor que vam conèixer

l’atra semana, el de la fona:

‒Ah, Saturnino, el viejito...‒ i ell tè setanta un anys i ací ature el bestiar; i opine que

–la cooperativa comunal no funsiona, mejor antes con la hacienda, pe, así no va

bien,  pues,  hay  cuatrocientos  ochenta  socios  y  veinte  pastores,  así  que  hay

cuatrocientos  sesenta  para  vigilarnos  y  mandar,  envidiosos  pues,  y  sólo  se  cría

chusco, no se cría oveja fina como antes... Estos eran merinos, pero ya se volvieron

chuscos porque sólo les cuenta el número... ¿En España son chuscos los ganados, o

son finos?

‒Oh, también es el número lo que les importa más a los ovejeros, porque les dan

ayudas del gobierno por cabeza cada año que valen más que el cordero que se cría,

así que no importa si son viejas, si quedan preñadas o no... 

Tamé fa anar el  làtigo, que fot un pets txiulants que ressonen pel bosque com a

disparos. Ell va nàixer en la última de les baumes habitades a l’interior del bosque,

Iglesiamachay, i allà va viure de xic. Mos despedim i mi fa prometre que si no mos

tornem a vere en ista vida, serà en l’atra, perquè entén prou que si un é bo, é igual

que sigue ateu, Déu el perdonarà. 
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I camina que caminaràs, un peuet davant de l’atre peuet, amb un rumbo de brúixola

com a  única  orientació,  puia  i  baixa,  passo  per  construccions  circulars,  baumes

afumades, però cap mi convenç, “a vere la pròxima”, penso, “que encà tinc llum”,

passo per un bosc de bolets petrificats, i perdo el nord mil vegades, i flipo tantes més

amb un bosc tant ple de sorpreses. Quan ia són les sis menos quart i si vol començar

a fer de nit de vritat trobo una baumeta collonuda, i dic ista! però fai la volta al roc

següent, que tè un moai evident al perfil, i mi trobo un autèntic forat que travesse

l’esperó,  un  túnel  que  fa  refugi  pra  cinc  persones  amb  taules,  cuina,  terrassa,

dormitori de dalt i de baix, i hasta pintures rupestres, que mi fan pensar que maitant

que caigue ista nit. I ara sí, desfaic la motxilla a lo bèstia, i poso aigua a bullir, ixa

que diva que casi bullive, quan hai començat a piar els passos d’avui, aigua de neu

arreplegada i aigua de la quebrada que casi no correve, i com que tè un color molt

raro li tiro lejia, la bullisso deu minuts i amb molta fulla de coca pra saca-li el gust a

tot.

Foto  030:  Cova  per  a  bibac  a  la

zona de Putaga del Bosque.
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Foto 031: Detall de la cova de dos entrades. 

Només falle que l’antrada està orientada nord-nordoest i no veré surtir el sol. Ara

tocarie sopar, però hai dinat tan bé a Ninacaca que de moment prenc el mate coca de

litro pra hidratar i un pitillo...

òs-tia!!!  m’acabo de cagar de por!! quin jinye! un disparo d’ascopeta! per l’eco,

sonave lluny, vui creure, seguit de gossos i ecos de gossos, pero buah!! adrenalina

corrent! El primer instint ha sigut tancar el frontal i bufar l’aspelma, però quan les

pulsacions  m’han  baixat,  l’hai  encès,  que  no  hai  de  tinre  por,  que  les  mossetes

d’informació  m’han  promés  avisar  els  ronderos  (el  sometent  armat  de  turnos

voluntaris, que fan ronda contra els lladres de bestiar) que diven que “suelen chupar

bastante antes de salir a la ronda” i m’hai enrecordat que tamé dive que disparen pra

espantar, però io què sé... en principi saben ‟que hay un gringuito pasiando solo por

adentro del bosque"... Millor no amagar-si; però i si han begut molt i se’ls ocurrís

què sé io?

Bueno, calma, en definitiva, d’això si tracte: esto no es la civilización occidental, no

es el primer mundo. Mi sento un explorador que no sap encara amb quines gents,

amigues o porugues, harà de tractar.

12 de setembre de 1999

La informació que tiniva dive que hera de trobar una trocha, una pista de terra, que
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mi servirie de referència, com a límit septentrional del Bosque. Io no sabeva a quina

distància  ere,  però  ha  resultat  que  a  escassament  mitja  horeta  d’aon hai  dormit.

Semble com si l’altitud no m’afectés, camino bastant depressa. Pero é una sensació;

no tinc idea de l’escala del mapa o croquis que porto i potser està dibuixat sense

exactitud. Sí, sí, camina que caminaràs, i encabat de saludar un parell de pastors a

cavall, trocha enllà en trobo dos més que viuen en una caseta preciosa. 

Foto 032: “Farallones” amb aspecte de columnes basàltiques a la zona de Siete

Llaves.

Foto 033: En primer terme, engurugos cullits, amb ganivet d’escala; al radé les

seues mates encuixinades i més lluny, rocas del Bosque.
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Foto 034: Apletant la ramada a Rachayuc.

Foto 035: La cabana de Rachayuc: “vicharra” o cuina, i el pastor.

‒Ah, pero si esto es Rachayuc, me he pasado la entrada de las Siete Llaves! 

Pues allà m’heren dit les senyoretes de Información que serien amb un grupet de

turistes, que hi anirien amb carro per la trocha. Bueno, qué más da, pensava que mi

costarie més astona. Nada, nada, pues a buscar les termes preinques de Yanaututo!

Mig any viu el señor Damián a Rachayuc, i mi convide a mastegar fulla de coca, i io

convido a un cigarret, un Inca d’ixos sense filtro terribles. Ell té cigarros Llama que

són igual de negres i de terribles. Tenen les ovelles apletades, així que mi convide a

passar i m’explique el camí de Yanaututo “Aquisito nomás, arribita de la champa
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aquella, ya verá, profe, sólo media horita”. Serà pra n’ell, que va a cavall i sense

llastrar! Perdo un poc el camí, massa a la dreta puiant, i  mi veic enfrentat a tres

gossos just quan travesso un patamoll inestable, io donant voltes pra encarar-los as

tres, “Si entrapusso sóc pell!”, penso; mi salve el seu amo que surt de arribita de la

champita aon són les cabanes que no hera vist encara. 

–El agua termal está allí arriba, ve la tierra amarilla sin pasto en la pendiente, justito

encimita‒ mi diu, i é vritat.

A Yanaututo é misdia i mi penedisso de no haver vingut a Amèrica llastrat amb una

tenda pra acampar. L’aigua està tant calenta que coste d’entrar-hi. Coste encara més

surtir, però suposo que més de mitjhoreta deu fer mal als ossos. El relaxament ere tal

que l’arrancada m’ha costat una barbaritat. Només tiniva ganes de dormir-mi al sol.

El termòmetro del relotge ha marcat coranta-dos graus. Maravilla.

Foto 036: Yanaututo, aigües termals.

La nit passada no hai dormit molla. Pot ser per l’acolloniment del disparo, pot ser

per la tortilla de verdures freda que hera sopat sense res de gana, que tot isto matí hai

estat rotant, encara; el cas é que nar fent, nar pensant, nar evitant mirar el relotge per

no patir, quan just començave a clarear eren les quatre i pico i m’hai dit,  “aviat,

alçar-si!” i allavontes hai dormit tres hores de tirón. Sempre igual, osti. 

Tonto que sóc, pues Damián tinive raó, que desfaic el camí en trenta-cinc minuts, bé

haria pugut ademés deixar el mort de motxilla a casa seua hasta tornar, no se m’ha ni
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ocurrit. Són les dotze i tres quarts i enfilo la trocha caramont, atre camí, una calavera

de vaca en un portell, i quanta set, argh, insufrible, tonto que sóc, la cantimplora ben

buida, i no m’atrevisso a beure aigua sense bullir. I no mi pararé ara a ancendre el

fogonet que necessito un techo pra la nit...  si les coves fan por...  Espero que els

engurugos ixos com si diguen que hai plegat al matí no faiguen mal aixit en cru, són

groguets, amb llavoretes com una microcarbasseta o millor una micro figa de moro.

Me n’hai menjat potser trenta, la mitat, pra traure’n aigua, i m’hai obligat a tragar –

nyam-nyam‒ cinc figues seques.

Foto 037: Laguna de Japurín, i al fondo el Orangután (c. 4850m), el pic més alt

del Bosque.

La recepta resulte gasolina. De cap al cap del port, pero lento, que tota la roba ere a

dins de la motxilla i si clavave com arreu. Al port tinim 4.375m, i coi, una caseta, i

un poc més avall té, una laguna de Japurín, a 4.300m i amb patos i la parella d’oques

de rigor (o van sempre de dos en dos, o són les mateixes que hai vist as deu i as

dotze); de repent li veic pinta de vall glaciar més clar de lo que dive Rosa que ere

possible vere al Bosque. A la caseta hi ha el company de Fermín Mellado Ricada,

amb qui ia mos coneixem, pero que no erom crusat una paraula, i ara semble com si

no txarréssom el mateix idioma. Com que en tot cas mi considere amic, li fa fer a la

dona una espècie de tang endolcit, i me’l bec tan assedegat que hasta al cap d’una

hora no mi dóno conte que finalment no deve ser aigua bullida i qué més tinive...

però ells deuen sabre la font bona, millor que l’aixida del llac. El xicot m’indique un
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atajo,  “camino  de  muchos  caballos”  pra  arribar-mi  a  Gaya,  aon  si  supose  que

m’hospedaran però no se’n sap les condicions. 

Ista vegada no m’han anganyat pas. En una hora escassa sóc a Gaya preguntant-mi si

saben que  el  nom equival  a  Pachamama;  hi  arribo  casi  corrent.  Casi,  perquè  la

collada  a  passar  fa  justos  4.500m, i  corrent,  perquè hi  ha  una tempesta  negra  a

l’asquena que ve forta i no en vui sabre re, de mullenes. 

Gaya é un complexe de la cooperativa de Huayllay, si veu que n’hi ha tres o quatre,

tots fora del límit del Bosque i enllaçats per trocha, i en canvi les terres i cabanes de

l’interior són particulars. Ah... Ací é l’atre costat del bosc, respecte de Canchacucho,

i cap a l’Oest o Noroest si veu un nevado molt esmolat, “le llaman el Puca Raju” osti

el Pucarraju! Així alló é Huayhuash, i é ben aprop, a través de la puna prou plana, hi

deu havre alguna vall que talle pel mig, suposo, però é pateo enllaçable,  o què?

Segur que sí.

Per cert que els dos gossos que m’han rebut a Gaya casi mi tiren a terra, perquè

atacaven per  dos flancos  amb traça,  i  la  mochila  no facilite  les maniobres.  A la

tercera anirà a la vençuda i guanyaran ells? O a la tercera ia haré entés que un totxo

é imprescindible pra fer trekking por estos verales...?

Han anat arribant els pastors, cad’un amb el seu cavall, uns de Huayllay, mudats i

amb el transistor penjant del coll, que avui ere el seu dia de festa; un atre, vaia, é el

de  la  cabana vora  les  termes,  dels  que estaven saneant  un  ramadet  d’ovelles.  A

Yanaututo hi viuen els seus papàs i la seua canalla, ell  està contractat ací  pra la

cooperativa. Marcial Agüero tè trenta-sis anys i tè la grandíssima desgràcia de ser

viudo en plena juventut. Per atre costat, é grandíssim fotógrafo, encà que sónigue

molt raro això d’un pastor fotógrafo a Pasco, té, en bossetes individuals pra que no

s’ambruten, les millors fotos de les figures del Bosque de Piedras, centenars. Ha

insistit que me’n quedessa un parell, i què triar, quina potència tiniven totes, no hi ha

com la paciència d’un pastor pra trobar la millor llum amb la càmara més cutre.

Aixit que l’haré d’enviar alguna de les meues aon surt la cabana de rocs i palla amb

la canalleta per fora. M’explique que hi ha una passada directa de casa seua a Gaya

per un collet, que a cavall si tarde menos de una hora. Menos mal que no hu sabeva

perquè m’haguessa perdut segur. 
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É curiós vere un pastor tant cuidadós amb les seues fotos. Contraste molt amb que,

per general entre els deu que ací curren, i entre tots els pastors del món, igual que

compartissen l’amor pel  seu gos –i  ací,  ademés,  pel  seu cavall‒,  i  la  passió pel

bestiar fi, i com més millor, tamé compartissen una brutíssia innata i inconscient. Els

voltants de Gaya, com els de les cabanes del Pirineu, estan plens de botelles, de

plàstics, de piles gastades, etc, etc, etc. Amb Marcial hai fet el mate després de sopar

(cad’un tè el seu quarto independent en l’edifici,  que tamé tè una carnisseria pra

processar les bèsties que s’aspanllen), i m’han fet txaure al quarto aon guarden els

pellejos secs, aixit que el matalàs ha sigut de lujo i la nit tranquilíssima. 

13 de setembre de 1999

El descens de Gaya a Huayllay mi guardave encara un formidable passei amb les

roques a l’esquerra, per damont de les estrellitas, el millor paviment pra caminar que

s’ha  inventat  mai,  dur  però  no  del  tot,  amb  l’efecte  d’una  pell  de  foca

omnidireccional, aon no rellisques ni que vulgues, i que als patamolls forme cuixins

arredonits que no s’anfonsen i que ells tallen per sota pra fer’ls anar de tamburet a la

cabana, amb una pelleta d’ovella o d'alpaca pel damont. I mi guardave la impagable

–i no fotografiada, no obstant‒ estampa de la mestressa de Huaychamarca carregant

champa tallada a l’asquena caminant pel davant meu. Però tamé mi guardave, al

final, la vista horrible de la Minería Huarón, que é la responsable que el Rio Blanco

que passe per Canchacucho sigue ara Colorado com el del nord, pels putos lavados

del mineral. I encara, ademés, una hora de patear per una trocha polsosa però sense

que passés ni un carro, hasta Huayllay, i de sorpresa final, al taxi colectivo que mi

portave a Cerro, hai coincidit novament amb Sixto Sosa, el Auquillu del Ruraltur,

qui m’ha ascoltat narrar la ruta.
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Foto 038:  Laguna de Gaya,  i  molt  lluny a  l’horitzó  (hi  ha la  fonda vall  de

Yanahuanca entremig) els pics de Huayhuash.

Foto 039: Laguna de Huaychamarca, amb champa apilada a secar. Més lluny,

la cabana. Tot el Bosque quede a l’esquerra.

14 de setembre de 1999

Ahir per la nit, al mismo Señorial per descontat, vam fer el despido de Rosa. Ella,

Eva i io, Pérsida (que no la coneixeva, m’haguessa fixat en ixo nom), Juan Medina,

Paola i Jéssica. Després d’un parlament d’autèntic orador peruano, Juan li va regalar
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emmarcat  a  30x40cm  un  traball  de  repujat  en  txapa  de  coure  d’un  capachero

pasqueño del  segle  XVIII  amb la  lampareta,  els  que  sacaven el  material  de  les

galeries, amb el nom gravat i tal. "Que este que ya es por derecho propio, por sudor

y lágrimas derramadas, el simbolo de nuestra ciudad, te recuerde, allà en tu natal

León ultramarino..." Per lo demés, dos piscoshawers, un caliente de vino amb llima i

un parell de birres, i tots ben tous a txaure. A la pobra Rosa, que va anar el dumenge

al mercat de Huancayo a buscar artesanies, li van tacar la chompa de mostassa “ai

perdone,  señora,  perdone”,  “no  es  nada  oiga”,  “no  que  por  detrás  tiene  mucha

mancha, cómo lo siento, yo la limpio a usté” i quan si treu la chompa a vere, claro,

deixe  el  macuto  a  terra...  De  repent  ia  no  tinive  ni  quartos,  ni  passaport,  ni

grabadora, ni càmara réflex amb objectius, etc. “Yo la limpio”... Si portar turisme al

Pasco  vol  dir  convertir  gent  que  t’anraone  i  ti  tracte  de  bona  fe  en  espavilats

descuideros,  io  no els  vui  ajudar  a  portar  turisme a Pasco. Amb lo tranquil  que

circulo io pr’ací, que no paro mai conte de la bossa...

I  avui  menudo  dia  de  relacions  públiques!  Al  maití,  entrevista  a  la  radio,  per

duplicado, i justament, preguntes sobre què s’harie de fer al Pasco amb la promoció

turística, i cómo se siente tratado acá, etc. I a la tarde, toma, encuentro con el mundo

de los grandes. L’associació d’agències de viatge del Perú (APAVIT) si dedique a

viatjar per les regions pra espavilar-les... i podre-hi fer negoci, claro. Si reunissen

amb les agències locals pra coordinar estratègies i paquets turístics, però a Pasco no

hi ha ni una sola agència. Els visitants eren molt classe alta, la classe alta peruana

contraste molt, que són criollos blanquets, amb els cholos de la sierra... Els polítics

locals  han  aprofitat  pra  fer  els  seus  discursets  rimbombants,  i  io  només  hai

intervingut  pra  explicar'ls  que  a  les  meues  valls,  pra  n’això,  van  fundar  una

associació  d’actors  públics  i  privats,  entitats  i  particulars  interessats  en  el

desenvolupament turístic, dita patronat. Hai sigut molt cortés, i m’han adulat amb

excés irreverent, i una espècie de patronat é lo que han acabat fent. La faena que

harien de fer les agències, dissenyant rutes de fin de semana i de pont de tres dies, é

lo que fem amb Anatolio, Braulio i Pelayo al Mitinci, i lo que fai io amb la meua

prospecció de possibilitats de trekking al Bosque de Rocas. El tal Dante, president

de l’associació, diu que falte molta consciència turística, i é un tio d’ixos que davant

de la passivitat agafe la iniciativa i si pose a manar a totdéu. Després, en el cafè, en

petit-comité que li diuen, l’hai sacat força informació d’intencions i de potencial del
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turisme nacional, que é a lo que ells si dediquen; i ell semblave encantat de podre

txarrar amb un europeu enlloc de amb els cerreños cholos i pueblerinos. Mi feve

repelús la seua prepotència solapada de dignitat. 

L’amo del Señorial, que tamé estave a la reunió, tamé en petit-comité, a l’hora de

sopar,  renegave que  el  cerreño é  un  poble  adormit,  sobretot  per  lo  que  toque a

iniciativa col·lectiva. Mi semble que pot ser per lo acostumats que estan des de fa un

segle a  que tot  vingue lligat  a una sola  empresa de mineria  que mane,  ordene i

proveís.  I  mi  semble  que é  una característica comú a molts  pobles,  i  que si  no

estessen tan adormits no si deixarien atrapar per capitalistes com Dante amb tanta

facilitat. En tot cas, la diferència de les reunions de treball entre el món acadèmic, el

polític  tècnic  i  l’empresarial  é  abismal.  Però  quina  merda  que  haigue  de  ser  el

benefici particular l’únic capaç de moure iniciatives... els atres són tots uns sofistes

immobilistes, els carnussos!

15 de setembre de 1999.

L’esperit de Moctezuma mai perdonarà als que venen d’allà d’aon vingueren Pizarro

i Cortés et alt! Després d’una fantàstica nit, en què hai sumiat que me n’anava de

marxa amb tota la gent de Lleida i Ribagorça hasta que ia ere de dia i no conseguiva

posar  la  clau  al  pany (un pany,  per  cert,  que  no adivino de quina casa ere)  les

cagarrines m’han fet volar del llit al vàter. Mig matí fatal, i afortunadament després

ia semblo curat. Hi ha pr’ací uns bitxitos radicals però ràpids en passar.

La faena, pues nar fent classe i nar fent les rutes. I avui una atra entrevista, pra la

tele, pero io passo de mirar l’objectiu, io miro a qui mi txarre, no faltarie! Amb

Pelaio ham anat concretant el cronograma. Hai txarrat amb Emma per telèfono, i

continue molt alegre i molt activa en els seus estudis nous de turisme. 

Shaiquilla: “Luna celeste” en quítxua, què pocs noms quechuas trobo a Perú, tan

originals que són. Shaiquilla m’ha entrat a les escales de la U perquè ia un atre any

here conegut un becari espanyol que li va dir que si trobave sol i faltat de relacions

extra-acadèmiques, i encertave. Ham anat a comprar uns bollos i a prendre el lunche

a casa d’una colega seua, Raquel, i allà m’han estat inquirint sobre Europa i Espanya

i el subdesenvolupament, que io intuísso una mentida que els mantingue dòcils i
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envejosos al mateix temps. Al final ham anat a sopar al Señorial, amb Eva tamé, i els

ham dit que la Uni els convidave. Volévom nar de marxa però com que ploieve –otra

ves!‒ pues cap a casa.

El  del  señorial  –ara  ia  som amics‒  m’ha  fet  prendre  unes  birres  a  la  tarde,  tot

enraonant de Cerro de Pasco i la seua condena al  agujero, i  al  mateix temps un

suposat amic seu, tot borratxo, mi voleve colocar tant sí com no una cadira al cap,

molt agressiu, i mi voleve crucificar i no sé quantes coses rares més. Com els agrade

txupar, als cerreños! Al cap de molts anys, entenc que Víctor mi convidave pra que

l'ajudessa a entretindre al pesat aguell.

M’ha  proposat  Eva  d’escapar-mos  el  finde  a  Tingo  Maria,  a  la  selva,  a  l’alt

Amazonas. Bon temps i vegetació exhuberant, vaia canvi serà, què bé, màniga curta!

17 de setembre de 1999.

Ahir dijous després de la classe de Geografia a Magisteri, quan ia mi voleva posar a

sopar, va vindre Saiquilla a trobar'm, pra convidar-mos a la nit de marxa. Me hu vai

pensar  un  instant  però  ere  dijous  i...  "hay  que  conoser  la  siudad!",  que  dive

Mohamed.  Eva no va vindre perquè tamé si  barallave amb Moctezuma.  Raquel,

Saiquilla i io vam anar a buscar uns colegues seus que viuen junts en un quarto

minúscul, la versió peruana d’un pis d’estudiants, semblat a una pensió amb casera

però amb cuineta al  quarto.  En realitat,  Gelman ia ha acabat  Informació i  fa un

programilla sobre cine a la tele local, i Pepe é profe de la U, no sé en què, molt

presumit i apanyat, i hai endivinat què voleve dir Saiquilla quan preguntave si todo

estaba  bien  sense  concretar...  M’imagino  lo  futut  que  hu  deuen  tindre  els

homosexuals en un país tan machista com isto, no ti dic en una ciutat provinciana i

txicoteta com Cerro de Pasco. 

No gaire lluny de la Undac, al mateix barri de San Juan Pampa, hi ha el Olimpo

Discoteck Club, diu el lletrero, amb la barra molt  lluny de la pista de ball,  amb

señoritas de vestits apretats a qui demanes mentres balles i ti porten el beure i ti

cobren, amb un terra de rajoles en escacat i un foc a terra colgante de cadenes de

ferro que alimentaven amb vasos de plàstic els mateixos parroquianos. Els tragos, a

l’estilo peruano: demanes dos birres (que són de 0’66, en realitat), i ti porten un sol
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vaset, i que rule. Ti servisses, passes la chela, beus, passes el vaset. Si é una xicota la

pròxima  li  passes  el  vaset  servit  –però  io  ia  els  hai  explicat  que  en  totes  ixes

caballerositats s’amague el masclisme i que io casi mai me’n recordo‒. Quan t’arribe

el vas has de beure, cada vegada, aixit que a les dotze i mitja ia passàvom a sis

xibeques  pra  cinc.  I  venga  ballar,  claro,  cúmbia  i  tecnocúmbia,  salsa,  algo  de

maquinerillo però amb moderació, compensat amb un tarter de cançons històriques,

Toto, Doors, Bruce, Héroes del Silencio, molt rock argentino, chileno, peruano i tot,

istos últims dels que no arriben a la península mai o casi mai a excepció de los

Rodríguez. I cada cap de quant la salsa pra ballar agafats. Entretant, Pepe here lligat

i desaparegut pra’l resto de la nit, nantres passàvom per la segona txarra de sangría, i

la fan collonuda o io le’n trobava. Cada vegada ballava més descoordinat, amb la

taja li vai canviar a Gelman la samarreta, una de la U de Lleida per una del oso

panda, i al cap de poc, passades les dos i mitja, mi dic “Xavi, vas chupadísimo”, més

que mai de fa molt temps, hu tiniva desacostumat, més aficionat als canutos i les

birretes amb moderació pra surtir de juerga; i buf! mi vaic a sentar... Només tastar el

sofà vai començar a orxegar, de patac i sense respecte pel pobre Olimpo, mentre

Saiquilla m’animave i mi massatjeave l’asquena. Estava tan agraït, tant, i mi costave

tan  txarrar,  que  le  hu  haguessa  demostrat  amb  un  potxó,  però  donades  les

circumstàncies segur que m’hagués reventat es dents d’una hòstia. 

Herman –Gelman, Helman, io no sé segur‒ mi va fer reaccionar al cap d’una astona,

no tinc idea quanta, mi va fer passar txarsès i txompas sobre la samarreta suada,

esbroncant-mi, de conya, perquè els hérom deixat a n’ell i a Raquel amb una txarra

de sangria pra dos. Al meu costat, Saiquilla dormive. Io mi vai tornar a adormir al

taxi cap a casa però vai atinar a  deixar-los amb què pagar'l.  Encara vai  obrir  la

finestra del quarto pra respirar i pr’allí vai tornar a orxegar com si no hu haguessa

fet ia, i encabat vai caure al llit.

Quan hai conseguit llevar-mi avui, eren ia les dos, nada menos, m’hera passat dos

hores  despert  sense  sabre  com  sacar-mi  el  mal  de  cap,  esperant  que  l’astufeta

caldeiés un poc el quarto. Dutxa freda, txaval, dutxa freda bona! Xino xano, sense

apressar-mi gaire, que mi bategave el cervell,  a les tres de la tarde hai arribat al

Señorial: juguito surtido, caldo, amb les verduretes i la carn del caldo. Ara mateix

estic  amb el  cafesito,  tinc  més  o  menos  l’astòmec  i  el  cap  a  puesto  però  estic
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aspallufit  i  completament  apagat.  I,  com tantes  vegades  antes,  cal  que  hu  diga:

¡¡¡Odio l’alcohol!!! ¡Qué cosa más mala! Si m’haguessa fumat deu canutos amb una

birra i una gaseosa, antra cosa serí ista ressaca... Amb quina cara niré a fer la classe

de les cinc, a vere?

Bueno, todo pasa y nada queda, i ha anat prou bé amb la curiositat dels alumnes.

Dempués a vere qué passe per Lleida, que passen moltes coses semble, contestant

milios –ací ni diuen emaíl‒ dels astimats hasta que m’han futut a fora de la sala

internet. 

Al señorial mi venen ganes d’ajudar un poc a Rubén el mesero, perquè hi ha una

parella  de  burgesos  que  no  sé  d’aon  han  surtit.  Al  matí,  tots  els  que  venen  a

asmurzar, incluïts els profes de la Uni, enlloc del rigurós talladet o el croissant que si

prenen a europa, si casquen un bol immens de “caldo de cabeza”, que tè fideus sense

tallar i una mandíbula de corder subrixint, amb totes es seues dents. En canvi, istos

pijos, pobra filla què en faran d’ella, res els semble bé, han cridat mil vegades a

Rubén –encara diu “¡Joven!”, ara demane aigua i no l’agrade la marca, i les trumfes

que estan olioses “No comas más, hija! –La última por favor!” i comenten amb la

taula veïna que el dumenge as sis i quart, “‒seis y diez”, corregís ella, fan un concurs

collonut a nosequín canal. Ara “la cuenta”, “favor con factura”, “favor con detalle”,

tres vegades, joder! I que la llet de la nena la calentessen amb microones i no amb

cassonet... Suposo que són limeños, i comenten que l’hotel harie de tindre càmara

hiperbàrica, o al menos oxigen al quarto... Mi molarie ajudar a Rubén a despatxar-

los, diva: les seues mirades són còmplices, sí, io tamé els despatxaria per la porta

d’una puntada!  És que són tan cojudos,  que hasta  la  nena diu “¡joven!” amb la

mateixa  afectació,  no  puc  parar  d’ascriure.  La  dona  si  pense  que  é  modelo  de

bellesa, per com camine. Amb personatges així pel món, qui pot evitar pensar en fer

la Revolució?! I el tal Dante de l’APAVIT, quan dive “turismo interno”, voleve dir

gent d’ista?

Uf però. Hai passat per casa de Raquel a donar-li les gràcies per portar-mi a casa

anit. Diu que eren les cinc quan arribàvom. Saiquilla estave dormint ara, ella ia no

estudie, s’està uns dies ací per burocràcia. Raquel cuide la nena de sa germana, qui

amb el seu home pague el lloguer de la caseta, però no els hi veic mai, només a la
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nena.  Si  Eva  està  millor,  mi  pregunte,  però  no  l’hai  vist,  ha  marxat  de  matí  a

Huánuco, ham quedat demà a la tarde allà pra baixar a Tingo María (com mi sóne a

“tengo hierba”!). Fem un mate coca escoltant southamerican rockers.

18 de setembre de 1999.

En una horeta, avui de bon matí,  una combi amb vint persones m’ha depositat a

Huariaca, i ia només són 3.000m. Uau, mi semble que no hi ha puesto més fred que

Cerrasco; no fa bon temps del tot però desseguit en samarreta, enlloc dels cinc capes

permanents  i  mitons  de  Cerro...  Huariaca  é  encara  Pasco  per  la  carretera  de

Huánuco, i aquí mi volen contactar tamé pra vere què si podrie fer visitar als turistes.

É un poble llarg, llarg, encaixonat a la quebrada estreta entre el riu i la carretera. Hai

puiat durant una hora i mitja, antes de txarrar amb ningú, en direcció a les ruines de

Yarushyacán, hasta que ploieve prou pra dessistir.  Avall  pues; de tota manera un

agradable  passeo  pel  bosquet  d’eucaliptus,  maleïts  eucaliptus  fagocitadors  de

diversitat forestal, en concepte, però a la pràctica aromàtics eucaliptus, i ràpids de

crèixer i fàcils d’asclar com a combustible... i m’ha conduït el caminet a un puesto

prou idíl·lic pra fer una mossada, amb una cascadeta i tot. Allà m’ha vingut al cap,

ves-ti tu a sabre perquè, la nit que vam fer la despedida a la borda, el foc, el canut a

caraperro  pra  celebrar  el  tallar-mi  les  rastes,  el  foc,  el  gust  de  la  presió  de  la

manguera al pèl ia curt,  els ulls il·lusionats d’Emma amb un nou xavi, Toni que

apareix al matí, just a temps pra despedir-mos, nos vemos al otro lado del charco!

Només  han  passat  vint  dies,  però  la  gent  diu  que  comencen  a  tindre  reserves

d’avions, hay que volar, saltar!
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Foto  040:  Huariaca.  Vista  des  del

Nord.

De postres del dinaret, hai entrat a sis restauranets antes de trobar aon mi fessen una

ensalada de fruta. Però bona me l’han fet, amb la seua lleteta condensada i el seu

caramelo, i les seues fruites no identificables. A tot arreu has de demanar el cendrer

si vos acompanyar el matecoca, per llei està prohibit fumar en tot lloc públic però

digú ti diu re, ni siquiera si tens un poli al davant com ara, ni siquiera si porte un

bigotillo en el  más puro estilo  y tradición de la guardia  civil.  A vere si  trobo a

Eduardo el teniente de alcalde aviat, que no trobo el poble tan especial com pra no

baixar a Huànuco al menos a txaure avui. 

Al final –escric a la nit‒, Huariaca s’ha arreglat amb la conversa amable i sapiente

de Raúl Montes, historiador local i mestre d’escola, que m’ha regalat uns llibrets

autoeditats a l’ajuntament i m’ha explicat amb profusió d’adjectius les meravelles

huariaquenyes. Tamé s’ha arreglat amb la conversa entrapussada i monologuista de

Betto, que ha arribat més tard i ha copat la “reunió”. Iba bastante chupado, ixo Betto,

però m’ha explicat terribles històries del Huagurunchu, segons ell un nevado verge,

mai mai escalat; dels seus vuit morts, tots europeus; dels dos intents amb un tal Paul

Halter, un alemà o un suís, no hu aclarive gaire, a qui va acompanyar hasta el campo
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dos, i el suís se’n va tornar del seu intent solitari, “es imposible, imposible, nadie

subirá”; d’un puesto al peu del Huagurunchu aon si va trobar una bota de principis

de segle del número coranta-vuit –més que io, que ia é peu!‒, però potser voleve dir

una roca que semble tindre una bota grossa en relleu, no ha quedat clar tampoc, i el

puesto si  diu Gringosaguasha,  que voldrie  dir  “home blanc mort”  en quechua (i

encara penso ara: potser ere una broma sobre la mida de les meues botes i no hai

sospitat re); i que els japonesos van arribar més alt que digú però només al hombro,

al hombro, i que la boira t’ambulique, i la neu t’ampuje, i te n’has de baixar, que el

Huagurunchu é viu i no si deixe desvirgar... i noséquantes espeluznantes històries

més. Si é verge de vritat, isto 5.780m... Conrad mi dive que com que no m’anduva

unes botes plàstiques-pirulet-grampons-i un bucí de corda... però si é verge de vritat,

un casi cinc mil vuit-cents dels Andes, bé deu ser difícil, bé si mereixerà un bon

tiento o asedio ribagorçà amb estil txecoslovaco... algun dia? (vedeu, més endavant,

el Camp andí 2003).

De Huariaca a Huánuco de franc, milagros de la globalización, que hai parat el dit a

l’autoestop  i  uns  coreanos  que  representaven  camionets  Hundai  m’han  portat,

conduïnt tant com a locos que mi voleva baixar, que pensava que mos mataríom

segur. Encara voleven quedar pra fer un trago per la nit, però io passo de més tragos,

i menos amb uns perillosos com istos. En fin, a les vuit io ia era a l’hotelet, m’hera

comprat uns pantalons barats i una cutxilla d’afaitar i m’hai tret la barbeta i m’hai

retallat la perilla de chivo roia que encara portava tenyida de l’istiu. Allà m’ha trobat

Eva, que vinive de les ruines de Kotosh, de visitar-les amb un coleguita amb qui la

semana passada va fer molta connexió,  ella molt  alterada per les casualitats a lo

nueverevelaciones,  i  que  ista  semana  ia  li  feve  proposicions,  i  estave  un  poc

desencantada. Io no le n’hai fet, perquè d'aquí a un mes mos presentarem mútuament

a les nostres parelles, que vindran de visita, encara que en la companyia seua tan

agradable ‒i tan única!‒ mi trobo molt a gust i l’abraçaria amb tota l’amistat de la

casualitat. 

19 de setembre de 1999.

Sense vere Huánuco marxo: res, ni les ruines tan famoses, que quedaran pra un atre

dia, pra un atre viatge, o pra una atra vida, segons com s’escúnsegue. Ben aviat é
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que el bus està atapit i arranque cap a la selva. Quan mo’n donem conte, ham baixat

tant que estem assuats i voltats de verd. Eva està exultant. A io no mi deprimís la

freda i aixuta puna andina d’atres findes –la ciutat, si é com Cerro, é punt i apart‒,

però hai de reconéixer que la vegetació exhuberant revitalitze cosa bona! Eva ve

amb info d’una guia, i baixem antes de Tingo a l’antrada de la Cueva de las Pavas;

no trobem ni una cosa ni l’atra però sí molt txiringuito poc freqüentat i molta gent

desagradable que si dedique a vendre papallones gegants assessinades, que ve a dir

hola de bon somriure i sempre vol vendre algo, guiatge, io què sé... avassalladors.

Què poc m’agrade fer el turista en los lugares recomendados! Al final de passeo

suarrats, amb la motxila cargada de roba i les botes grosses que porto només, perquè

pensava que les necessitava ahir, puiant per la quebradeta sense aigua ham arribat a

la poza adequada, la bona –mai sas si la següent serà millor, hasta que dius “Ista é la

bona!”‒. La basseta casi cubrive, fresca, fantàstica! Novament hai entés aquí que la

vida é fresca i verda, i mulle, i ací no dóne dàtils però é igual de fabulosa... Io hai fet

el bany en pilotes, perquè ia no quedàven curiosos, Eva tinive un bikini i potser

vergonya. Necessitàvom el sol a la pell un rato... i l’aranya, i els bolets del tronc que

travessave la bassa, i les libèlules...

Foto 041: La selva!, a Tingo María.
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Acabem d’arribar a Tingo María del tot a les quatre de la tarde, refrescats del cos i

de la ment, farts de fruita d’una parada de la carretera i compensats amb bons talls

d’un txurís culà de ca de Farré de Llesp que ha surtit collonut, que Eva aprecie com

a l’aliment impagable pra l’esperit que é. L’objectiu ia casi està cumplit, cargar les

piles pra una semana més a Cerro de Pasco. 

Igual la semana que ve mos anyorem una mica de la calor i de l’estar sentats sense

samarreta,  escrient  al  passillo  del  pati  obert  de  l’hotel,  això  són  les  antípodes

climàtiques de Cerro... No é cap la selva baixa, segur que encà pot fer més calor a

Perú, però io ia faic amb ista. A io el monte!

I prou d’explotació de la fauna innocent! Ademés de les papallones de la mida del

meu pam que tots mos voleven vendre, empalades amb tota vilesa, tamé el zoo al

pati  de  l’hotel,  carnussos!  i  cada  hotel  el  tè  igual,  de  gàbies  en  fila:  tucans,

periquitos, un esquirol, un xut tremendo de gros, hasta un ós pereós xicotet, tots –

isto el que més‒ amb uns ulls entre la desesperació i la esquizofrènia. No hi harà una

llei que prohibisque això? Perquè no fem boicot, nantres i tots els turistes? é la única

manera de vere “fauna salvatge” però pra vere’ls aixit, més m’astimava quedar-mi

amb una única gran papallona lliure que mos ha planeat els caps i la taràntula de la

bassa, ia en tiniva prou! Els pobres titís, amb quatre moviments de salt repetits hasta

l’infinit... com els óssos polars del zoo de Barcelona... Animals dels grans espais, el

pereós el que més sense semblar-hu, que diuen que mai torne al mateix puesto en la

vida...  gàbies de menos de un metro de costat!  Qui é el  turista que si  sent atret

pr’això? Qui faigue una foto, é còmplice!

Una atra experiència novedosa, apart de suar, en isto país: passear prenent la fresca

de la nit, sopar a les parades, tres o quatre hores txarrant de mil coses amb Eva.

Paradetes de menjar al carrer, un paiasso (“este es el último pa los chibolos, luego

los  cuentos  son pa  mayores,  sí?”)  i  un  mago amb els  seus  respectius  corros  de

públic, artesans amb les paradetes que mos miren i veuen al rasta en la meua mirada,

però no m’atrevisso a preguntar si algun tingués herba; una fila de quinze policies de

parada;  arrós  cuit  al  vapor  dins  d’un embulic  de  fulles  que  li  diuen  juanes;  un

concert al carrer de no sé quina secta, i tres iclèsies aubertes a n’istes hores, amb els

altaveus a fora i tamé abarotades de gent; i molta, molta gent fent lo mateix que nos:

xarrar i prendre la fresca.

71



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

20 de setembre de 1999.

El soroll de l’aigua a les xapes metàliques dels porxos m’ha despertat. Quin xàfec

més bèstia, quina manera de ploure! Ahir si veieven els llampecs, lluny, més avall a

la  selva,  però continuats,  de lluny que eren,  io  no me hu creieva...  avui  pam el

diluvio universal, mos diem flipant... i quan surtim al passillo a vere bé, el vejete de

l’hotel amb sandàlies, sense samarreta, donant menjar als animalets, pues normal,

sense ascos, quan pare ia m’aixugaré, deu pensar, com cada dia, suposo. 

Ploient i tot, Eva seguís la guia, i com que l’objectiu é una cova, se hi pot nar igual.

Amb un motocarro, a la Cueva de las Lechuzas. La qual é excusa pra un parc natural

que la volte, d’aon menjen fruita els tals xuts o crabés, i ti cobren entrada (això els

humanos, els xuts no ti diuen res), hi ha mil xiringuitos tancats (deu existir un mes

d’agost), i les passarel·les són interminables perquè desseguit ti tornen aon eres. A

dins de la cova tamé hi ha pasarel·les, però no per tota, que é molt grossa, i qui sap

quant de fonda, replenada de guano fòssil. I el debatori que feven ere aixordidor, pra

fotre el camp de por, no si veieve re més que alguns ulls brillants, pus i com dormen:

cap pr’avall com els muixirecs? Són els guacharos, Steatornis capirensis, identificats

i nombrats en els seus viatges pel mismíssimo Humboldt (crec que els va vere a

Venezuela, que ací no hi va vindre mai, encà que als plafons informatius hu deixen

en equívoc pra impressionar al turista que en sàpigue algo, de l’alemà) i considerats

els guacharos per ell mateix com un fòssil vivent de quan l’Amazones no ere ni

selva ni sabana siquiera. 
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Foto 042: Muro informatiu del Parque Nacional de Tingo María. La “belleza

escénica”  de  la  Bella  Durmiente  é  una  silueta  de  montanya  amb forma de

geganta, com Monrebei, com tantes al món...

Foto 043: La cueva de las lechuzas.

Después de l’aiguat, la selva sancera transpirave i brillave, donave la sensació de

podre vere el creixement de les fulles i les molses...
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I encabat motocarro i autobús a Huánuco, amont atre camí. Tres hores de traiecte i

tres controls de policia, mirant totes les bosses; la meua no perquè nave al maletero.

Venga regirar. (Ojalà portessa herba que amagar). A Huánuco un menjar ràpid a peu

de carro, papa rellena, i un cuscús de panís amb trossets de morro de tusino, tot

premsat de fer-hu bullir ambulicat amb fulles; é una versió dels juanes a la que diuen

tamales (o viceversa). I de cap a un atre bus pra trobar asiento encà que no surtive

ancara. El bus a tope, tres hores més, i tres controls més; anshores n’ham vist el

motiu. Resulte que la fulla de coca en natural està prohibida, només l'elaborada que

passe per l’estat i pague els  impostos feta bossetes d’infusions. A dreta llei,  està

prohibit  chacchar.  A la pràctica,  tota la puna pasqueña mastegue coca que ve de

Tingo María i més avall, i la porten les mamitas de contrabando. El mate coca de el

Señorial tamé é de fulla natural, de fet, i de fet els polis no requisen cap cosa, al final

io pensava tants controls de merda, feu-ne un de ben fet i ia però què va! a cada

control les mamitas els passen uns billetets al polis, i  els polis tot el dia cobrant

mordidas de cada bus i carro i mamita que en porte, ni que siguen dos o quatre soles.

Pues els fills de puta fan l’agost. I la vella que nave al meu costat en portave potser

sis o vuit quilos per dins de les deu capes de faldilles, i no ha pagat re, i l’atra pra

pagar menos me n’ha colocat tres paquets sota el meu asiento amb una pregunta

còmplice en español mal aprés (llavontes hai preguntat lo mínim amb discreció, que

per un moment hai pensat que igual lo que portaven ere cocaïna de la txunga, però

que va, així són les lleis en isto país, com si a España prohibiguessen el vi: el més

honrat en comprarie de contrabando). 

A l’últim dels controls ia ere negra nit, i els dos polis han txampat una txavala molt

txove que en portave un sol paquet i se l’han amportat  cap al  cotxe patrulla pra

comprovar documentació i no sé què. Eva i io mos miràvom, ai quina por, dos polis

peruanos amb una txove chola,  guapa i  indocumentada a dins del  carro tots,  les

mamites antes d’un quart de minut estaven totes a les finestres d’ixo costat del bus i

antes d’un minut i mig han començat a cridar (i cridàvom tots, io estava acollonit,

però què pots fer...). Antes de tres minuts les cinc mamitas més retxes l’han nat a

buscar, a pataquear el cotxe de la poli, i es atres si començaven a preparar pra nar-hi

i bolcar-lo o lo que fes falta, pero ia han tornat, poc temps han tingut com pra violar-

la de vritat  (tota  falta  de respecte é lamentable però lo pitjor sempre é que le’n

puguen fer un fill, que sempre recordaries que é fill de puto... de puto policia!) però
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evidentement no nave el tema de documentació perquè la xicota ha puiat plorosa...

Suposo que els policies han aceptat una mordida més grossa que els salvave l’honor

diguéssom, per comparació a l’enfrontament obert amb tot un sindicat de mamitas

de barrets emmidonats que seguiven baixant de l’autobús... No només els polis si

dediquen a buscar la mordida a temps complet, com si no tinguessen un sou més bo

que el d’un profe de la Uni pública, sinó que ademés són cabrons malnascuts. El mal

gust mos ha quedat pra tot el resto del viatge. Aprendré que no m’hai de fiar mai mai

mai d’un poli d’aquí?

Hasta el sopar mos entrave a desgana i sense conversa, després. Mos ham trobat

puiant  a  casa,  i  menos  mal,  una  de  les  festes  cachimbo  que  mos  eren  explicat

(cachimbos són novatos, i la novatada consistís que els veteranos els oferissen una

bona festa de benvinguda). Les fogates eren més grosses que en cap atra festa, no te

hi podeves cap atansar. Mos ham tornat a trobar a la mossa de Huayllay que no

sabem com si diu (pd: la que més vegades mi vai trobar, Maruja). Pocs calientes mos

ha tocat de beure, menos mal que podrem txaure sense mareos que demà é jornada

de traball i les sis hores de ómnibus m’han deixat trinxat.

Foto 044: “Fiesta Cachimbo” a la plaça de les institucions de San Juan Pampa,

Cerro de Pasco.
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21 de setembre de 1999.

Lo més emocionant del dia d’avui dimarts ha sigut nar a buscar a Curreus el paquet

que ia  asperava.  Què viajero mi sento rebent cartes a Lista de Correos o “poste

restante”. Una carta llarga d’Emma m’ha posat els ànimos a cent. Una coseta fosca

de quatre centímetros de llarg embulicada amb celo m’ha fet saltar el vici a dos-

cents pensant que ere un trosset de hachís, i no, ere un gatet de regalís, que é un vici

que fa molts anys que tinc i que m’ilusione... però que no é igual... “el que espera

desespera”, deu voldre dir això. I una foto del dia de la meua despedida, de com van

acabar tots embalats a l’Stones de sempre (l’únic bar obert hasta tard si no é dijous) i

tots  abraçats,  i  io  no  hi  sóc,  jo!  Quina  envidia  més  tonta,  perquè  suposo  que

l’envidiat dec de ser io, en tot cas. Isto istiu, tothom que sabeve dels plans de viatge

nostres flipave, i els que sabeven la meua beca cap als Andes, i l’atra beca de durant

el  curs  que  mi  permetrie  de  quedar-mi  per  Amèrica  més  mesos  que  els  dos  de

l’Intercampus, mi diven “osti com te hu montes, carnús!”, però en realitat, diva io,

només cal tindre’n ganes i no pensar en después, no tindre billet de tornada, juntar

300 billets traballant un istiu, i volar. No?

Ah però sí que me hu comenso a montar bé... Isto dijous un atre festival ecoturístico

al  que  participar  i  escriure  encabat  un  informe  de  lo  que  m’haigue  semblat,

Chavicho assessor-observador,  a Goñicutac,  unes ruines vora el  poble de Rocco,

baixant cap a Huallanca. I el divendres me n’aniré cap a Huachón, de finde de quatre

dies... por fin me’l podré mirar de vritat, ixo brutal Colmillo Nevado que a dies si

retalle a l’horitzó de Cerro, des de sota mateix, i mi sentiré xicotet, xicotet... què

guai. La putada é no haver comprat mapes a Lima, aixit que no sabré quina ruta de

pateada puc fer hasta que me hi troba i pregunta... Si hu poc fer en dos dies, potser li

dóno la volta, o què. De passo li veria totes les cares i arestes, a vere pr’aon se hi pot

puiar un atre any. Pero no crucemos un puente antes de llegar a él. A descansar de

cara al finde, que espero de tot cor que sigue de temps decent, ia no dic ben bo,

només que no ploigue ni neve antes de misdia... Mi faré una rica pipa acompanyant

la lectura, avui.
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22 de setembre de 1999

Matí  de  burocràcia;  però  ia  tinc  les  fotoestàtiques  dels  mapes  corresponents  al

Huagurunchu, que està partit entre dos fulles a 1:100 000, i m’hai passat bon tros del

matí pensant sobre els grisos i les curves de nivell a vere tres o quatre rutes que

puguessa plantear per allà. Penso que, si mi deixen, el dilluns faré festa del tot i faré

tota la volta en tres dies i dos nits. Tamé ham fet a la classe de quart d’Història de

Pelayo una xarrada molt i molt interessant, tots dos, i tots els alumnes que són una

colla de revoltosos de la mente, sobre els efectes de la globalització a España i el

Perú. Són inquiets, els estudiants d’ací, istos d’història els que més, tenen esprit i

sang, o al menos no si tallen a preguntar re. Semble que només al primer món està

“mal vist” pels companys que faigues preguntes a classe; aquí no tenen ixa vergonya

estúpida, els agrade exprimir al profe. No li tenen por, potser se hi acostumen de

xics. O sigue, per exemple, primera pregunta després de la introducció: Si com està

vist a Europa actualment el pensament marxista, tant des de la política com des del

món acadèmic. Toma esa! Io me hu passo pipa provocant-los a la revolució sense

nombrar-la.  Se  mos  han  passat  dos  hores  volant.  “Quien  me  encuentre  por  los

pasillos y quiera seguir discutiendo los temas, siempre que no esté faltando a otra

clase, yo le invito al café”, é él meu adiós de cada dia.

A la tarde al Mitinci m’han redactat un parell de cartes pra que mi puga presentar a

l’alcalde de Huachón i  que mi “procure facilidades” pra el  meu “trabajo” allí  al

nevado, i per si de cas, que nant sol no si sap què pot passar, qui ti pot preguntar què

hi fots... els ronderos...

A la nit ham sopat al señorial amb Jessica i Paola, celebràvom el cumpleanys d’Eva i

el de Paola. A vere si arreplego un tros de fusta pel món pra fer-li un claueret a Eva

al menos. 

23 de setembre de 1999, dia mundial de la xuventut

Sempre que m’hai de despertar un poc més aviat del conte i no tinc un despertador

molt acostumat, mi passo la nit sense pegar ull, mirant i vigilant el temps cada mitja

hora.  Això sí,  immediatament  després  d’apagar  el  despertador,  mi  caic  sobat  de

patac i casi mi passe l’hora, normalment mi desperto a l’últim minut possible. A
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Lleida,  quantes  vegades  m’hai  despertat  amb  el  temps  tant  just  pra  xampar

l’Asesina-Graells que, si mi paro un segon a calcular si arribo a temps, ia no arribo...

A les quatre i mitja ia estava al carrer de les institucions trobant taxi cap al centro de

Cerro, i al centro un bus cap a Rocco, quatre solitos, i venga txaure mentres ha sigut

de nit. Just antes de Rocco, al xicot de l’atre costat del passillo li pregunto si hi

anave tamé, i bingo! ixa intuició ia no falle gaire. Estudiant a Cerro de geològiques,

Edwin é fill de Rocco, i un tio majo, que directament m’ha fet d’acompanyant hasta

el festival, i no per aparentar davant els atres, com fan molts dels que se t’apeguen,

sinó pr’ajudar-mi. A la butiga de casa seua hai asmurzat, farinetes de llet de vaca

amb tota la nata i civada torrada; encabat ha puiat a buscar el seu barret i la camisa

perquè passaven els de la banda de músics a replegar-lo. Tots junts ham nat a buscar

el segon asmurzar, caldillo de huevo, arrós i maní, amullit amb panets i bateat amb

un bon txupito d’aiguardent de canya. Trobat el puntillo adequat, ha encarregat el

cuidado de la trompeta a un company i mo’n’ham anat desseguit a les ruines de

Goñicutac pel camí ral, fent totes les parades necessàries. Cutac é “racó” i goñi é una

espécie d’argelagra que fa unes flors roies molt majes. La primera història ha sigut la

d’un roc gros que hi ha a radé de les ruines, i si diu que hi ha una creu d’or al cap, o

un tresor, que no hi ha puiat mai digú i que el primer que hi puie se l’amportará. De

tres costats, ixa roca fa més de cinquanta metros i desplome; pel quart costat tè una

vira i només fa trenta metros verticals. I ham entrat a les ruines i a tots els torreones,

o colcas (dipòsits pra menjar, papa, panís o lo que sigue, pero sóc io qui hu supose,

ells pensen sobretot en usos bèl·lics), a tots els miradors ham puiat per esgraons de

dos pams d’alt i mig d’ample, i ham seguit a la canalla del poble per un laberint de

roques que al principi estave apariat com a colcas (cabanes o qui sap) i al final eren

tan  estrets  els  passos  que  la  canalla  ha  desaparegut  i  encabat  mos  esperaven  a

l’entrada rient. 
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Foto  045:  Festival  de  Goñicutac;  la

juventut balle vora un “torrión” amb

un radiocasset enorme. Al radé, el roc

grogós é l’inescalat que té la creu d’or

al cap.

Foto  046:  Rocco,  a  la  vall  de

Yanahuanca,  des  de  Goñicutac.  Al

radé  de  l’horitzó  hi  ha  l’altiplà

pasqueño.
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Goñicútac é una ciutadella preinca, molt xic i molt tosc en relació al paradigma inca

de Macchu Picchu. Un centre administratiu i de poder religiós, un centre militar;

evidentment preinca però utilitzat pels inques com a centre de control i dominació (i

colca tamé, claro) quan van repoblar la vall de Rocco amb ètnies vingudes de mil

quilòmetros lluny (això hu van fer molt,  els  inques,  conquistar i  intercanviar les

gents de puesto i barrear-los, pra que depenguessen a la vegada de la nova llengua

quechua i de les tècniques agronòmiques i calendari que ells imposaven: els de la

selva  a  la  sierra,  els  de  la  costa  a  la  selva,  etc.).  Vengan  sabios  y  doctores,  y

especulen de lo lindo a su querer, que pra io lo millor d’istos puestos é pensar-hu

habitat, les places amb vells i canalla, i penso, el dia de la fira o de la festa si deve

semblar  prou a  com està  avui,  si  no  fos...  pels  altaveus  gigantes  que  nyupissen

tecnocúmbia! 

Exemple de controvèrsia: cada un dels torreons tè a cada cara unes pedres llargues

que sobresurten pels dos costats del muro, altes. Io hu hai vist o hu hai cregut sabre

desseguit: això mira, servís pra lligar el teulat contra el vent, com al Bosque: com

que no hi  posen bigues  grosses,  hu  fan  aixit.  Ah però  veic  que  tenen  techo de

terrassa, no cal teulat de palla. Miro per dins i hu veic super clar, ara sí: això servís

pra montar una estructura de fusta a dins i fer un altillo, més que pra dormir, pra

magatzem d’aliments. Un altillo, o potser una estanteria, igual per fora. Però no sé.

La primera sorpresa, mi diuen que allò són cases. Cases? però si són diminutes! si

els serranos més xicurrins no hi caben estirats! “Ah però es que los pueblos del Perú

hasta los incas, siempre habían dormido en cuclillas... Las crónicas lo narran, que

fueron los españoles quienes les enseñaron a dormir echados”. No pot ser. Però qui

sap: així dormen, sentats sobre els talons, els monos a dalt dels abres, a la selva

d’aquí i a l’africana i a l’asiàtica, no? Si te hi acostumes de xic, “la espalda en la

pared, el pompis en los talones, y los hombros unos con otros, y como más juntos

menos frío”. Les pedres sobresurtints a dos bandes “son mecanismos antisísmicos:

cuando hay un terremoto toda la vibración que tendría la pared la absorben estas

rocas  que  se  balancean en libertad,  bien  equilibradas  como están”.  Com hu diu

Pelayo, “la plurifuncionalidad de los elementos es una característica fundamental de

la arquitectura inca”, lo qual vol dir que cadú diu la seua i pra no barallar-si les

accepten totes, i com que la demostració é casi imposible...
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Foto 047: La “plaça” de Goñicutac, una estructura preinca difícil d’interpretar.

Foto  048:  (Edwin)  El  geógrafo

posant a la porteta d’un “torrión”.

Al damont hi ha goñi flurit.

La plaça tè un monolito al mig, d’un metro o aixit, pintat de colors amb pintura

plàstica, sols i serps i coses; algú diu que les adoracions dels déus antics no estan cap

acabades, en vuit-cents anys que deu portar la pedra plantada allà. La plaça tè un
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nom que no recordo i é plurifuncional (com totes les plaçes públiques del món: no te

joroba...), el monolito é una huanca. Han arribat tres joves del poble corrent des del

poble  més  lluny,  els  curreus  inques,  els  chasqui,  i  s’ha  fet  el  silenci.  Han  fet

l’adoració al sol i el primer parlament de la jornada, i l’han fet en quechua! això é

orgull, per fi!

Foto  049:  “...el  primer  parlament

de  la  jornada,  i  l’han  fet  en

quechua!”. Chasqui de Rocco.

Avui,  molt  més que al  Ruraltur,  io era El  gringo, i  apart  de tirar-mi piropos les

mossetes i seguir-mi la canalla com a bitxo raro, m’han fet sentar al pedrís de les

autoritats,  amb  l’alcalde  provincial,  el  del  poble,  i  tot  quant.  Edwin  no  ha

desaprofitat la ocasió de sentar-si a primera fila, i s’ha oferit a fer-mi fotos (ia que

potser sabeve lo que vinive). Els politicastros me la suen bastant, però les cerveses

que han començat a rodar entraven molt bé al bac del sol, i en tot cas estàvom a

primeríssima fila, sentadets de lujo, al mateix roc que here utilitzat un kuraka antes

dels inques presenciant com io un espectacle de danses de tots el pobles de la vall.

Ixo ere el plato fuerte, campeonato de danses típiques entre els estudis de la vall. Tot

el pedrís d’autoritats puntuave cada dansa, que tinive vint minuts de temps límit,

menos io. 
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La primera, el mainatge de Rocco, han fet el Campo Huaylas, pero canalla eren,

molt  tímids,  i  no tiniven picaresca ni  força  de saltar.  El  segon ball  m’ha  deixat

espatarrat: el Aullacu Huanca (el xaman salte), “producto de nuestra investigación

entre los mayores”, en que un vell sordo com un roc tocave un flabiol de quatre

forats com el català i un tamborí. El flabiol, ¿potser ere un Piruru, la flauta màgica

que si fabrique amb el llarg i curvat húmer d’un cóndor? Ixa ere una dansa amb

llances curtes i retxes, ball de bastons i dansa guerrera, els xicots adol·lescents hi

anaven a fondo i picaven que feven tanta o més por que la flauta. 

Foto 050: El Aullacu Huanca, tocant amb flabiol màgic.

Encabat la Chonguinada; després un ball de bodes, “la Jija” o “Techacasa”, molt

cachondo; un molt aburrit i repetitiu ball de San Juanito; guapíssim el ball “Sicuri,

original de Bolivia como ustedes saben pero que trasciende a todas la sierras andinas

quechuas y aymaras”. El ballaven sis mossetes guapament descalces elles. 

83



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

Foto 051: Una balladora ofrenant a

la huanca, l’altar monòlit al mig de

la plaça. 

Foto  052:  (?)  Una  nena  balladora  penje  a  cada  un  de  la  “tribuna  de

autoridades” una toronja i un panet, una segona mos enfarine. La cervesa rule.

A la meua esquerra, Edwin. Al radé, el roc de la creu d’or. 

Al següent ball, el “Charimacay” (agafar, en quechua), com el nom mateix indique,

ia s’ha liat. Al tal alcalde provincial, a io i a dos o tres més mos han triat les nenes a
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la primera volta pra penjar-mos un fil de llana amb una toronjeta i un panet. “Oh,

què majes elles”, hai pensat... A la tercera volta, tornen a vindre amb el somriure i

mos foten uns sarpats de farina a la cara i a dins de la samarreta, i a la quarta volta

mos han sacat a ballar, als disfrassats, hasta el final del ball. Io estava emocionat. El

ball següent, el més local: “la pastorcilla de Goñicutac”, els nens i nenes el cantaven

en español i quechua, a frases, i feven xocs i figures amb les fones, deven rondar es

vuit o deu anys, què majets... Uns de més grans han ballat el “Calabazacuy”, que é

un ball de xicots que porten carbasses i xicotes que “els dónen carbasses” en el sentit

figurat (en el sentit figurat pues, é fàcil deduir què representen les carbasses que els

xicots oferissen) i al final s’acabe amb uns corros de figures precioses. Més canalla,

fent la dansa de la coca. 

Foto 053: (Edwin) “La observación

participante  en  la  geografia

humana experimental”. 
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Foto  054:  (Edwin)  “La  observación  participante  y  la  implicación  del

investigador”. L’alcalde provincial i el geógrafo entre els dos xòfers de Turisme,

enfrentant-si a la plata de chicha.

I al final els grans i hasta els vells de la Alfabetisasión de adultos, han arribat en

pasacalles, fent la dansa del panís, “Yapanacuy”, i amb pressa perquè passar-si dels

vint minuts ere descalificatori: mos han xampat a casi tots els del pedrís, mos han

sentat a terra, mos han posat un cigarro encés als llavis, i mos naven portant a cada

un –a cada ú!- una plata amb sis o vuit vasets servits de chicha de la de carnaval, de

la curada un año bajo tierra, que tè els seus vint graus al menos i é aspra com ella

sola, i te’ls fan beure tots, un a radé de l’atre (cal tastar la chicha de totes es cases).

Taja repentina. I mos han fet beneir una creu de flors, mos han oferit panets dolcos

de panís i de blat, tots fets a casa, mos han punxat ritualment amb una rameta florida

de goñi, i anshores a ballar al corro, per parelles, io amb la més vella. I io encantat,

claro, i ben borratxo ia, incapaç de parar de riure. 

86



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

Foto 055: (Edwin) “¡El geógrafo está borracho!”

Ixa  ere  la  última dansa del  concurs.  Edwin m’ha vingut  a  buscar,  ell  solet  here

canviat el carret de la cámara pra que quedés tot registrat, i m’ha portat aon sa mare

mos ha donat un plat d’estofat que here puiat fet, i “típicas alverjitas” al gust de

Rocco, encantadora ella amb el desconegut convidat a la romeria. 

“¡Corta el monte!” ha cridat el mestre de cerimònies pel micro, i el crit s’ha estés i

tothom s’ha posat de peu, “¡corta el monte!”. I el monte són dos eucaliptus de quatre

metros puiats des del poble i plantats al pradet-plaça de l’entrada des ruines, i tots

per parelles donant voltes, tots en un sol corro molt gros, i mentres si donen voltes

fent el ball pla, un vell –potser el més vell- va passant un machete mitjà, l’entregue a

un (mai a “una”), que de la mà de la parella s’atanse a l’abre i li fot un o dos patacs,

o un ell i un ella, i tornes el machete i el vell va decidint. La història é que aguell que

fa el tall que fa caure l’abre é padrino de la festa l’any següent, i li toque plantar el

monte, o sigue puiar l’eucaliptus des del poble i planta’l ben dret. Si ets del poble,

cortar el monte é un gran honor, però si ets un gringo com a io ti pots vere en un

sèrio compromís. Sin embargo, la segona o tercera vegada que m’han fet picar a io,

estava molt envalentonat i hai vist el tronc del primer monte molt debilitat i m’hai

dit,  per  l’atre costat,  a dos mans! A dos mans,  toma hòstia,  i  el  partisso en dos

trossos... el monte no: el machete! La punta ha quedat casi enterrada, a sol un metro

del corro, però no s’ha fet cap silenci sepulcral ni res, tots se n’han rigut de io a plaer

i io igual. No hi ere atre machete, i  amb els trenta centímetros que quedaven de
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cutxill ham seguit picant i el vell se les ha manegat pra que un dels dos padrinos de

l’any que ve sigue el tal Heber, l’alcalde provincial. Què carnús...

A totes istes que un dels nens de “la pastorcilla de Goñicutac”, a qui hai demanat

comprar la fona i me l’here promés, ha conseguit el permís matern, “mi papá me

hará otra”, per uns innocents cinco soles, ia tinc fona pra’l finde, pra practicar a

muerte! Despedint-mi d’Edwin, “nos estamos viendo por la Undac!”, i fetes fotos

amb les autoritats que no se mi voleven perdre, ham tornat a Cerro amb Anatolio i

Cirineo del Mitinci,  i  el  xófer –claro- en una ia clàssica picap toyota hylux. Els

60km mos han costat una hora i mitja, botant molt, i encà ha sigut la mitat de lo que

ha tardat el bus de baixada al matí. I ara a descansar, a txaure ben pla, que demà

marxo a misdia via Ninacaca i Huachón, i hai de fer mogollón de coses, comprar un

carret de diapos, cambiar dolláres, mirar el mail i osti, sobretot, fer la motxila. El

omnibús tamé serà de tres hores. Si avui ha sigut un dia mogut, que no me pase nà el

finde, al menos si els colls no tenen neu i puc fer la travessa que mi tinc receptada...

aclimatat a l’altitud, ia conto que me’n puc considerar...

(Les vuit  pàgines que vai escriure durant la travessa, les hi vai enviar a Emma

perquè ia les vai fer com a carta pr’al correu orgànic, però tot quant mi va quedar

gravat, encà que han passat nada menos que set anys i dos mesos. Aixií que me hu

reconto, que tot hi é, al cap, i no si confón, gràcies a les fotos i als mapes originals

que més tard vai comprar.)

Pra arribar a Huachón des de Ninacaca vai surtir de la plana puna hasta un túnel

que here sigut al seu moment el més llarg d’Amèrica llatina, de casi dos quilòmetros

i escassament tres metros d’ample, que eren fet pra’l ferrocarril, i el ferrocarril pra

la extracció minera. A l’atre costat, una carretera de la por terrible, amb abismes,

pra perdre més de mil metros de desnivell hasta Huachón. La motxilla estave ben

plena,  i  no  mi  voleva  entretindre  al  poble.  Vai  nar  directament  a  l’alcaldía  a

mostrar el meu paperet a vere qué m’oferiven, si é que hi here alguna manera de

puiar  per  la  trocha  hasta  Tingocancha.  L’alcalde  si  va  mostrar  obert  i

col·laborador, i vam anar a preguntar per un transport. Un xicot que ia hera vist a

l’autobús, cargat de plátanos pra la seua butiga, tinive un camionet pero ere molt

car lo que demanave. Dotze quilòmetros pero amb mil metros de desnivell.  Vam
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trobar un home que me hi puiave amb la moto, i així ere molt més barat. 

La moto va puiar tot el rato amb primera, ell i io i el macuto fent esses als puiadors

més forts. Des de luego que si gastave gasolina pra arribar. Ia here de nit, allà, i mi

va  dipositar  sense  més  explicacions  a  davant  d’una valla  metàl·lica  que  ere  el

recinte  dels barracons dels  treballadors de la  hidroelèctrica.  Vai  entrar  sol,  vai

explicar,  vai preguntar,  vai  mostrar el  paperet al  capataç,  i  l’hospitalitat  va ser

plena. Com que estaven a punt de sopar, mi van fer sentar, i mi van atipar d’arrós i

fesols i  plátano bullit,  sopa i  matecoca. Encabat,  tots van voltar el  meu puesto,

fascinats amb el meu mapa fotocopiat, aon identificaven primer el Huagurunchu i

després els  llacs que ells  represaven i els canals per on reconduïven l’aigua de

conca en  conca pra  alimentar  una central  que hi  ha  riu  avall  de  Huachón.  El

capataç mi va explicar que portave trenta-cinc anys a la zona, amb dos semanes

anuals de vacances, que ia hi here de txaval amb els primers ingeniers, i tinive una

foto de quan amb un rai de bidons mediven la profunditat dels llacs pra la primera

avaluació de potencial. Io els vai contar com als temps mítics al Pirineu heren fet si

fa no fa lo mateix. Diven que des del pati dels barracons hi here molt bona vista,

molt majo el Huagurunchu, que ara mateix si verie si hi hagués lluna, “Uy, afilado

es, nevado todito”. Vai aprofitar el comentari pra surtir a fumar un inca a la nit,

més humida que fresca, i un parell mi van acompanyar pra deixar-si invitar. Els

traballadors mi van indicar aon txauria, amb ells, i no vai desfer la motxila perquè

sobraven les mantes.

L’ondemà a les quatre i mitja mi van fer llevar amb tots,  al  cap de dos minuts

l’esmurzar estave servit: arrós, guiso de papa amb cebeta i ou, un parell de panets

pra sucar al pseudocafè de polvos, i dos toronjetes i un bananito pra durant lo dia;

igual vai ser tractat io que ells. A ells, el cuiner els portave un ranxo a misdia, amb

cavalls. Als cinc ia estàvom tots en marxa, negra nit. Mi van desviar al cap de mitja

hora de patear amb Edilberto Pizarro (“¡Él es su pariente de la madre patria!”

“No hombre, no”), que nave a la laguna que io nava, per on ells m’heren contat el

pas possible cap a l’atra vall. Nave a fer reparacions als canalets encofrats. Quan

vam arribar ia sí que ere de dia, a Lichicocha (diven aixit, pero voleve dir laguna de

leche o lechosa –quechuización del español-), i mi va fer una sola demostració de

fona  que  mi  va  deixar  parat.  El  vai  convidar  a  pastes  o  nosequè  mentres
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m’axplicave bé el camí cap al collet. Ell mai here baixat a l’atre costat, pr’això.

Foto  056:  Des  de  Lichicocha,  vista  del  abra  de  León  (extrem  esquerre  de

l’horitzó,  c.  4500m),  i  el  camí  inca  que  mene  a  la  selva  (Huancabamba  i

Oxapampa). 

Foto 057: Glaciar de la vessant Est

del  Huaguruncho,  en  retrocés

evident, des de Lichicocha.
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Foto 058: Un dels estanys represats

i  captats;  a  la  dreta,  la  pista  i  el

canal a nivell de Lichicocha.

Foto 059: Un dels estanyets (c. 4700m) aprop del coll de Lioncocha (4950m)

pr’aon hera de passar.

Remontant, vai trobar dos estanyets molt petits, passats els quals la boira tapave lo
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que hi here més amont. Vai vere una fita salvadora que marcave per aon nave el

camí, que no estave marcat de re, just a temps, perquè començave a nevar fluixet i

ia mi diva de tornar-me’n. Poques fites, però les justes, i l’altímetro, esvalotat per la

baixa presió, passave els cinc mil metros que com a molt serien 4.950m. Récord

d’altitud pra io!

La boira de l’atre costat no ere menos espessa. Vai nar seguint les fites cada vegada

amb més cuidado perquè el terme s’here fet molt pendent, les llastres amb aiguaneu

mi van començar a posar por al cos; encabat el pànic. Ia voleva que s’acabés. De

fita en fita, el camí feve mil voltes i remontave sovent pra buscar les vires i els

passos fàcils. Amb temps eixut deve ser millor, però moll, mi va començar el pànic...

Quan vai surtir de la boira, encara per la roca, vai vere a baix la pendent d’herba

en què s’acabave, i una fita me hi deixave a set metros verticals. Mirava, ia hi sóc,

però anshores vai vere a la meua dreta, a dalt, molt amont, la següent fita: caleve

remontar al menos dos-cents metros, pra bordear l’esperó, suposo. Però si arribava

a l’herba estava salvat. Vai decidir abocar-mi un poc més, baixar dos metros a una

repiseta, i vere si hi here continuitat.

La repisa va ser falsa: la molsa, atxupida de la neu, se me’n va nar sota les botes,

me’n vai recordar de la poca sola i la poca adherència mentres relliscava un atre

metro sense perdre l’equilibri. In extremis, vai fer tope en algo i vai quedar dret i

petrificat,  respirant  amb  cuidado  pra  no  botxar  els  peus  ni  un  milímetro.  Mi

quedaven quatre metros avall; no hi here manera de donar-mi la volta pra nar a

buscar la fita bona... L’herba de sota ere molt pendent, menos just aon tocave a la

roca, l’únic puesto aon mi podria equilibrar si saltava... però ere impossible, amb la

motxilla! Vai pensar que amb la fona i algun cordillot podria despentxar el macuto,

i saltar io després potser no serie tant futut, però ia no ere cas: amb infinita calma i

cuidado me la vai traure i la vai deixar caure sense que mi fes perdre contacte ni

equilibri. La vai mirar un llarg minut mentres donave voltes i bots pel gesp moll, i

pensava “que no si trénquigue re” pra no pensar en tot lo que io m’haria trencat si

haguessa caigut o saltat amb ella. Valor! Quatre metros no maten a ningú, i vai

aterrissar prou bé, però amb el cor desbocat, ara sí. 
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Foto 060: Paret del coll, vessant Lioncocha. “...no hi here manera d’entendre

pr’aon anave el camí...”

Quan vai arribar a la motxilla, dos-cents metros més avall, mi vai girar pra mirar

la paret, i no hi here manera d’entendre pr’aon anave el camí. Una verdadera paret

de pedra vertical, semblave, i no obstant les fites hi feven un pas possible. Botes i

pantalons xops; io tremolava, pero ere de por; mi vai mirar el menjar pra picar

algo, però no podeva. Llavontes, d’un forat a la roca, a deu metros d’aon io hera

tingut que saltar, va surtir un animal, que sense ulleres no vai identificar, que va

seguir el límit de la pedra per baix pra empendre les puiades i baixades i voltes que

feve  el  camí,  invisible  als  meus  ulls  hasta  ixo  moment.  Un  animal  gros,  àgil,

marronet, casi beix o crema. “Ha de ser lo que els pastors mi diven, el zorrillo, que

els robe els corderets recién nascuts... però é molt gros, com a guineu”. Nave tant

depressa que ia estave fora de foco quan vai apuntar la camareta compacta,  el

zoom de la qual no donave pra re amb ixa llum. “ovelles pot robar si vol,  isto

animal”. Vai fer més enllà la foto de la paret para el futuro, mentres mirava la vall

aon hera nat a caure, Lioncocha.

Només aleshores mi vai permetre pensar que pra surtir d’ixo puesto per baix, sense

passar el port, mi caleven dos dies ben bons, fos pra tornar allà d’aon viniva, fos

riu  avall,  fos  a  Huachón  donant  la  volta  al  Huaguruncho.  Amb  una  clavícula

trencada, que hagués sigut lo mínim, suposave abandono de casi tota la motxila

menos el sac de plumes; amb una fractura oberta de fèmur, pra pintar-hu ben magre
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dins de lo possible, ere mort garantisada i antes m’haguessen menxat els animalets

que  troba-mi  digú.  Ni  rastre  de  cabanes  a  la  vista,  ni  rastre  de  que  aguella

temporada hi haguès hagut cap animal peixent el terme.

Compromís,  compromís:  l’allunyament  diferencie  una  excursió  o  una  travessa

pirenaica d’un trekking. La solitud ere màxima: no podeva ni plànyer-mi, només

cargar-mi la motxilla, admirar el recorregut veloç de l’animal que refeve els meus

passos amont,  girar-mi i  vere per aon passaria a l’atra vall,  que ia  ere la  que

donave a la cara nordest del Huagurunchu. 

Amb el gesp xop a mitja cuixa i sense vere-mi els peus, vai travessar provant de no

perdre altura. Vai divisar un atre coll que era marcat al mapa, i isto va marcar

4.850m. Però ni rastre de camí ni de fita. Vai començar a baixar un poc, guiat per

la  intuïció,  hasta  que  vai  divisar  tres  estanyets  en  línia  que  al  mapa  eren

inconfundibles,  i  vai  comprovar  que  estaven  vuit-cents  metros  més  baixos,  i

maldició! els veieva com si fossen en vertical sota meu. Això voleve dir una atra

paret igual o pitjor que la que viniva de baixar. No pues! El mapa marcave un camí

uns quilòmetros més avall,  i en principi només marcave camins de bast, amb un

collet  de  molt  poc  desnivell.  Al  cap

d’una hora ia caminava pel camí, i ia

vai vere mitja dotzena de vaques, molt

aspantades  de  io,  pero  ia  s’eren  fet

les  cinc  i  pico  i  necessitava  alguna

classe de cubert pra txaure

Foto 061:  Glaciar de la  cara NNE

del  Huaguruncho,  retratat  pra

comparacions futures...
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Foto 062: Bivac en una bauma.

Una bauma, vai trobar, prou bé pra evitar la boira pixanera, amb repisa de roca pra

deixar tot i cuinar. Mi vai fer un arrós amb poca cosa després de bullir aigua pra’l

mate coca, aigua arroplegada d’una cascadeta que pixave aprop, i tamé mi vai fer

una  aixarravada  en  pilotes,  pra  sacar-mi  més  els  nervis  que  cap  suor.  Mi  vai

abrigar a muerte, vai sopar, però no m’hera acordat de la sal, i l’arrós entrave a

desgana. Semblave, de nou, mal d’altitud, però ia no podeve ser. Vai estendre el sac

a dins de la funda de bivac, i aviat dormiva, ista vegada sí. 

Els somnis o la calor, que el sac quedave molt apret a dintre de la funda, mi van

despertar, i mi sentiva delirar. No sabeva a què donar-li la culpa. Però vai tindre

que  surtir  d’un  bot  pra  fer  de  ventre,  cagarrines,  poques,  però  maldició,  mi

deshidrataré! Antes d’arribar a la cantimplora, vai tindre que tornar-mi a donar

mitja volta pra orxegar. Merda pues si no aprofito l’arrós com caminaré! Li donava

culpes a l’altitud, al descuit de la sal, a l’aigua, a la dutxa freda. Mi vai posar el

relotje al sobaco pra vere què, a vere si servive d’algo, i vai repassar mentalment el

botiquín per si algo mi podeve sevir. El relotge va marcar trenta-vuit graus, però no

m’atreviva a creure que fos febre. En tot cas, mi tocarie, des de luego, no surtir-mi

dels  camins  de  mules  pra  tornar a Huachón,  pels  quals  podria  allargar el  pas

vacil·lant, si ere que de vritat tiniva febre.
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Foto 063: Fita del coll de Liuyac (c. 4700m).

Mi vai obligar a esmurzar civada, que vai fer des del sac, amb sal i amb sucre, i

quan encara no ere surtit el sol, sense casi ni notar-hu, ia estava al collet de Liuyac.

Vai decidir començar a beure aigua sense bullir, només amb lejía. Vai passar una

cascada, pontets, cabanes anfonsades, tot per un camí molt usat, molts cavalls i

mules, moltes mans col·locant i arreglant rollats i parets; incaico,  el camí,  però

mantingut.  Antes  de misdia  ia  hera arribat  a  Mulachurco,  i  quina sorpresa,  un

edifici de dos plantes, amb el teulat de txapa de zenc, evidentment no l’heren portat

ni d’aon io viniva ni d’aon io anava. Mi van dir que lo més aprop a cavall ere

Huariaca, claro! d’aon surtive aguell guia, el Betto, amb els seus clients. Curiós

cruce, als voltants del Huagurunchu, entre Pasco, Huànuco i Huancayo, entre la

puna  i  la  ceja  de  selva  pero  voltat  de  valls  fondes,  amb  camins  en  totes  les

direccions... 

A Mulachurco, el pare, amb la chaquitaclla, ixa arada de peu de dos metros, feve un

tall vertical a la champa, després un atre perpendicular al primer i més inclinat,

feve palanca amb el mànec i el txavalet atent hi foteve mitja trumfeta minúscula al

fondo. 

–No voltean la tierra?

–No; a veces sí, pero para esta papita no, sólo voltiamos para recogerla.

Diven que le hi deixaven tretze o catorze mesos, antes de cullir-la, i que en surtiven

96



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

tres o quatre trumfes, de cada mitja llavor, igual de xiques. Penso que les plantaven

pra passar el rato i tindre algo de seu, perquè a 4.200 poca cullita podeven asperar,

sobretot corderets, culliven, de llama i d’alpaca re, i quatre vaques que els donaven

algun formatget. Però ere gran, allò, io no hu vai entendre, potser ere que mitja vall

fos propietat privada d’alguna hacienda (o ex-hacienda ara cooperativa) i pr’això

hi heren fet semejante edifici, de dos plantes, amb ciment i tot. 

–No se ven muchos gringos por aquí,  ni  españoles ni ningunos.  Hace bastante!

bastante tiempo que no. Como siete años hace que pasaron caminando como usted,

con carpas dormían, unos alemanes serían, nadie más, antes nadie que yo recuerde,

después nadie seguro, pues aquí estamos todo el año y nadie pasó”.

Foto 064: Un “nevadito” de 5300m... re de fàcil... Autorretrat.
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Foto 065: Vall glaciar a Mulachurco. 

Foto 066: Andes pintorescos: camino inca y cascada.
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Foto  067:  Arada  de  peu  o

chaquitaclla;  campesino  de

Mulachurco.

Dos  hores  més  amont,  hi  here  les  set  o  vuit  cabanes  de  pedra  i  palla  que

m’asperava, tres o quatre habitades, i me hi van oferir papita asada, però no vai

entrar,  perquè  la  llarga  collada  de  Puerto  Arturo  veieva  que  serie  llarga,  si

mantinive molt rato a molta altitud, el camí, aixit que no hi serie cap cabana. 

–No, no, camino; pero gracias.

–.¡Tenga cuidado! Allí hay buena gente, estará bién.

A tots dono les mateixes respostes, “Sí, viajo solo”, “Sí, tengo buena cobija”, “No,

no tengo carpa ni nada”, “Sí, un jebe sí”, “No botas de jebe no”, “Estas estan

mojadas,  sí”;  “Sí,  esto  es  una  honda,  claro”,  “No,  ojalá  supiera  tirar”.  “De

España, sí; bueno, de las montañas”, “Altas como estas no son”, “Nieva mucho,

sí”. “Ganado fino sí hay, pero se acaba, ya no queremos los jóvenes el oficio ni las

cabañas”. 

A  dalt  de  Puerto  Arturo  començave  un  rosari  de  cinc  estanys  grossos  sense

infraestructura hidràulica,  i  el  camí passave a un i  atre costat,  i  als  graons de
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l’evident acció glaciar ere un sendero exemplar, d’un traball magnífic. Antes just de

canviar de direcció si va obrir el cel amb uns raios de sol i mi vai sacar la boina

pra fer-mi una foto, amb el Huagurunchu i el H. Chico de fondo, por fin, de les

quatre cares que era voltat en dos dies, la primera que veieva.

Foto 068: Huagurunchu (5780m) a l’esquerra, i H. chico a la dreta. Vista de la

cara NNW.

Foto 069: Mimètiques pletes i cabanes a Huarancayoc. Les pletes són tamé els

horts, en rotació amb el bestiar: se’n veu un llaurat i un atre amb aliniacions a

la cleva que en revel·len l’us agrícola. 

La vall si veieve llarguíssima, redona del fondo, de glaciar de llibre, i plana casi del

tot. Ia hi here més bestiar, i més cabanes, totes amb una llosa ben grossa de porta,
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però no veieva la gent. Al cap de la tarde vai entrar a una cabana, que semblave un

cubert o un paller: hi here més que re fem aixut pra cremar, i tamé trumfes esteses

al tribolet de sota el teulat. Se hi here fet foc, si veieve, pero ia no ere borda de

viure-hi. Mi va semblar molt bona, però vai decidir voltar un poc a vere si trobava

algú que mi donés el permís de txaure-me-hi. 

Allà sota mi van dir el nom del puesto: Huarancayoc. La parella de la cabana mi

van dir que re, que a la cabana de dalt no, que txauria a la seua, que estarien més

tranquils. Que com que hi here molts camins, abundaven els abigeos, lladres de

bestiar, i que menos mal que els era donat avís i demanda, que sinó a la nit mos

haguèssom espantat molt tots. El xicot mi va demanar si io tiniva algun paper que

diguès qui era, i li vai mostrar tot, el passaport, i el paper del Mitinci que dive que

estava de observación. Totes dos coses les va llegir en veu alta, lligant lentament

síl·laba per síl·laba. No sé cap si la seua dona txarrave castellà o només quítxua, o

ere que no podeve o no s’atrevive a enraonar amb un gringo. Però a molts  els

passave, que no reconeixeven que lo que io enraonava fos l’español que ells eren

aprés. I això que procurava no dir cap c com z, i els seus verbos hasta aon sabeva.

Li vai dir que Farré voleve dir herrero, i que Sahún ere un poble, pus probablement

el poble d’aon here marxat un antepassat de ma mare a viure a un atre puesto. Ell

mi va dir que si dive Marco Antonio Valle Astopiñán. 

–Valle significa valle- va dir, –Astopiñan no sé, nada.

–¡Astopiñán es Estopinyà!, Estopiñán le llaman hoy oficialmente, pero es seguro

que es el mismo pueblo, río abajo de donde yo vivo, no muy lejos, en la misma

comarca, hay un pueblo que se llama así.- Pronunciat de manera molt purament

ribagorçana, amb la 'a' inicial, –de ese pueblo, digo yo, se vino alguien hace unas

cuantas décadas o unos pocos siglos para acá al Perú, ¡uno de tus antepasados era

de mi comarca! ¡qué te parece!.

No si  fiaven de la gent  per puro desconeixement i  perquè els  foràneos que més

visiten istes valls son els abigeos, i tan sèrio ere el tema que ells dos se’n van nar a

txaure amb la neneta a la pleta, aon s’heren fet un cubert, com una cabaneta pero

sense porta del davant, i allà, amb una escopeta vella, vigilar de ben aprop el ramat

i els quatre cavalls. Hérom sopat vianda amb prims de corder, a io mi van buscar el

tall més gros a l’olla per molt que vulguessa evita-hu, i un matesito de fonoll, quina

101



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

vida més simple i més bona sentadets amb un cuixinet d’estrellitas i un pellejo, amb

una colla de cuicitos corrent entre els peus de tots, replegant cada molleta de pa

que cau,  cada pela  de  trumfa,  no  cal  ni  escombrar:  els  animals  de companyia

neteen el sopar hasta que un dia són sopats. No si veieven ni gaires pells ni mantes

a la vista, mi preguntava si potser txaieven al tribolet, pero estave clar que aguelles

viguetes  podeven aguantar  les  trumfes  però no a digú.  Mi  va  preguntar  Marco

Antonio  si  me’n  feve  falta  alguna,  de  cobija,  li  vai  perjurar  que  no,  que  me’n

sobrave amb la meua; va explicar això de que que naven a vigilar la pleta i van

desfilar en la nit.

Al matí quan mi vai despertar vai provar d’ancendre l’astufa de xampa pero vai

descubrir que ere una maniobra pra iniciats. Vai preguntar què podeva fer, i la mare

mi va dir lo únic que mi va dir en tota la visita: “puede tomar agua de un caño que

hay aquisito arribita y lavar los platos”. Sempre é un gust que ti tracten de persona

normal i no de autoritat, pensava quan els dits se m’amorataven de lo freda que

estave l’aigua, però tamé vai pensar que potser ella no considere que ista aigua

sigue cap suplici. La neneta si dive Raquel, tinive sis mesos, els tres últims s’here

estat allà dalt, neta i sana encara que la boira hu tapave tot cada tarde i el fang

fondo d’un pam voltave tota la cabana. Son pare, al matí, li va caufar la robeta al

fum de l’astufa i  ella la canviave i la deixave ben ambulicada. No la vai sentir

plorar re, des de luego no mentres sa mare la tinive apretada a l’esquena, i tampoc

quan la deixaven a terra amb la seua manta i uns pellejos. Encabat d’esmurzar, ella

si nave apanyant, si va colocar un gorro alt i blanc més net, i un ponxo tot bordat

amb retalls fosforito i alusions cristianes, i ell si va afaitar ben a consciència, si va

canviar la samarreta interior encara que no tingués una camisa pra canviar-se-la

tamé, i si va posar el sartxé dels dumenges. Io tiniva la motxilla sense preparar,

encara, i mi van cridar: ere hora de fer fotos, a ells i la nena, amb io i sense io, amb

la motxilla tamé, here de surtir. La nena tinive sis mesos, diva: ella vint-i-un anys, i

ell vint-i-tres, com a io. “No, yo no tengo hijos, aunque sí tengo prometida, más o

menos. Pero no hay prisa por tenerlos, ¿no?”. La pressa ells no la consideren, en

els assuntos de tinre canalla. Pero sobretot lo que cal é estar casat, i no entenen

perquè no hu estic. 
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Foto 070: Mudats de dumenge pra

la  sessió  fotogràfica,  la  família

habitant de Huarancayoc. 

Quan me’n vai donar conte, igual que heren sigut de considerats amb io hu van ser

amb les coses que no si poden deixar estar, i mi van deixar sol per les seues faenes.

Com que io ixo dia per la nit ia contava ser a Huachón, al menos, els vai deixar a la

cuineta tot lo que no mi menjaria, i lo que no m’hera menjat per culpa de que mi

convidessen tots a la vianda, els mineros i ells: llaunes d’atun, dos tubos de llet

condensada, algun panet, una bossa d’arrós. Vai arrancar avall quan just s’here

llevat la boira de la matinada. 
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Foto 071: Havent travessat un riu gelat a vado, descalç...

Foto 072: A uns 3000m, ia aprop de

Huachón,  el  camí  vora  el  riu.

“...amb el  color del  boix,  una rael

forta i grossa...”
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Foto 073: L’ortodòxia del  “desarrollo”,  recomanant mecanitzar l’agricultura

andina, é un chiste...

La salut mi semblave que estave ia recuperada, i el pas, per la vall llarga, si feve

més fàcil de lo que esperava. Bo ere el camí, sinó perquè, com que tothom el feve a

cavall, no hi here palanques als vados, i vai tindre que travessar sense pantalons i

sense  botes  el  riu,  i  aixugar-mi  després  corre-corre.  Voleva  avançar-ni  tot  lo

possible, de baixar, perquè tiniva la informació que a Huachón no, pero a Chipa, el

puesto aon eren les pintures rupestres, hi serie aguell dia, dilluns, el carro del Vaso

de  Leche,  que  surtirie  a  Ninacaca  i  no  mi  caldrie  esperar  ni  pagar  el  bus  a

l’ondemà. Vai baixar de la puna a la vall, vai començar a vere culties molt pendents

i molt amont, hasta que vai vere, vora el camí, que les sembraven de trumfes sense

doplar l’asquena, de tan pendents que eren; vai vere poblets de cabanes molt majos,

molt  penjats, hasta que vai vere el  pont que hi portave, artesanal,  i  els primers

eucaliptus, que diven que ere hora de sacar-si tanta roba, que ia hera d’estar aprop

de Huachón. Vai conseguir deixar allà un missatge a l’alcalde, que era surtit sano y

salvo,  y  que  escriuria  un  informe pra’l  Mitinci,  que  ia  le  hi  faria enviar.  I  vai

continuar caminant,  amb algo de  calor,  els  quilómetros  que mi quedaven hasta

Chipa. Acelerava el paso perquè mi pensava que no arribava ni de casualitat, i eren

casi les tres i quart quan vai arribar, i corre corre, pregunta que preguntarás, vai

trobar la plaça, i  del carro del vaso de leche ni rastro: encara no here arribat.

Bueno, calma.
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No tiniva gana, suposo, perquè no recordo havre menjat re i mira que recordo que

hi here una butiga amb tauletes que prou deven fer de restauranet. Me’n recordo

que el totxet de mànic d’escampa de metro-trenta que hera arroplegat a lo dels

mineros, que mi servive d’apoio pra caminar pero sobretot de defensa contra gossos

(gossos tots quants que serviven de defensa contra abigeos, o sigue guardians, no

d’atura), se mi va asbucinar picant a terra pra espantar-ni a n’uns, i que els dos

trossos  que  n’heren  quedat  eren  punxents  i  el  portava  igual.  Però,  la  primera

vegada que ixo matí mi vai perdre, vai trobar un totxo amb el color del boix, una

rael forta i grossa, acabada amb una mangala de vena. El vai baixar hasta el poble,

i amb tota la paciència del món li vai sacar la punta de dalt, deixant un pom gros i

curvat, un poc com una mangala, que raventarie els gossos que fes falta, un bon

totxo. Me hi vai passar la tarde, i quan comensave a fosquear un poc, la plaça ia ere

una congregació de mamàs amb nens a l’asquena, que esperaven lo del vaso de

leche a l’hora que sabeven, i no cap as tres com a io m’here dit Pelayo. Eren les sis

passades, nit negra; mi vai presentar, mi van dir que molt bé, i van repartir dos pots

de leche evaporada Nestlé per cada nen menor de quatre anys que acreditaven les

mares. Només hi ere un home, vellet, de representant dels nens de casa seu. Portave

la mateixa  manta que elles  pra la  canalla,  pero amb fardo de coses,  potser  de

cullita, i el portave travessat, sobre d’un hombro i sota d’un braç, enlloc de sobre

els dos braços com fan elles; i amb la chaquitaclla colada entre manta i asquena. 

Io me’n vai acordar del boicot mític a la casa Nestlé que si comentave fa molts

molts anys, quan io era encara ben canalla, i que fa no tant vai confirmar, quan

algú el reivindicave encara en una carta al director d’ixes, a la revista Integral, i

n’explicave la raó: Nestlé here fet durant els anys coranta a seixanta una campanya

duríssima pra fer creure a totes es mares que la llet de pot que ells feven ere tant i

tant millor pra la canalla que la llet materna. I van tindre gran èxit comercial amb

el rollo, i ha passat molt temps hasta que els estats europeus, els metges, els folletos

informatius oficials, etc, han tornat a dir i predicar que la millor llet que pot pendre

un nen é la de la seua pròpia mare, imprescindibles els cullestros dels primers dies,

però tamé insustituible pra tot el primer any al menos. Al Perú, encara que io vai

vúlguer creure que la mare si preneve la llet evaporada pra convertir-la en bona llet

humana pra’ls  fills,  en realitat,  nava entenent,  é  la mateixa campanya, i  pra la

Nestlé ia no é acceptable (“políticament correcte”) usar istos mètodes a Europa,
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però a Perú é fàcil montar la campanya, de la qual el govern s’amporte els mèrits

populistes-electoralistes, i la casa comercial s’amporte no només la venta, a càrrec

de las arcas del estado, de cents de mils de pots de llet semanals, sinó tamé la

creació  d’un  mercat,  amb  la  promoció  d’una  oferta  destinada  a  construir  una

demanda en base a una necessitat inventada. De tot això, io no en sabeva re, i re en

puc afirmar, a risc de ser demandat per les quasiomnipotents multinacionals que hu

fan o hu desfan, encà que en el remot cas que llegiguessen això, istes crítiques no

els importarien ni mica ni molla; però per si de cas hu deixo tot en forma d’hipòtesi

dins de l’acta. 

En tot cas, quan el camionet va arrancar amb io entre les caixes de llet, i vam parar

en un atre poble i mi vai quedar a dins, ajudant en lo que podeva, vai vere que

d’alguna manera tamé servive pra que els auxiliars d’enfermeria que distribuïven

els pots fessen traball social, preguntant per la salut de la canalla, les necessitats de

les mares, etc. 

28 de setembre de 1999

I al final, a Ninacaca, ia eren les vuit i mitja de la negra nit, i cap carro m’hagués

parat a la carretera cap a Cerro a n’ixes hores. Vai estar buscant molt rato pel traçat

ortogonal perfecte de la colonial Ninacaca, hasta que vai trobar la casa de la dona de

Pelayo aon l’atra semana hérom asmurzat, i  vai fer uns crits, “Eli!”, suaus, pero

convençuts, perquè ni m’hera planteat aon del poble podeva txaure, si no ere en ixa

casa. Va obrir la finestra: “Javier! ¿qué haces aquí? Un ratito que te abro”. Pero mi

va obrir Pelayo, amb el gorro de dormir al cap, io no contava que ell visquès ací

entre semana, pero en realitat li donave prou temps de nar a fer les classes del dia i

tornar diàriament. No estaven dormint, per sort, sinó apurant l’ascalfor de la cuina

dibuixant amb la canalleta. Van fer pendre l’astufa atra vegada, vai sopar es restos de

lo que portava, mi van caufar un cafè falso d’ixos (com un eko) i uns panqueques de

un dit de retxo. 

Txaure atra vegada al sac, a l’antrada de la casa, ixo dia sí por fin, de un tirón,

descansant  de vritat  hasta que als  sis  ha baixat  la  mare i  io  ia  m’hai llevat,  pra

fotre’m una vigorizante dutxa de mig en amont al com de l’era. 
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-¡Javier! Vas a ponerte enfermo! Te vas a morir en Perú! 

-No, mujer, no! Esto es vida!

Pobra dona, que avui apart d’anllestir la canalla depressa pra’l cole, i que la canalla

els mimave massa pra que en puguès asperar molta col·laboració, mos here de donar

asmorzar  als  dos  grossos,  que  tamé  colàvom lo  antes  possible  cap  a  Cerrasco.

M’explique Pelayo que molt poca gent se’n dóne conte, que la champa é lo millor

pra caufar-si i pra cuinar, que una estufa com la seua, clàssica de txampa (feta de

fang) però moderna de concepte (amb portetes de ferro pra alimentació, cendra i tiro,

amb un fornet, i sobretot, amb una txapa de ferro colat retxa de dos dits a damont,

igual  que  les  nostres  “cuines  econòmiques”)  é  tantíssim millor  que  la  cuina  de

queroseno, no diguem ia les astufes, no només per la pudor que fa el queroseno i lo

malament que s’aprofite en condicions de poc oxígen com ista puna, sinó, ademés,

perquè un quintar de champa li coste com deu litros de kerosene, que li durarien un

mes, i els cinc-cents quilos de cleva li duren mig any. Això sí, no s’encèn igual de

fàcil, i sobretot, li dic, és que a Cerro digú sabrie aon guardar un quintar de champa

terrosa.  Pero  val  prou  la  pena  de  pensar-hi:  isto  home  tè  el  concepte  de  la

sostenibilitat ben antès. 

Jessica m’ha contat, a la Uni, que ademés de la entrevista de TNPerú a Huayllay, al

Ruraltur, que van emetre l’atre divendres, isto va surtir Anatolio del Mitinci a la

mateixa tele i axplicave que tiniven a “un licenciado geógrafo español realizando

una  Evaluación  tècnica  y  práctica  de  las  potencialidades  de  la  cordillera  del

Huagurunchu para el trekking y el andinismo”... i io sense sabre-hu! Bueno, pues ara

ia sé quin títul els agradarà que li donga al meu informe...

30 de setembre de 1999, Lima

Tot lo dia,  ahir,  passat entre ascriure cartes, picar emílios, i  ajudar a Eva en els

preparatius pra baixar a la nit cap a Lima. Si no hi ha novetat, a partir d’ara menjaré

io tot  solet  al  Señorial,  lo  menos els  quinze dies que seguissen.  Eva marxe una

semana de turista amb el seu xicot que arribe isto finde, i el resto de l’octubre el

passará a Oxapampa, enlloc de a Cerro, a la sucursal de la facu de sanitat aninal.

Emma per fi tè un billet pra vindre, i això serà el dia 19, quan io ia casi haré acabat,
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pues tant la AECI com els profes, tots tenen com un acord tàcit  pra deixa’ls als

becaris intercampus una mica de semaneta de vacances pra que vaiguen al Cusco (é

el tòpic típic, pero qui pugue dir “Perú” i no pensar “Cuzco” i “MacchuPicchu”, que

tire la primera pedra!). Falte poc i tinc moltes ganes de viatjar amb Emma. Tota la

nit, baixant els 4875m del Puerto de la Oroya, amb San Pedro atra vegada, pensava

en quan baixaria després a buscar-la a ella, i en quan tornaria a puiar, i pensava que,

com Eva  avui,  Emma  tamé si  queixarie  de  l’òs  punxent  del  meu  hombro  quan

s’adormiguès en ell.

En tot això pensava mentres no dormiva al bus cap a Lima, aon ham arribat a les

cinc del matí. Al centrobús Roggero ham esperat amb cafès amb llet i queques, que

si fes de dia, pra nar al centro a pasear un poc, hasta les vuit i mitja, quan Eva ha

trobat allotjament pra’ls dos a casa d’una colega de sa germana, i io hai colat directe

en un taxi cap a l’Instituto Geográfico Nacional a comprar una colla de mapes. Hera

pensat que mi presentaria formalment, a vere si me hi feven una visita guiada en

plan oficial, però quan hai vist tants uniformes i tantes metralletes, i que mi retiniven

el passaport a l’entrada, m’ha fet un poc de cosa, i m’hai limitat a gastar-mi mil

duros en mapes i fotre el camp. Per cert que els mapes, la maioria, no els actualitzen

des dels setanta i vuitanta. Semble que l’administració Fujimori, istos vuit anys que

porte al poder, ha esta ocupada en atres coses. 

Ara mateix en isto moment en que escric, després de fer-mi netear els kets per un

txaval a la porta de l’hotel, el qual ha marxat detingut just acabar, i que m’here oferit

grifa si’n voleva, però la detenció ere per no tindre llicència de llimpiabotes, i encara

voleva pagar-li pero m’ha dit que no fossa ruc, que se hu quedarie la pasma, que

bona sort. I mi feva llimpiar es kets a la porta d’un hotel perquè de fet hèrom baixat

a Lima a una cosa dita work-shop (butiga de traball?), en què les agències de viatge

de les regions dels Andes centrals presentaven les seues ofertes a les agències de

Lima;  pues,  complementant  lo  que  s’here  fet  aguell  dia  a  Cerro.  Ara  mateix  é

Anatolio  qui  txarre,  i  intente  vendre  els  circuitos  ecoturísticos  que  ham  estat

dissenyant istes passades semanes entre tots. I què malament que hu fa, el carnús, i

no é cap culpa de la meua son... Anatoli, torna-te’n a la A de l’Oceà Atlàntic! que no

sé cap si podrás convéncer ningú!

(Io  només  coneixeva  un  atre  Anatoli  al  món,  i  ere  l’amic  de  Filalici,  aguell
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personatge de còmic al Cavall Fort, que de nit s’escapave en somnis amb el seu

ruquet i si trobave a un Anatoli, vagabundo vestit d’algues que ere l’unic habitant

de la “A” –la maiúscula- de les illes “Oceà Atlàntic”, que a tots els mapes surten

dibuixadetes... o Anatoli ere el nom del ruquet?)

Després de les conferències venen els picapiques, i el workshop pròpiament dit, que

é un megareparto de folletos, tríptics i demés targetes... tamé alguna tapeta. Huànuco

i  Huancayo  estan  molt  millor  representats,  de  Pasco  han vingut  directament  els

actors i els promotors turístics, i no els intermediaris, que com vai dir, no existissen.

Han baixat hasta els Negritos de Huayllay amb els seues màscares de gorila, els seus

vestits blancs, i els seus bots tremendos en ixa dansa mig africana de tema nadalenc

(diuen, però no sé aon le hi troben, el nadal. Lo africà é evident). 

Foto 074: El riu Rímac a Lima, sense comentaris.

No mi mole la ciutat. Si ara mateix fossa sol a un poble qualsevol, m’haria ficat a

l’únic puesto aon mi vulguessen donar sopar i m’haria fet ia una colla d’amics al

paso, amb qui compartir conversa una estona. Si estiguessa sol a la montanya, pues

ia  fóra  al  sac  intentar  conciliar  la  son.  Però  sóc  a  Lima,  de  set  a  deu  millons

d’habitants se hi conten, i m’hai deixat una pasta en cafès amb llet, m’hai futut els

pulmons plens de tabaco, són casi les nou de la nit i cap dels tres colegues que al

Ruraltur mi van donar telèfonos està encara localitzable. Carlos no estave esperant a

la porta de l’hotel a les sis com hera deixat a sa mare de recado-proposta; ni Nicolás

ni Pablo són a casa. Total, ia només mi falte esperar els nou i mitja hasta que Eva i
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Jose arriben a casa de l’Helena, i allà aniré a dormir, claro, encà que no haiga vulgut

anar amb Eva a l’aeroport pra no molestar, i encà que preferiria havre-mi trobat amb

ixos geógrafos pra que mi portessen de fiesta. I aquí sóc, al Parque de Miraflores, un

barri  asquerosament  pijo  –el  barri  pijo-,  ple  d’hamburgueseries  i  geladeries  de

franquícia supercares, i ple de segurates amb pistoles grosses i reixes de punxes i

alambrades a vint-mil volts a totes les cases, i a la porta, negres quadrats i firmes,

molt armats, amb uniforme de marinerito de primera comunió i expressió de guarda

suís del vaticà. I d’aquí no puc surtir més que en taxi perquè no sé re de les combis

que van en totes les direccions, i no puc surtir a peu perquè ni sé quantes hores hi pot

haver hasta el centro o hasta San Isidro aon é el techo d’avui. I sobretot no puc surtir

a  peu  perquè hi  ha un  noranta  per  cent  de  possibilitats  de  colar-mi  a  un carrer

equivocat  i  surtir'n sense ni es calçotets.  I  encara,  un taxi  aquí é cualquiera que

compre la pegatina en un semàforo i la col·loque, perfectament pot ser un cotxe

robat pra la ocasió de desplumar un turista, ací no hi ha taxímetros ni als poquets

taxis amb llicència pra entrar al petit casco vell; el preu si regatee antes de puiar,

cada vegada pra cada destino.

I mi diu la gent que estic boig, completament boig, diuen, per caminar solitari els

seixanta quilòmetros en dos dies i mig al voltant del Huagurunchu... Lima sí que é

una bogeria. Ia sé prou que é un tòpic, però é ben cert que enlloc pots trobar-ti tan

sol com en una ciutat de nou millons d’habitants. En un medi tan urbanitzat com

isto,  la  intuïció,  les  bones  vibracions,  quede  anulada,  no  funcionen.  Ningú  se

t’aprope a preguntar d’aon ets, amb la simple excusa que has creuat una mirada i cal

comunicar. Només al monte està garantit que qualsevol que ti creuaràs ti saludarà...

Aquí, en l’únic banc del parc que no està ocupat per una parelleta d’enamorats, mi

veic obligat a escriure, i com més escric, més mi desespero... Com pot pensar la gent

que

Osti què bé! hai perdut la frase que anava a escriure perquè ha caigut una nota de

color en tot aguet gris fosc: Gipsy, una noia que va de poeta pel carrer, m’ha venut

un parell de poemes a canvi de la meua lliure voluntat (econòmica) pra ajudar a la

publicació del seu grup literari. Al menos s’ha sentat a compartir un cigarro, i tamé

m’ha ofert, no sé quant en sèrio, la seua casa, pra dormir si no trobava re, a tres

quadras de aquí... “y no te sientas tan solo, aquí también hay buena gente, lo que
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pasa  es  que  hay  que  esporgar mucho...”  Raó  ia  en  té,  però  ha  desaparegut

immediatament, clarament nave a buscar més pasta enlloc de quedar-si a enraonar

una estona... Gipsy, els teus poemes quedaran al menos formant part del meu diari

de viatge, però si vols que siguen part de més gent, haràs de dedicar més temps a

més gent i menos al teu interior...  Jutjo molt depressa, cert: io mateix vai deixar

d’ascriure poesia perquè la poesia, pra ser-hu de vritat, no ha d’explicar les coses

que un mateix sent sinó les que tothom pot sentir com a seues llegint sense haver

d’interpretar.  Gitaneta,  si  t’haguesses quedat més astona,  ademés dels dos solets,

t’haguesses guanyat, potser, la inspiració pra escriure ista nit un bon poema, i ara, ia

no hu sabràs...

1 d’octubre de 1999

I no re, que de repent mi llevo del banc pra buscar un taxi perquè ia é prou hora

d’acudir a la cita amb Eva, Jose i Helena, i en la meua baixa moral de que mi sento

sol i hasta els poetes tenen pressa a la ciutat, venen dos tipos i sí que mi xarren.

D’aon ets, i com va, i io axplico tot, vinc de la montanya, tot va de fàbula, coste de

connectar aquí baix però.  I quan ia portem un ratet,  ells  són músics de carrer,  i

proposen que mo’n tornem al banc del parc a fer un puro d’herba. “Ah, sí, punto rojo

colombiano,  tenemos,  la  mejor  marihuana  del  mundo”,  “good  vibration”  i

m’axpliquen la vida, el pare i el fill, el pare sobretot que el fill no txarre guaire, diu

que demà a  la  tarde  en  isto  parc  actuen,  toquen latin-jazz,  i  finalment,  amb un

colocón que m’ha posat en òrbita exterior, io mateix els proposo que me’n venguen

un poquet, d’ixa herba. Ah i tant, quant voldries; però en ixo moment veic ben clar

que l’hai cagat, perquè no sé què diu que el paquetito xic de 50 el tè aparaulat a

noséquin pata, i  el gros coste 80 soles, io hu veic molt clar, la pirula, i mi poso

nerviós, i ells tranqui tio, que no pasa nada, el fill tè una cara de total confiança,

done molta seguritat, ha de ser bon paio per força. Però el pare mostatxut no en dóne

molla. Quan encara no hai donat la pasta saco el ganivet pra estripar el paquetet que

mi venen, només faltarie que no veiguessa lo que hi ha a dins! però no sé com va

que el bigotut ia tè el meu billet de cent i diu que ham de nar a buscar el canvi i que

amaga el paquet, que aquí hay mucha gente i comence a otear el parc com si vinguès

la pasma. Io en la paranoia total, només puc fer que deixar-mi portar i confiar en el
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xove  violinista.  Algun  d’ells  mi  fique  la  mà  a  la  botxaca  pra  deixar-me-hi  un

cogollet  suelto,  “la  propina”,  i  m’antaforo  el  paquet  de  l’herba  als  calçotets.

Demanem el canvi comprant una revista i mi semble atra vegada que mi timen. Però

llavontes veic que no, i é tan característicament de marihuano la meua paranoia que

penso que potser porto herba, que per què no... 

En fin, puio a un taxi, i no sé si m’han fet la pirula o no: allà quede el paquet pra’l

resto de la nit, al paquet (i que valgue la redundància). Primer soparet a un burguer

amb Eva i Jose, després arribe Helena i pague el taxi pra tots pra nar a Barranco, que

é un atre dels barris de gente bien, a sopar de piqueo i fer uns beures. La juerga guai,

ben curiosa, amb els colegues de Eva, una colla de yupitos ultrapijos que representen

“el  otro  lado”  de  lo  que  txarrava  amb  els  pasqueños  de  la  Undac,  quant  a

globalització: istos són els multiracials (espanyols, dos hindús d’alta casta, un inglés,

algun  atre  europeu)  que  traballen  pra  una  filial  de  Telefònica  a  través  d’algun

andersen-consulting-o-tal, que fan catorze hores al dia tamé els dissabtes, i que cada

dia surten de marxa,  sempre tot  d’altostanding,  en restaurants aon pots pagar  en

dòlars; i són tan desgraciats que en quatre mesos no han surtit de Lima, literalment:

hasta  quatre  vegades  ha  anulat  Elena  el  billet  d’avió  pra  un  finde  a  Cusco  (un

finde!). Això sí, els viatges al continente i els depas pagats, i ells paguen tot i gasten

els billets de cent soles a pares. Ells cóctels; Eva (i el nòvio) i io, allà amb la chelita,

discretets,  otra  dimensión.  Anem  a  ballar  al  Delirium,  un  local  molt  txulo  de

Barranco,  amb  una  pista  de  ball  calcada  al  99% de  la  capella  de  la  Verge  de

l’Ascensió de Pont de Suert (la que tota la vida hu ham dit entre natres, que ere

perfecta pra pub musical), i allà fem birres i cubates a l’estil europeu: sense ballar

guaire,  txupant  força.  M’extranye,  en  el  seu  context  semble  que  harie  d’anar

associat, però ista gent fan de yuppis sense fotre-si cocaïna (o no hu semble), i això

tanmateix me’ls fa puiar un poc en l’ascala de valors. Ara, els cubates, com si fossen

del Pirineu... “Deja ya de joder, yo no me llamo Javier!” (mai hai sapigut de què

anraone ixa cançó, els punkis de los Toreros Muertos van pegar més fort a Amèrica

que allà, o potser nantres érom un punt massa joves, o un punt massa hevis).

Allà as tres i mitja arribem Elena i io al pis, que els atres no han aguantat tant; é un

“depa” de puta madre, un apartament amb tres lavabos, moqueta de tres centímetros,

vistes  directes  pel  finestral  al  golf  de  San  Isidro,  a  l’atre  costat  del  carrer:
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efectivament, hi ha un golf de nou forats aquí al mig de la urbs. Pague la empresa,

claro, però Elena està enganyada: la nevera està buida, amb només un resto de tarta

de cumple que tè dos mesos de flurit, mig potet de trumfes frigides pijes i els fogons

amb el plàstic, sense estrenar. Al quarto aon dormo hi ha una bossa de viatge sense

desfer des de l’arribada, i la càmara, una réflex comprada expressament pra vindre a

Perú, encara no ha tastat carret... Això sí, tornaran tots cap a casa més que forrats,

des  de  luego,  i  a  pagar,  els  cholos  de  Cerro,  comprant  telèfonos  celulars  de

timofònica. Los nuevos Pizarros, els han bateat, a Telefónica i a Repsol...

En fin, en la intimitat de un quarto obro el paquetito que encara mi feve suar els

collons... No mi mole la ciutat. A la ciutat –la meua intuïció no hi contave- hi ha LA

MENTIRA; hi ha gent que no axplique la vritat, i efectivament lo que hai comprat al

Parque de Miraflores é un pirulo com una casa, de paper arrugat i embulicat amb

celo, pues segurament ixo parque é el millor puesto de la ciutat pra que ti timen,

però ixos eren un parell d'embaucadors professionals, que fan la comèdia, que no

insistissen re i no tenen pressa, practicant el buenrollismo i la onda bacana hasta que

tu mateix els dius, osti, “si en tinríou pra vendre-me’n?”. Cabrones!! això no si fa,

tios, això no si fa, la mentira é molt lletja, i mi semble ara que la ciutat està plena de

mentira. Isto matí m’hai llevat amb una mala hòstia descomunal, la dutxa ere de

lujo, això sí, però no hi ha re pr’asmurzar, ni cafè de polvos; Eva i Jose m’asperen as

dos a la catedral de Santa Rosa i io m’estic planteant molt sèriament si no mi puio

amb bus ista tarde mateix cap a Cerro o a Huancayo. Ia sabeva io que a Lima poc hi

hera de fer...  todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es

mentira  yo  te  digo,  todo es mentira  ¿por  qué será?  Tinc tanta  mala sort,  que el

cogollet que ere lo únic que m’heren donat i que passave per propina, el vai liar amb

tabaco i a mig fumar se mi va caure, de son que tiniva, per la finestra del carrer...

Quina mala hòstia porto. Si per casualitat fossen ista tarde tocant al parc, que tampoc

hu crec, si tant mi van insistir que no me hu perguessa; si hi són els envio la poli, pra

que cobren  amb la  mateixa  moneda que  ells  usen.  Què fills  de puta  ells,  i  què

innocent io. La ciutat no é el puesto pra deixar la guàrdia baixa voluntàriament, i just

é lo que vinives pensant tota la tarde d’ahir antes de trobar-ti la poeta, i venen els

carnussos encabat. Si mereixen que els envia la poli, no per la pasta, que é miseria,

dos talegos i mig, ni tampoc per l’herba que no tinc, tot i que ells en tiniven, cert que

la vam fumar, pues me n’haguessen pugut donar de bona! Lo del preu de guiri ia hu
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donava per fet. No, se hu mereixen, perquè la seua mentira m’ha futut a terra tot el

bon rollo de un mes, en què tot nave rodat de joia. Me’n vaic al centro a vere si se

mi passe el mal cuerpo que tinc, i màxim, demà al matí, io colo. A qui vui buscar

aquí? Re... la ciudad no es para mí.

Al Centro vai voltar un rato, i sentat as ascales de la Santa Rosa de Lima, mirava

passar  la  gent  i  fumava,  però  qualsevol  canalla  que  mi  mirés  directament  mi

resultave sospetxós de vúlgue la meua motxila. Bona estona vai esperar, però no va

aparéixer la parelleta, i mi vai allunyar de la Plaza de Armas direcció al riu, que cap

allí cada quadra baixe un sol el preu del menú. Vai dinar regular però tiniva un molt

bon llibret comprat a Cerro, “mi planta de naranja-lima” i que fa tota la pinta que ha

de ser un clàssic de la literatura sudamericana. Com que hi ha una bona llibreria,

aprofito pra dilatar-hi el temps, i comprar algunes coses. 

Foto 075: Plaza de Armas de Lima,

arregladet centro turístic. 

De repent descubrisso, en un jirón comercial allà apropet de la plaça, que Lima no é

tan gran com mi pensava. Tres músics, flauta, acordeó i cajón flamenco. Toquen més

folclòriques  andines,  lo  comercial,  que  re  que  s’assemble  a  latin  jazz.  I  tampoc

Lucho  toque  el  violí...  i  Miraflores  està  a  deu  quilòmetros  d’aquí.  La  mentira,
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cabrones... Me hu vai pensar, vai sentir tants remordiments per lo que encara no hera

fet, que me hi vai pensar molt, ia no hu haguessa fet, hasta que vai passar pel davant

d’ells, lentament, i el vell bigotut good vibrations va llevar els ulls de la flauta, va

alçar després les celles en reconeixement, i mi va dedicar el seu més falso somriure.

No en tiniven cap ells, de remordiments. Més aviat professionals de simular bona

onda pra ser dolents, i això no si fa. 

Aixit que vai posar la meua millor cara de nen turista adicte al sistema i un poc

espantat i li dic al poli que trobo més aprop que els músics ixos de l’atra esquina,

ahir m’heren oferit tot tipo de drogues, i mi vai negar a acompanyar a identificar

ningú i vai fotre el camp sense mirar a radé. I en definitiva els únics remordiments

que  mi  queden  ara  són  pel  somriure  de  hiena  carroñera  que  van  fer  els  polis,

ajustant-si els guants de pell blanca i dient “vamos para allá”; però ere un somriure

igual al de músic. Que se entiendan hienas con hienas, que si no portaven re, no

heren de témer re. I pra io, si vui nar de felisiano, m’hai de buscar un bon disfraç o

evitar la city. 

2 d’octubre de 1999

M’hai comprat un billet a Cerro de Pasco pra durant la nit. Però si me hu haguessa

pensat amb més calma quan mi vai llevar de tan mala hòstia, haguessa caigut en què

el dissapte puie un tren de passatgers a Huancayo, i podeva tornar dilluns a Cerro.

Viatjar lentament, surtint de Lima de nit, el tren é deu vegades més barat que el bus,

puros indígenes el deuen agafar; i ademés, si ia només fa un dia semanal de viajeros,

aviat el tancaran pra sempre... el ferrocarril del Puerto de la Oroya, els 4.875m del

qual mi vai apendre com a rècord mundial d’altitud ferroviària amb quinze anys,

quan decidiva que seria geógrafo pa los restos... Llàstima, però què. Avui, més voltes

per Lima. M’assalten al carrer pra txarrar i practicar inglès, ahir Jorge el de Ica, però

la vam passar bona, tot i els seus mil prejudicis, fent chela tras chela hasta la hora de

los anticuchos de corazón; avui un hiperenraonador que mi preneve per suís i que

igual  s’ha acoplat a conversar  en español.  I  un bon rato ham txarrat,  però m’ha

seguit després caminant tot lo que ha vulgut, que ia n’estava hasta’s collons de tanta

pregunta,  i al  final han mostrat  les seues cartes,  perquè ia eren dos els acoplats,

suggerint de dinar amb io, pagant io, claro... eh, adiós, que necessito dinar sol que
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hai d’escriure una carta important ara, sí, sí que s’agraís la conversa però ia vale. 

Foto  076:  Un  funabulista  actuant

davant  l’atenta  mirada  dels

policies...  “...són d’un grup de circ

de la presó de Lima”.

Tranquilament hai dinat ceviche, una espècie de sushi variado marinat amb algues,

boniato i panís frigit, i al restaurant m’hai quedat escrient supertranquil la carta per

designi del Cristo de los Milagros, una hora i mitja. Una multitud ia nave amplenant

el carrer, i de repent una maroma de barco super retxa comence a avançar, corrent

lentament de mà en mà, pels dos costats del carrer, bloqueant totes les portes i els

carrers laterals i a tothom, una hora de relotge ha estat passant la soga del Señor de

los  Milagros,  que  el  passeen  de  set  del  matí  a  set  de  la  nit  cada  dumenge  de

novembre  i  sobretot  el  primer  i  l’últim.  Integrisme  fanàtic  de  mils  de  persones

seguint-lo tot el dia, quilos i quilos d’encens, túniques morades i sogues de penitent

tapant els trajes de armani i els rolex de oro de la part masculina de la beatífica

societat  pudiente limeña, crits  de pànic quan els  nazarenos encaputxats fallen en

alçar el  Paso i casi cau en un dels relevos, pétalos en cascada contínua des dels

balcons, una banda amb tota la pompa lluenta i lenta d’istes festes, i la part femenina

avançant de ginolls i d’esquenes, amb les mantellines de quatre o sis generacions i

els inciensaris, plorant tamé algunes nenes, i tothom cridant les oracions, implorant,
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hipócritas  católicos,  demanant  al  Señor  que  acabi  amb la  pobresa.  Els  mateixos

vagos hereus de fortunes o actius expoliadors de selva que viuen en gàbies àmplies i

daurades a Miraflores, perquè tenen por, “...oh señor, acabad con la pobreza, que si

no, los pobres nos reclamarán lo suyo... “

Foto 077: Processó del Cristo de los Milagros a Lima. 

Al final y pese a todo m’hai reconciliat un poc amb Lima, hai conseguit canviar la

mala sensació: sabre-mi moure en combi cap al centre pel matí, ben orientat pels

carrers,  i  amb la desconfiança aguditzada a tope,  paradoxalment,  mi sentiva més

segur. I bueno, nar provant tots els dolços i queques que hai trobat pr’astí, perquè

m’apetiven molt les gormandades, que a Cerro van escasses... i els gelats, oh! Ara

que no vui ni pensar en lo que m’apetirie una olla grossa de tavelles o de col... Tamé

per havre gustat un “chifa”, que é aon fan el arrós “chaufa”, es dos coses volen dir

chino-peruano, i n’hi ha a centenars (de restaurants; de chinos-peruans, a mils, i aixit

els diuen sense vergonya: “chinito”, inclús a vegades quan en són crusats i poc se’ls

note, de la mateixa manera que diuen “flaco” al flac, i “gordo” al gros, i “gringo” o

“gringuito” a tot estranger, sempre sense mala intenció. Però quan li diuen a l’índio

“cholo”, sí que hi posen carga peiorativa, i els indígenes no hu fan anar mai.). A la

carta del chifa no hi ere ni rollo de primavera (!) ni pollo con almendras (!!): el plat

estrella ere la sopa de wantun, i la carn almibarada amb pinya i arrós blanc entre al

menú bàsic. Un si pensave que vist un chino a Lleida, vistos tots...

Poc mi pensava tornar-me’n de un finde llarg a Lima sense haver trobat cap dels
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patas de Huayllay, que a Carlos li voleva tornar dos parells de mitjons que mi va

deixar, i entre tots nar de festa, i trobar marieta pra lo que mi quede a Cerro. Però

cap fumeta hi ha hagut tan fumeta que s’haigue mort per no fumar en un parell de

mesos.  I  hai  conseguit  bones  lectures,  que  seran  tamé  molt  importants,  i  hai

conseguit tanmateix dominar una mica els meus nervis en ista gran ciutat, que prou é

difícil que no t’engullisque. 

3 d’octubre de 1999

Al asiento número 1 del bus hi ha menos puesto pra’ls cames que enlloc, hai arribat

amb els ginolls destrossats. Així pues, un lento paseo cap a casa a les sis del matí,

esquivant un borratxo que mi foteve el rollo. Sobar un rato, endreçar tot el quarto,

patir de nou la periòdica venjança de Moctezuma, que no entenc de re, un dia sol,

cada  cap  de  quant.  I  quan  mi  decidiva  a  baixar  al  centro  a  dinar,  ploieve,

insistentment, io que voleva fer un paseo a peu pra mirar-mi el Tajo abierto, avui

dumenge que no se hi traballe. Hai hagut de dinar a San Juan, pr’allí un chaufa

simple i una amanida de fruita, i llavontes sí que ha surtit el sol. Perfecte pues pra’l

paseo, i m’hai perdut ben perdut pel centro, ben a plaer, hai vist les dos llacunetes

del viejo Cerro, hasta que m’hai trobat a Helman, que vinive de l’estadio, aon el

Unión Minas l’ha futut tres a zero al Universitario de Lima, un dels dos equips més

aclamats a Perú. Però el Unión Minas sempre jugue amb un comodín quan jugue a

casa, el soroche dels 4.380m: pra’l resto dels equips menos els de Huancayo, Cusco i

Puno, arrancar un empat a l’estadi del Unión Minas conte com a victòria. 

Tota la tarde, de txarrera amb Helman, primer al centre, més tard a casa de Raquel,

amb un kalimotxo que els hai preparat amb vi rosat. No han vulgut acompanyar-mi a

sopar, però ara nirem a fer la penúltima a l’Olimpo. 
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Foto 078: Helman davant del foc de rocle suspés de l’Olimpo.

4 d’octubre de 1999

Afortunadament isto matí m’hai llevat sense ressaca, però sí amb son. Dutxa freda,

no,  gelada,  pra  despejar,  i  ràpid  a  esmurzar  perquè  amb  el  cafè  doble  contava

preparar la conferència d’avui, que no n’estave. Dos entrevistes a la ràdio antes de

comensar, i ia començo a adoptar una estratègia com la de les postals marroquines,

ia que les preguntes sempre són iguals. La conferència, amb l’únic apoio d’un mapa

d’Europa,  pra  parlar  dels  fluxos  i  els  capitals,  s’ha  titulat  “Análisis  histórico,

geográfico y económico del turismo en España”. Casi sense dades, només quatre

fotocopiades d’un llibre que m’hera fet enviar, i amb la comparació bàsica d’escala:

més de trenta millons de turistes estrangers anuals a España mentres al Perú aspiren

a assolir el primer milló anual d’estrangers enguany, declarat any del turisme intern;

i  io  els  vantava  que  cal  començar  primer  per  l’intern,  de  turista,  perquè  així  si

fomente molt més la inversió interna i hasta la local, a l’estil francès, i pra evitar que

pàssigue com a la costa mediterrània ibèrica, aon tota la infraestructura pertany als

grans turoperadors anglosaxons i escandinaus. Sense cap nervi, (no hi ha com no

preparar la txarrada hasta les dos hores prèvies, apurant) fotent el rollo una hora i

pico, la sala de l’Escola de Turisme a tope, amb gent de peu i tot, m’han aplaudit

mogollón, io estava emocionat. M’han fet preguntes, un profe ha futut llenya al foc

criticant a Anatolio i al Mitinci, debate, debate! Tres hores en total, i no mi semblave
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que el públic estés aburrit. Bueno, menos mal, ia està fet, i vai controlant el pols

enraonant  al  públic,  que  mai  sobre  el  sabre-hu  fer,  si  é  que  no  se  mi  torne

imprescindible i tot, qualsevol dia. I encabat, hai firmat tres autógrafos (des de quan

un geógrafo firme autógrafos?!) i una entrevista pra la tele local, de bon rollo total,

perquè ere Helman l’entrevistador, l’únic hasta la fecha que ha sapigut dir bé el meu

nom complet.

Foto 079: (Helman) Seminari de Turisme. 

Estic malalt. Tinc diarrera, no se m’ha passat, ista vegada. No sé si podrie ser inclús

la mateixa del primer dia del Huagurunchu, mal curada. Grip de panxa. Io qué sé.

Estic enraulit completament, sentat a terra, embulicat amb tota la roba i una manta,

amb  el  termómetro  (el  que  va  comprar  mon  germà  a  Marraqueix  quan  “this

termomètgue no va bien”) al sobaco i els antibiòtics a damont de la taula. Si tinc

febre, començo l’atac químic. Estic malalt, i no hi ha res al món que m’amprenye

més que estar malalt. Quan estic malalt mi sento dèbil, i pra io, la debilitat física i la

depressió mental són indissociables. Necessito sentir-mi fort pra estar content. I més

aquí, aon hi ha tantes coses pra fer... Chavicho, estás jodido, bien jodido. Mi vui

curar.

Tot sovent mi ve al cap la història dels músics de Lima. Tinc remordiments, i no hu

puc evitar. Relaciono ara que, al cap de poc d’avisar aguell madero estirat, va passar

per la plaça un camión de la poli, un camión simple, de caixa alta i descuberta, aon

carreguen els detinguts com si fossen bestiar. I no obstant, encà que els polis son els
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malos, i aquí encara més, els atres, els putos músics, no eren dels meus, no eren dels

bons.  É  molt  diferent  tindre  mala  sort  a  la  vida  que  tindre  mala  intenció.  I  mi

repetisso, si tiniven maria, i estava disposat a pagar-los-hi –i de fet la vai pagar-

perquè mi van donar pirula? Com tenen tanta ambició de diner i tant poc escrúpol?

No sé cap què els van fer, si algo o re. Ia pot ser que no tinguessen re a damont, i

amb l’últim canuto li saques quartos a un guiri. Si mereixeven lo que fos. Si hasta mi

van donar un telèfono pra quedar... què artistes, quins collons, cabrones... Però io

mai  hera  fet  això,  vendetta,  venjança,  i  no  sap  re  de  bo,  no  puc  evitar  tinre

remordiments.  Més mestra reacció en retrobar-los, Chavicho, haguès sigut sentar-

mi a escoltar la seua música un rato, i tirar’ls el paperet del telèfono a la gorra, i

riure-me’n de io pra atacar a la seua vergonya...

Demà la Universitat està tancada. Si celebre a Cerro de Pasco, amb desfile i mil

actes més, el cent catorzè aniversari de l’automartirologi de Daniel Alcides Carrión,

un metge normal i corrent que tractave les malalties dels miners de La Oroya i Cerro

de  Pasco,  i  els  afectaven  dos  bitxos,  dos  malures  diferents,  un  dels  quals  ere

desconegut, intractable. En una heroica actitud digna del txulo de San Lorenzo, que

quan el torraven a la graella va demanar que el giressen, que pr’aguell  costat ia

estave, Daniel Carrión va aïllar i cultivar el bitxo desconegut i se’l va inocular en

pròpia  vena.  Aixit  va  descubrir  que  les  dos  malures  eren  una  de  sola  però  per

diferents vies de contagi, i al llit de mort digué als seus col·legues: “continuen el

camino que yo empecé”. I aguesta demostració li va valdre ser nomenat Doctor Post

Mortem, cosa en què potser é únic al món. A Cerro se l’honore molt i subrallen que a

Alemania tamé é conegut perquè estudiaven molt ixa malaltia (tamé hi ha havut

molta mineria). I és que amb un cas com aguet, a vere quin profe pot evitar contar-lo

als alumnes com a introducció, no? Demà poble i autoritats desfilaran en honor del

mártir de la medicina mundial, i potser un dia envien una delegació al vaticà pra

demanar canonització. Menos va fer Escrivà de Balaguer. A Daniel ia el tracten com

a Santo Patrón de la ciutat, ia li resen i ia li demanen guariment... però no puc deixar

de pensar que si va passar de listo o ere un inconscient. 

Semble que no tinc febre. Deixaré els antibiòtics pra un atre dia, però sí que mi

tocarà  dieta  d’arrosset.  Cachislamar,  avui  que  hai  vist  al  señorial  dos  kekes

esplèndids a estrenar, com entrarie de bé un tall retxo pra esmurzar!
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5 d’octubre de 1999

Sabent la UNDAC tancada, no mi voleva ni llevar, isto matí. No tiniva res a fotre.

Hai estat pr’ací dalt (pr’ací el barri San Juan Pampa), esmurzant i lligint amb la

calma, esperant que si fes l’hora de dinar i d’anar al Mitinci a perdre el temps en dia

festiu. M’hai aburrit, m’hai aburrit bastant i hasta misdia no hai vist l’error comés,

pues el desfile del centro segur que estave ple de música i color, d’algun conegut pra

pendre un cafè (ah no, cafè no, que estic malalt!) i no només música militar, amb

sort. M’hai aburrit, som tot plegat a 5 d’octubre i tinc la inevitable sensació que això

s’acabe. Ara mateix, a la tele del restaurant, el plano final d’una película que no hai

vist, dos mosses que corren per la via del tren, amb la maleta a la mà, escapant a fer

el vagabundo. Eso es, Chavicho, eso es, é vritat, esto se acaba y que no te pese,

d’una o atra forma s’acabe, perquè ista semana la mitat seré a Pozuzo, i la pròxima

potser  la  dedico  a  fer  de  cartògrafo  manual  (a  n’istes  altures,  manufacturar  a

rotulador  els  primers  mapes  turístics  amb  traça  del  Bosque  de  Rocas,  del

Huagurunchu, i el de Pasco en general, é el millor servei que els puc fer, perquè

quan mos sentem a escriure debatissen deu minuts cada coma (i fallen!) i ignoren les

meues aportacions a pesar dels apoios de Pelayo). El divendres niré a algun puesto

que m’invéntiga pra’l finde, i dumenge a la nit baixaré a Lima a recullir a Emma, i

no obstant la benvinguda, Limasco quede. Per comparació, Cerro de Pasco no si

mereix tant el Cerrasco com Lima.

I l’ondemà puiar,  i  arreglar quatre coses a Cerro i  ia sí,  pillar  es dos motxiles i

marxar  pels  Andes,  amb  tot  un  mes  més  pel  davant.  Pero  no  avancemos  los

acontecimientos, pe, que aún es día cinco.

La tarde no ha sigut tan mala, finalment, més que atra cosa, Pelayo s’ha dedicat a

contar coses de totes les ruines i  les seues respectives cultures,  i  portave el  text

demostratiu  d’allò  de  que  dormiven  en  cuclillas,  i  que  pr’això  són  tan  xics  els

habitatges de tot el incario prehispànico (pero no serà por eso...). Se m’ocurrís que

potser  els  inques  hu  imposesen  pra  mantindre’ls  fàcilment  vigilats,  atapits  en

poquetes habitacions,  potser  eren casi  calabossos més que cases,  com a vegades

semble que eren més esclaus que no pas comunitats de pagesos lliures que pagaven

els impostos en jornals de treball.
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I explique tamé violència moderna, de quan Alcida Benavides, la última propietaria

de  l’hacienda-poble  de  Huarautambo,  la  van  degollar  els  senderistes  després  de

dinamitar-li la casa, a la plaça del poble, fa tant pocs anys com el 1980. Istos díes “a

la tele” narren com estan capturant (encara no) als últims seguidors de Feliciano, el

segon de a bordo de Sendero Luminoso, una columna de trenta o coranta guerrillers

(terroristes els diuen i au) que resistissen a l’espessa selva de Satipo, al departament

veí, moient-si lentament, introbables. Ia fa quatre anys lo menos que van atrapar el

Dr. Abimael Guzmán, caçat com a rata en un puticlub de luxe a Lima, un puesto

molt mal triat pra que puguem creure en el seu maoisme revolucionari, i avui està en

cadena perpètua. Fa temps que els tiniven controlats, però ara é hora d’acabar amb

ells perquè antes de sis mesos hi ha eleccions presidencials i el Chino Fujimori vol

aprofitar ixo as a la màniga pra modificar per tercera vegada la Constitució, i fer

possible  la  reelecció  sense  límits  d’un  mateix  president.  Si  vol  autoritzar

democràticament com a dictador. “¿Y la gente lo vota?” pregunto io innocent, un

segon antes de pensar que òstia, ia sabem que la democràcia a Amèrica Llatina é un

chiste  que  s’amanye  i  no  fa  gràcia,  ademés  que  el  Chino  ha  donat  (segona

modificació constitucional) el dret de vot a tota la classe militar, un mes después de

puiar-los el sou (en espècies, pra que no saltés el país en vaga davant d’un increment

del gasto en sous militars d’un 40% ixo any sol). La primera modificació va ser fer

possible la reelecció de president en càrrec: el límit, com a casi totes les repúbliques

bolivarianes, ere de dos mandats separats per al menos un mandat. 

M’hai enterat que ahir mentres esmurzava en planta baixa mi vai perdre un sismo

que tothom va sentir, de 3’4 a Oxapampa, 3 a Cerro. Sense voldre mal a digú, que

els sismos són perquè són, ia m’haguès agradat de sentir-lo.

6 d’octubre de 1999

Grata sorpresa avui. Pillo un col·lectivo al matí pra nar a vagabundear al Centro, i

mi trobo tots els carrers plens de parades. Mi diuen en fin que això é el mercat dels

dimecres alternats, ia que els mineros cobren per quinzenes en dimarts. Hai disfrutat

l’increíble  vagabundeo:  els  toldos  de les parades tapaven els  carrers del  sirimiri,

especialitzades per zones. Els que venen ajuars de mineria, tots els pics i aixades i

barrenes  imaginables,  botes  i  lones;  els  de  cacharreria  de  cuina,  els
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d’electrodomèstics xics i grossos, els de roba per descontat; els de la fruita fresca i

hortalissa, els de llegums i atres coses ensacables (ajís de deu classes, panís de cent,

fesols de mil), els herboristes-remeiers-xarlatans (uns més una cosa, els atres l’atra),

els que tenen cent races de trumfa, els carnisseries a l’aire lliure (però Cerro é nevera

natural),  les parades de sucs de fruita,  les de menjars de tota classe,  les de pa i

pastelitos; tots completament gremialitzats per carrers. I entremig del pas, i  a les

esquines, mamitas campesinas que venen quatre coses que han portat embulicades a

la manta, una mica de coca, una mica de verdura, o llana teixida a mà... M’hai sentit

transportat a un souk marroquí, però el fred, i la tranquilitat com a turista, eren ben

estranyes. Ha firat una manta tapaboques guapíssima, negra i blava, de telar manual,

i hai mirat una butiga aon tornar un atre dia a per làtigos, matxetes, fones, cabestros

de cuero trenat cru.

Foto 080: Parada de fesols de llavor, chuño blanc i negre, panís, maní...
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Foto 081: Ajís secs de deu classes...

Pra variar busco un diari (només n’hi ha dos que no pòrtiguen una paia de poca roba

a la portada: el Peruano, oficial i oficialista, i el Comercial, el que compro), i només

mi servís pra sabre males notícies, apart del setanta aniversari de Popeye: terremotos

grossos a Turquía, Mèxic, Perú, un volcà a Ecuador, Fujimori fent de les seues... i la

inauguració del renovat Liceu, avui mateix... desastres i més desastres! Molave estar

així de desconnectat d’allà. En realitat é fàcil mirar diàriament a internet la premsa

espanyola. Pero passo.

7 d’octubre de 1999

M’hai de sacar del cap la estúpida idea que no mi quede re per fer a Cerro. Penso

que hi ha d’haver una relació directa entre ixo pensament i les cagarrines que no mi

saco de dins. Isto matí se m’ha estroncat el nas, ademés. Quan preparava el botiquín

a Llesp hi vai pensar: Cotofluix, però no en vai agafar perquè lo menos feve un any

que no tiniva la meua imperiòdica menstruació nasal, la que mi va fer acostumar a

portar  sempre  un  cotonet  a  la  potxaca.  I  é  una  sensació  inconfundible:  alerta

instantània, en res se m’assemblen una gota de moquillo líquid i la primera gota de

sang, potser l’olfacte avise per l’inconscient. I en veu alta hai exclamat merda, això

no, a sobre, ara, això no! 

Cal canviar l’actitud! M’hai pintat un somriure a la cara i al señorial m’hai demanat
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arrosset blanc i te. Que no sólo de actitudes positivas se cura el hombre, digo. Trobo

a faltar molt la companyia d’Eva a les entes. 

A misdia marxem amb Anatolio i  no sé qui més,  amb la pickup de rigor,  cap a

Oxapampa. Au, un antra vegada, quatre dies per baixes altituds! Només de baixar

tres nits a Lima hu vai passar pitjor que la primera puiada a Cerro. Ara seran quatre

les nits per sota de mil metros. A vere ixo festival, què tal serà, i si ia porto prous

quartos... 

A les set de la tarde, ham marxat! Bueno, al menos hai sopat a Tarma, ia no puc dir

que  no  hi  hai  estat,  a  la  ciutat  de  les  flors;  els  polítics  han  triat  pra  sopar  el

tipiquíssim medio pollo broaster con papas y gaseosa. I a txaure a la Merced, Hotel

Cosmos...  baixo  de  la  ranchera  i  veic  el  vigilant  del  pàrking  en  pantaloneta  i

sandàlies, i natres amb el sartxé d’alpaca i els cazapulgas: això é lo que se’n diu

rompre a suar a mars. Habitació doble amb bany, a la pica una cuca roia com una

fulla  de  noguer  de  tardor;  no  tan  grossa  pero  vaia  susto.  I  as  cinc  del  matí  ia

arrancarem, dejuns. 

A l’atre carro, hai txarrat amb Fredi Arcos, secretari tècnic de la regió, oficialista

chinista a tope. El provoco amb lo de la detenció de Pinochet, i “amigo Javier, yo

soy un pragmático. Pinochet, al final, consiguió resultados, y eso es lo que cuenta”,

diu, i m’accepte que potser sí que entre les intencions de Fujimori hi ha el fer-si

president vitalici. Despues enraono poc i escolto.

La Merced é molt gran, i a trenta quilòmetros està Satipo, aon la columna dels trenta

de  Sendero,  ia  sense  líder,  ara  se’n  foten  amb  vuit-cents  soldats  i  quinze

helicòpteros, perquè un dia d’istos van convocar una rendició en un claro de la selva,

i el jefe de estado mayor del ejército va anar a apuntar-si el tanto de la captura... i

van fer caure l’helicòptero amb un morteret. Ara l’exèrcit està rapiós. Però podrie ser

una mentida, un montatge d’excusa pra púguer tirar a matar.

8 d’octubre de 1999

Més puntuals que els galls ham enfilat “la carretera afirmada” cap a Oxapampa, que

tornarà  a  ser  Dep.  de  Pasco,  per  una  pista  de  terra  plena  de  forats.  Esmurzar
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tradicional, a Oxapampa: el jugo de pinya més bo que hai provat en ma vida, i caldo

de gallina amb fideus i yuca i picante. El problema d’anar amb politigarcas é que

van de fins i no esmurzen al carrer (perquè no els fan factura, o què?) aon més minja

mos hagués costat la mitat. 

Foto 082: Iclésia d’Oxapampa, “la única del mundo donde conviven Diós y el

Diablo”: està feta de l’imputrescible fusta roia de l’abre dit “palo diablo”.

Als últims trenta quilòmetros del traiecte a Pozuzo m’ha tornat el somriure buscat,

aprofitant una parada m’hai passat a la caixa del traste. Conducció peruana com la

marroquí, per la pista terrible que travesse la reserva de Yanachaga-Chemillén, un

bosc pendent al·lucinant aon dos lloros enormes, negres i verd fosforito han planeat

pels meus nasos. Ah, però hai tragat pols com un desgraciat... però ha valgut molt la

pena, i ista tarde aprofitaré pra rentar el forro, mira, ia tocave. 
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Foto  083:  Indígena  de  Pozuzo,

guarda  i  guia  del  museu  històric,

professora de piano i dansa clàssica.

A Pozuzo (lligir Posuso), saludos a les autoritats lo primer, i buscar allotjament. La

primera visita, el museu local que hu explique tot des de la fundació del poble, aon

hi ha les fotos i enseres de les 170 famílies que van travessar la serralada a peu el

1859, convençuts, allà al Tirol i a Prusia, per un capellà de podre trobar una terra

promesa pra escapar de la fam... Tot explicat per una velleta, tercera generació des

de l’arribada, amb marcat accent alemà, pues alemà here tingut per única llengua

materna, i que ere la professora de piano i dansa clàssica del poble. Ara mateix,

Pozuzo ia està molt mestissat, però conserve la idiosincràsia tirolesa en les cases

velles i en el menjar. La carretera ha portat el ciment, i amb formigó, les cases noves

surten iguals a Perú que a Marroc que arreu. Ham dinat al Gasthof Tiroler Adler, atés

per una autèntica matrona teutona de metro vuitanta-cinc i cent quilos, un menjar

boníssim, però ah! vet aquí que els preus turístics s’assemblen als alemans, entre

atres coses, perquè si Pasco no conste a les guies turístiques que io hai vist, en canvi

a les guies alemanes sempre hi surt Pozuzo. “La Suiza Peruana”, diuen a Perú,  més
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fàcil  de  reconèixer  que  “el  Tirol  Peruano”,  suposo.  Ara  é  quan  els  col·legues

ronquen  la  misdiada  i  io  seguisso  amb  isto,  el  diari  del  solitario  geógrafo

aguerriéndose en los Andes.

A la tarde, ni excursió ni històries. La inauguració d’un estrany centre comercial,

aon la priva hi here gratis, i allà els polítics donques: entre cinc mos ham cascat sis o

set  d’ixes  casilitrones,  acompanyats  estàvom amb unes  dones  mestresses  ia  mig

begudes, i nar fent qüento. D’allà mo’n ham anat al concurso de danzas, xino xano

per  les  nostres  esses.  El  ball  incloieve  danses  amb  fandilles  de  vol,  com  a

passodobles; lo més que han ballat eren mazurques i polkes tiroleses, i allà ere lo

més autèntic de la genètica pozuzina original, alts i rosses i blanquets ells, acordió

diatònic i dale que te pego. 

Tant estar dret, mi va començar a fer mal l’asquena (del traqueteo de la picap) i mi

dic,  tè,  un  banc,  i  un  cigarrillo,  i  pam  (blanc  i  negre)  allà  va  començar  el

desencadenament de successos. 

Conec un xicot, Gabriel, que allà està i va per la tercera chela en solitari, i espere els

colegues. N’arribe un, Giovanni; de repent ia tinim montada una conversa collonuda

sobre el racisme del Perú, la democràcia, el terrorisme. Gabriel é el que mi diu que

claro que a la tele no surten cholos,  per molt  que siguen maioria al  país:  “es la

estrategia del frutero, la fruta bonita delante”. N’arribe un atre i ia m’avisen que hai

de conéixer als que falten, a su primo. I els que arriben semblen germans. Un rato

alterno les cheles amb els polítics amb les dels colegues nous, hasta que un dels del

Mitinci (no diré noms) ronque literalment a la taula acompanyant l’alcalde, i marxo

amb es altres, a sopar. 

Apart de que tots són ben majos, amb ixos dos, Alonso i Jacobo, me hi congenio

molt, així que venga a txarrar. I bueno, pues mo’n anem amb una combi a la disco,

que està a les afores i tè piscina i rafting. Però re de ballar, allà cigarros i cheles.

Venga  converses  filosòfico  espirituals  i  enteogèniques  amb  els  patas  peluts  que

diuen que se’n volen nar al Cuzco al cap d’any “del milenio” pra provar el éxtasis.

Jacobo tè dos apellidos jueus ademés del nom, tè cara de payaso de circo o de Jaume

de Basuré, i cau bé per cojones. Alonso tè cara de portorriqueño guapo i tamé mi

sone d'algo, i tamé deu de ser de casa molt bona. En tot cas me hi entenc i tenen

herba, i fem pipes i canuts a la vora de la piscina, que ia é més tard i no hi ha gent, i
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pillo un estonazo immens, superbien allà...

Anem a dins a sentar-mos i ia tornen cap a la taula uns patas d’ells que són uns atres,

que els van coneixer al bus puiant i que han vingut a caçar monitos a la selva, i

només pr’això ia m’han caigut malament. I ademés porten el pèl rapat, i la patilla i

el  polito  lacoste,  i  mi  dic,  uns  fatxilles...  males  vibracions  a  saco.  I  porten  tota

l’astona txarrant de io, i io voldria pensar que é paranoia meua, del fumat, però què

va:

-Español de mierda, chupa, carajo, que es gratis!

I entre ells pero en alta veu diuen que claro, si é que natres tinim tot el oro, però que

al menos Pizarro s’afaitave, que no ere un jipi piojoso com a io. I io que no porto ni

rastes ni tan grans barbes, penso que sobretot són uns incultos, que tothom sap que

els espanyols de Pizarro justament van arribar barbuts i pr’això els van prendre per

déus; sobretot no pensava que mai  a la vida mi dirien algo tan clàssic com  jipi

piojoso.  Mal  rollo...  Se’n  foten  de  la  meua cara  d’estonazo i  de  que  no chupo,

carajo! pero io passo de privar més justament. Els patas peluts no hu senten i/o no en

fan cas, i han conegut uns pueblerinos autòctons, simpàtics i megaenamorats de la

seua terra, i mi busquen perquè cal fer un wiro amb ells, així que tornem a surtir, allà

mateix només surtir, mos sentem en roclle i au. I tatxán, surten els pelats, que drets

ia si veuen skinatxos dels txungos, i l’alcohol els ha fet mol mal, estan molt violents.

I tornen a la carga: 

‒El oro, que nosotros seríamos ahora, pucha!, rockefellers!, y encima se atreven a

venir aquí, con esas pelucas, y sin afeitar...

I hi tornen amb la pàtria ixa, espanya, i el rei,

‒...y la reina, esa, cómo se llama, Sofía... esa es una puta! y la concha de su madre!

I  io  sentat  a  terra  els  sento  nyupir  a  la  meua  esquena,  no  miro,  però  estic

absolutament acollonit, però uf, se’n van. Els del poble i els peluts mi tranquilitzen,

però io estic dels nervis. 

‒No sabés mechar? 

Repartir  mecha,  mechar,  é  barallar-si,  i  no,  no  en  sé,  no  en  vui  sabre.  I  ixos

carnussos  sí  que  en  saben,  i  en  volen.  Tornen a  surtir,  i  a  fondo,  ia  mi  sacseie
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l’hombro, io a cent-vuitanta de pulso i estonazo, res pitjor; en fin: la puntada a mitja

esquena mi fa tussir i mi fa mal a l’ànima.

‒Pero español de mierda, defiéndete de una, no?, i llavontes sí, mi giro a mirar-lo

sense llevar-mi i li solto: 

‒Que yo no soy español, que no me importa qué puedas decir. Yo no hice nada de

eso, mi família estaba en el Pirineo, yo no tengo patria!

Els pobres estan més enfadats que antes però no tenen arguments, ia si llancen a per

io però els intercepten els peluts i el del poble més catxes i mi salven, se’ls amporten

a fora del jardí a repassar-los o fotre’ls a fora... mentrestant el que s’ha quedat dels

del poble mi calme a io, sentat a terra, completament desfet, io que vinc amb tot el

respecte que puc, io que mi sento culpable de tots els mals que coneixo del món, que

no  faria  mal  a  una  mosca,  això  mi  destrosse.  La  violència  per  plaer,  busquen?

perversió de la ment...  Buenos patas els meus, que els saquen del cap la idea de

currar-mi,  que no,  que  io  sóc majo,  etcétera.  I  quan se mos  acabe la  maria,  no

queden ia combis i marxem xino xano sota la lluna els coranta minuts que hi ha. I

mirant el cel, intento recordar tot lo bé que me hu hai passat, tot lo que hai aprés,

però  no,  mi  tornen  al  cap  ixos  cabrons,  no  puc,  isto  tipo  de  coses  se  mi  fan

obsessives. De repent pase una combi direcció Pozuzo, la parem i puiem, i els patas

de mierda són a dalt. Calmats, separats, un està just al meu costat i ni me’n dóno

conte  quan mi  sento,  només  quan l’atre  des  de  radé  el  comence a  avisar,  “pst!

Gonzalo! Gonzalo! Pst, psst!” i la nòvia veic que el tè calmat, ixo bèstia tè nòvia, no

hu  entenc,  gent  que  pense  tan  poc...  Falte  poc  pra’l  poble,  i  el  filldeputa  més

filldeputa s’agafe el cap entre les mans, no sé si riu o plore, sincerament; anave prou

puesto com pra que li dónigue per plorar. Sobretot espero que no se l’ocurrisque

vindre demà a demanar disculpes i fer l’amic. 

Amb el bon colocasso que portava, per una vegada, han conseguit que tinguessa

ganes de no ser ací, amb lo bé que me hu passava. Me’n vaic a txaure intranquil. 

9 d’octubre de 1999

Mi desperto tard, als onze, ahir si van fer les quatre tocades, i desperto malament,

132



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

amb el cap ple de coses. A l’hospedaje aon mos estem hi ha els primers que hera

conegut  ahir,  allà  perden  el  temps  gravant  huevadas  amb  la  cámara  de  vídeo,

mentres io esmurzo apartat i escric tot això d’antes. Después m'entre un: el que no é

cusí del pelut é cusí de un dels pelats, i crie pitbulls i staffordterriers (algo aixit) i diu

que  tè  un  macho  que  é  un  lleó,  que  li  fa  por  a  ell,  i  dóne  voltes  a  colar

immediatament a Lima perquè patís per la chavala que els cuide; i amb l’atre txarren

de menjars hiperproteínics pra gossos que costen més per quilo que lo que io menjo

en dos dies al Señorial; 

‒¿Qué son, de concurso?‒, dic innocent,

‒No, no: de pelea; los crío. Seis hembras, tengo, y dos machos.

‒Ah vaia. 

‒No te gustan las peleas? Acà en Perú gustan mucho, de gallos y de perros‒ afegís el

primo maior del fatxilla, molt correcte, al menos de tracte social, pero ojo.

I estic esperant que mi vinguen a buscar els politicadores, pra canviar d’hotel, ia que

el pata que tè el millor hotel del poble mos ha convidat de gratis, perquè si veu que

no el tè regularitzat del tot “encara” i vol sucar una mica els polítics, i ells se hi

posen amb gust. Però, me’n recordo bé, ahir van saludar a un tio amb moto, i deve

ser el hotelero, i portave a radé un chaval amb un rifle que ere un dels pates txungos

i ia mi va escupir amb la mirada allavontes, però io estava insultant mentalment la

seua arma; me la txugo a què el hotelero monte caceres de lo que sigue, protegit o

no. Io no hi vui anar, a l’hotel Tirol; preferisso pagar io, mira, i quedar-mi ací.

Ia hu vai entenent: la fama de la rupietat de les mossetes oxapampenyes i pozuzines

arribe a Lima, i pr’això els pijos d’allà puien al festival; i les mossetes pozuzines,

que  culturalment  i  econòmicament  no  hu  tenen  tan  futut  com els  de  l’altiplano

pasqueño,  quan  van  a  la  universitat  s’ennovien  amb  presumits  neofascistes  que

puien al poble, i el pare encantat. Vaia. I la filla de ixo, ere, eh?... La guapa del

pueblo, que diríom. Els que m’acompanyaven m’han acompanyat hasta el chino a

fotre-mos la bandeja con todo, i quan ham trobat als xoves, els peluts, m’hai saltat

de  grupillo.  No  ere  dia  de  passear-mi  sol.  El  primo  del  tal  Gonzalo  s’ha  mig

disculpat per ell, diu que són molt txavals, el primo de Jacobo le hu here explicat tot

i li sabeve molt greu pero ia els heren estirat les orelles als pelats etc. 
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Foto 084: “Atardecer típico pozuzino”.

Chugar al puente colgante un rato a botar, i encabat al seu quarto llogat a fer un

wiro, quina maria més diferent, tanmateix, com pegue de bé un canutet entre quatre,

uns pocs calos, sempre tipo ronda americana, passant-lo depressa, i, com que no hi

saben –no hi  volen-  posar  boquilla,  acabant-lo  amb una pipa desmontable  super

eficient en baquelita que si va portar Jacobo de Hawaii, que va rellena de monyitos

d’herba i el fum de les tatxetes els va impregnant mentres esperen turno. 

De Hawaii? sí pues, Jacobo é megafriki, i si tè dinou anys, un quad seu i ia ha deixat

el surf per aburriment i només fa bodyboard, é perquè efectivament é de casa molt

però que molt bona. A Alonso ia l’hai trobat el referent: clavat al Xavi Boneta. No

deu de ser tan ric però controle més als escacs, però igual els hai guanyat as dos.

Increíble, que io només en sé una miqueta, de jugar... 

Com que sea como sea tots estem amb els bitllets de la botxaca justos i contats, mos

en nem al típico pozuzino, que ells ia li deuen sis sols al chino, i demanem dos plats

pra tres i listos. I quan io mi nava a dutxar pra ixir, mos trobem al del poble, penso

que David, i de patac mos fumem el wiro gros de la nit allà una plaça; David mos

conte històries de la selva, de com se li va adormir la cama quan una jergón el va

esgarrapar amb el colmillo, als tretze anys, nant a la moto de son pare; o com una

atra serp, una equis de les que salten, la va esquivar de poc mentres matxeteiave a la

chacra. Un xicot que estime tant Pozuzo com la selva, semble que en sigue fill, amb

un apellido alemà i l'atre apellido tirolès, amb els seus ulls blaus i el seu somriure
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indígena, només li falte marihuana a l’hort pra ser feliç –afirme-, i é un personatge

ben curiós de trobar-si ací, als portes de la gran conca selvàtica de l’Amazones. Igual

que Jacobo i Alonso, dos tipos que serien moderns a Londres pero no destacarien,

que són alternatius en un país homogeni i que són molt rics en un país molt pobre. 

Anshores mos expliquen que hi ha una festa, però val deu soles (tot hu cobren, istos

alemans!) i io mi vai a dutxar superbé, quan més si disfrute la fredor é quan estàs

fumat i acalorat. En acabat baixo a la plaça, aguel parell no hi són, compro tabaco,

passo d’entrar al ball i me’n vinc a ascriure, i mi trobo als jefes i ia van molt gats i

són les dotze. Ells si pensen que io tamé en vai, però només porto el fumadón de

l’any. Qué gats van els carnussos.

Ia no niré al ball, me quedo a jatear, que é un verb nou que hai aprés. Estic prou

animat pra nar-me’n amb ells de juerga i jaleo per la Lima que mi vulguen mostrar,

la semana que ve, quan bàixiga pra esperar a Emma. Io que no sabeva què fer isto

finde... però claro, cal trobar-los demà pra vere si podria jatear a ca seua la semana

que ve. De moment, i  valga tanta redundancia, me’n vaic a jatear de patac, bien

estón. 

10 d’octubre de 1999

La nit, mogudeta. El polític d’Oxapampa ha posat al catre a Anatolio a les quatre i

mitja, quan sol ia no podeve. Al llevar's no podeven amb la ressaca. I io fresco!

Estava content, i de camí a l’asmurzar, mi trobo als frikis, que tamé van fer boicot al

ball però no han marxat al bus caravall de les quatre del matí. Finalment no m’han

oferit del tot de jatear a casa seua, pero quedem pra un finde ple de promeses. Mi

noto com puie l’energia de bona onda i arribem a las Orquídeas, aon no hi ha re de

re flurit, però hi ha esmurzar: exquisita pastisseria pozuzina de dumenge, o sigue

tirolesa  amb fruites  tropicals,  la  bomba;  pastes  de  vuit  classes,  fruita,  formatge,

mermelada de pinya, lleteta de vaca.
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Foto 085: “Desayuno típico pozuzino”.

Quan hu escric se mi torne a fer la boca aigua; i (de bon català serà considerat dir:)

per cent cinquanta pessetes el cap! i no mos hu ham pugut acabar tot! Estic al cent

per cent d’optimisme. Encabat d’asmurzar, els escoltes desfilen al paso de la oca, pra

hissar la bandera i cantar l’himne. “Somos libres, seámoslo, siempre y antes niegue

sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó”. I amb la

última tornada mi diuen que colem, de patac, ara. Pues, io torno a triar el radé de la

picap hasta Oxapampa, i sense re de pols, el mateix bosc pendent... A cañón.

Foto  086:  Paradoxalment,  els  “indígenes”  són  els  rossos,  i  els  morenos  són

mestissos  o nouvinguts...  Claro que mos olbidem dels  índios  Yanachaga que

visqueven ací antes de la colonització tirolesa...
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Foto 087: Alonso, Jacobo i el geógrafo.

Foto  088:  Selva  pendent  a  la

Reserva Yanachaga-Chemillén.

A partir d’aquí hai tigut sis hores més de viatge pra baixar-mi el bon rollo, aburrit

amb la  mateixa  cinta  de  Aguamarina  donant  voltes,  “Pero  siempre,  siempre  me

engañaste,  jugaste tú,  con mi sincero amor.  Nunca pensé que tu  amor fuera una

mentira, que destrozó mi corazooooon”, el super èxit del verano amb l’atra, la del
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suavessitoparabajo (pero no la versió de King África que mos van vendre a Ibèria

els istius de 2000 i 2001, sinó una anterior; i pues atre exemple de colonització de

les exmetròpolis). Pra sopar, celebrant que mi sento l’estòmec valent, un quart de

pollastre  a  la  brasa  d’ixos  amb  moltes  trumfes,  amanida,  ají  i  mostassa  (avui

dumenge, tancat el señorial,  fast food!). I de postres un wirito pequeñito, amb la

maria dels frikis, generosos ells, i ben estonazo a escriure. I escriure é una de les

coses amb les que més disfruto aquí a Cerro, si después serà llegible o interessant,

aigualé. Bacán, bacán. Quan escric això, a Ivan i Antonio els falten quatre o cinc

hores pra alçar el vol, feliz vuelo, amigos!

11 d’octubre de 1999

Ia està, ia hai rebut un curreu de Toni des de Lima; Ivan i Toine van ser vistos en un

tren  direcció  Barna,  i  Emma m’ha  assegurat  que  ve.  Io  continuo  a  sienporsién,

només, pra demanar la perfecció, que els de la Agencia de Coop. diguen que sí a un

proiecte de recerca amb Pelayo et alt i mi canvien el billet pra’l 30 de gener. Bacán:

la gran roda torne a girar cap a davant! 

Els frikis mi van ampegar la febre de premeditar lo que faràs pel capdany del 2000.

Al Cusco diuen que la festa serà de cent mil persones, i  això perquè tanquen el

Machu Pichu, que sinó, totes allà. A México segur que tamé hi ha festes grosses a lo

dels maies i lo dels asteques. Io... optaria per traure'm el relotge i esperar la surtida

del sol mateix de cada dia, amb un cactusito al cuerpo, en un desierto mexicano.

Però això sí que é adelantar els aconteixements. On verrait; queden coses a fer.

Avui,  as onze del  matí,  un pedazo de terremoto de 7’5 graus Richter  ha afectat

uniformement tot el país. “Recuerda: el once, a las once” diven els anuncis ia fa

dies. Io, que feva el cafeleche escrient al señorial, me n’hai acordat a i cinc, i com

que estava sota d’una columna señalada com zona segura, hai seguit. As onze i deu,

les dos cuineres –Rubén no-, entre somriures, mos han dit que si mos semblave que

evacuàvom el local, i els quatre parroquianos ham dit venga, sí, anem a vere si hi ha

ambientillo a fora amb això del sismo terrible. Però no. Claro, "el peruano puntual

media hora se retrasa"...

Té, mira, ara surt a la tele l’equilibrista del carrer que li vai fer la foto a Lima entre
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els caps de dos policies! ves, quina gràcia: diuen que són funambulistes de un grup

de la presó nosequina... ¿entrenen pra escapar-si i no els hu prohibissen?

Més curiositats  a ressenyar:  ací  é lo més natural  i  normal  demanar  una bolsa al

restaurant pra endur-si lo que no ti menges. Pues claro! a Europa som ben llepafils,

fent-mos els rics. Serà suramericana o nacional, la costum?

Espero que lo que lligisso d’ahir de que estic bé de la panxa sigue ben vritat, perquè

m’hai  dinat  pato  amb  arrós,  i  m’hai  sopat  lechón  al  horno,  gras  a  fondo,  però

deliciós: i de postres, un jugo, “especial señorial”, com el jugo surtido, pero amb un

tanto de rom. 

Acabo de liquidar un atre llibre, ia no sé quants van des del primer de setembre, des

de El collar del Neandhertal del Arsuaga que mi vai firar a Madrid-Chamartín, a ista

maravilla:  Uywamichiq  Punarunakuna  -Pastores  de  Puna,  recull  d’articles

d’antropologia i etnografía entorn dels camèl·lids i el pastors andins, de l’economia

familiar, els anàlisis d’input-output energètic, els rituals, els regs artesans de la puna,

el  manejo,  les  tècniques  de  trossear  llames,  les  reformes  agràries...  el  llibre  de

ciència al  que m’hai enganxat més? deixa'm pensar quin atre...  re,  isto. Hasta la

bibliografia l’hai estudiat amb atenció. Al Punarunakuna hai trobat el fil pra rematar

un argument pra’l qüento de Japurín que tiniva proiectat.

Sóc la òstia, pues ia són les tantes, i total perquè m’hai fumat un miniporro ia m’hai

inspirat i hai reescrit completament ixo argument. I Japurín ia si passe de qüento a

novela curta.

12 d’octubre de 1999

L’astòmec s’here curat però no del tot, o si va negar simplement a pair tot el rocoto

que hi here al pato (no picave cap tant!), amb el chanchito pel damont... Pero re, no

mi baixe la moral, que ahir no va ploure i avui tamé farà ratos de sol. Com si a mig

octubre vulgués vindre una estacioneta seca de Sant Martí; pues a vere si el patró del

meu poble me’n regale un mes, d’istiuet. 

Avui  el  mercat  quinzenal;  hai  fet  grossa compra.  La llàstima é que siguen tants
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regalos, que m’agraden tant istos trastos que me’ls compraria doblats! Igual que a

Marroc, preguntes i merda, tant... però en realitat é molt barat: busca-hu, a Europa...

Dos machets de cinquanta centímetros, sense tall, pra que els asmoles al gust; un

xurrac de traginer o de pastor, un cabestro i una fusta de montar, tot de pell crua

trenada, una antra fona, carbasses de la cal de chacchar, fusos de fusta, ...

13 d’octubre de 1999

Avui hi ha algo que no marxe. Torne a fer fred, i per si fos poc m’hai tornat a afaitar

i es galtes ben gelades. I Curreus està txapat, as deu i mitja, i io que no fai ço que

asperar cartes que fàcil  que no arriben.  I ia poden obrir  aviat,  que als onze tinc

classe, i hai de fer un ramat de coses, trucar a casa, trucar a Lima, conseguir unes

cintes pra nar a vere a Raquel que mi grabará els seus “imprescindibles”; internet, si

hi ha un rato. 

Mala suerte, ahir va dir Juan Medina que no hi ha cap possibilitat de canvi, només

una malaltia greu farie possible ajornar el billet intercampus. Els va dir que tan bé i

que se mi quedaven, però re. Bueno, haguès sigut un bon estalvi, ancà que haguessa

hagut de tornar a Lima des de San Francisco, però ia si verà com va tot. 

Nada,  a  classe  pues:  mmh.  La  tierra  como  astro,  bueno,  es  que  a  vegades  cal

començar  pr’astí  pra  assegurar-si  que va tot  bé.  Però res,  només un ratet,  i  que

pregunten, que é lo que funcione. A Cerro de Pasco, ara està tornant a arrancar a

nevar i a la ràdio sone Alejandro Sanz. 

(A migdia)  Superescándalo  al  més  bèstia  dels  talk-shows,  “Laura  en  América”

exprimís a una nena de tretze anys que tè enamorado i que beu una bestiesa, i se’n

riu de sa mare, i sa mare la pegue en pantalla, se n’acabe d’enterar, i Laura diu que

anime un joc net però va a fondo. Més canalla alcohòlics malalts, un explique que va

començar a beure perquè quan va morir son pare no parave de plorar, i el metge li va

receptar això, trago... I la Laura que s’escandalitze, però en vritat hu amanye tot, que

re ti pots creure... però quin país! no pel programa, que no han inventat re, sinó per

tot el señorial ple de ulls pendents. Allà al nostre país, al pas que van les teles i els

Mississipis, ia arribarà tot això, ia... els insultos salvatges... ai, la era del undostrés,

el Al Filo i el Rodríguez de la Fuente...
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A la nit tamé m’hai sentat de cara a la tele, i mira, la emoció amagada: un anunci

dels campeonats nacionals d’atletisme escolar,  que són demà: il·lustrat  amb unes

imatges molt ben trobades d’una marxadora peruana amb bon estil pels enllosats

camins inques de la puna. Amb el mateix susto de d’atres vegades, hai notat als peus

la sensació inconfundible del marxar, es cusigolles, tan emocionants resulten –tan a

fondo està  gravat  el  caminar  al  metabolisme-,  que literalment se mi fan es peus

camí, com una boca si fa aigua. M’ha fet pensar tant, que acabava sumiant que, si

istos  anys  que  venen  fossa  per  Lleida,  igual  caleve  provar  els  cinquanta

quilòmetros... Quién sabe.

N’hi ha dos que ia són a Frisco, i antes d’acabar la semana passaran la frontera sense

cap trasto entrapussadorenc com fore un carro.  No mi podran vindre a buscar al

aeroport del DF amb un chevy descapotat, què més té, ia mos trobarem per Mèxic

que no é tan gran, io dic el transport públic quan ells sumien viatjar a dit, però ia

mos verem es barbes.

Tuanc diu que se n’anirà sol a Ecuador encabat de passar per Cerro de Pasco. Ara ia

l’estic asperant, els astic asperant a tots, a vere com manegarem els pateos, amb

Emma, que tinc moltes ganes de viatjar ia amb ella, que la última vegada que vam

nar a descubrir junts va ser a Lyon, i ia fa temps. Tinc ganes, pr’això, de portar’ls a

tots al Bosque i a la travessia per la vora del Huagurunchu, cap a la selva. 

Foto 089: “...la tierra como astro...”
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Hai rebut carta de l’Helena, una petita joia en l’art de la correspondència. Espero

carta de Maria, que al final de juliol colave a Escòcia...

Avui estic reflexiu, mira.

Diari de un aguerrido geógrafo en los Andes, 1999. 

Amb un mes i mig hai sapigut què hi tinc, al cap, lo que sé i lo que no, com contar.

Mi voleven dir Licenciado Javier,  i  mi vai negar,  millor geógrafo Javier. Ara mi

sento més preparat, amb les pràctiques de revàlida de la carrera com qui diu, pra dir

un Xavi Farré, geógraf. Tothom mi fa preguntes, i això é el geògraf donques, el que

sempre busque una resposta pra apendre contestant, conseguint que el preguntador

t’informe; els pastors, els estudiants, els profes, els tècnics de turisme, enraonar é lo

que més hai fet, ixa é la meua colaboració o cooperació o intercanvi. Donar punts de

apoio a la comparació. Aprenent més que res. 

Estimat diari, company inseparable, sempre esperant al cap de la motxilla, perdent

pàgines a tota velocitat. Amb tu hai descubert que una de les coses que hai de fer é

escriure. No sé como, ni cuando, ni con qué pretexto... tinc algunes històries al cap,

ara potser tres, qui sap quines pariré; potser només, o potser, hasta isto diari el faré

públic. ?. I, quines coses que passen, (alentat pels curreus de toni primer que digú)

ací sóc, escrient ribagorçà sense vergonya. Un puntet de llibertat extra.

Estimat diari, m’hai queixat del temps però me hu hai passat molt bé a la ciutat més

alta  del  món.  Mi  semble  que  no  podeva  demanar  més.  La  por  que  hai  tingut,

l’enrapiada... però hai sabut alçar l’optimisme. Sin miedo, pero con prudencia, pero

sin  miedo,  pero  con  prudencia,  pero  sin  miedo,  pero  con  prudencia,  pero...  Hu

repetive hasta l’infinit son padrí, consell i broma, mi va contar Eva. Al Huagurunchu

vai tindre molta por, tota la por de la vida junta, però com diu sempre Oriol: si no ti

pots  caure,  no  ti  caus  i  punto.  Era  lluny de  tot,  i  sol.  Vai  tindre  por  als  pelats

agresius, però menos mal que no estava sol, aguell dia... hai fet bons amics, un dia

amics, però bons amics. Atres, més dies. 

Ia no sé si faré moltes pàgines d’aquí a dilluns. I potser tot plegat sóne com a final,

però està clar que arribarà companyia i això tanque una etapa en isto viatge, en isto

diari segur. Io no puc dir, avui, quantes etapes pot tinre un viatge. Però serà una atra

llibreta, potser a quatre mans. Pra olbidar-mi de lo enyorat que ia estic i no acordar-
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mi que no m’importarie seguir sol, que é egoísta, m’hai servit un conyac, que encara

el  tinc  casi  sancer,  i  hai  cremat  uns  trossos  de  rentina,  i  amb es  fotos  que  tinc

penjades sobre l’escritori, meditava, i no hai pugut evitar, un inca, com els mítics

celtas cortos, el autèntic cigarro negre sense filtro, de pastor, de marinero. 

14 d’octubre de 1999

Avui hérom quedat as set, pra provar la excursió o ruta turística en carro dissenyada

pra  proposar  a  agències  etc.  No m’hai  llevat  hasta  menos deu;  hai  baixat  sense

pressa,  hai  passat  pel  Mitinci,  pra  confirmar  que  encà  faltave  rato,  hai  nat  a

esmurzar, ham acabat surtint as deu en punt. Hora peruana. De patac a Canchacucho,

recullim un guia local i la primera parada, la ciutadella Pumpu, después inca; i el

primer problema, el pont que donave accés a la part principal està esfonsat. I pr’allí

ham confirmat que en tots els montés de rocs hi ha ceràmiquetes i cosetes a trobar.

Ixa é la que tè forma de puma, diuen. La central de la nació pumpu, aprop del llac,

però amagada a radé dels tossalets, aprop del Bosque, i creu de camins important

quan els  inques,  que hi  van fer  passar la  pista  pedestre  principal  de la  puna (la

Cusco-Cajamarca) i un dels eixos costa-selva. 

Foto 090:  El llac de Junín inunde la part  més baixa de la  meseta Pumpu i

desaigüe cap al Mantaro.

Bordeem el llac de Junín, “el segundo del Perú” (encara podríom dir més: sent el

Titicaca compartit amb Bolívia, el de Junín é “el llac peruà en tot el seu perímetro
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més gran del Perú”), començant per la surtida d’aigües, que forme el Mantaro, que

corre cara a la costa un trosset però desseguida gire i drene casi tot Pasco, Huancayo

i  Ayacucho,  i  després  va  a  l’Amazones.  Nem per  la  ribera  esquerra,  les  vaques

peixen i algún bitxo alat si veu per les mulleres. Les totores estan en perill, com al

Titicaca,  però  no  per  la  contaminació  humana,  sinó  pels  malditos  relaves

incontrolats.  Ia casi  no hi queden truites, tota la que si menge pr’ací dalt  é dels

criaderos piscigranja, perquè no tenen què menjar als aigües lliures. 

Foto 091: Iclésia d’Óndores: un cap

de puma –a l’atre costat del porxo

hi  here  un  cap  de  serp-

transplantats del temple indígena al

catòlic pra enganyar als nadius.

Seguim la ruta: Óndores. Poc a vere, des de luego lo millor el camí inca que va just

per la ribera, de sis carrils pedestres. Mi fa pensar que no haguès sigut mala idea lo

primer que vai pensar, encara al Pirineu, buscant què patearia a la zona, mi vai dir, la

volta a n’ixo llac, tan gran que surt al mapa general de Sudamèrica. Ista ribera é la

més definida, perquè tè al radé la línia de tossals que separen del ia corrent Mantaro;

l’atra ribera, casi des de la carretera central hasta l’aigua é semi inundat, bofedales

casi tot, pasto ben productiu aon es alpaques i es llames aguanten amb l’aigua al

chinoll,  bo tamé pra’ls  aus  migratòries i  pescadores  de cuquets,  però malo pra’l

caminant. La meua ruta recomanada serie a peu, de Canchacucho a Junín-poble (o
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villa, en té títul). Ham dinat a Óndores però l'hérom d’haver encarregat, si volévom

el chupín de rana que io voleva tastar (i que surt a la ruta anunciat). 

Foto 092: Interior del campanar d’Óndores, tot escala. Principis del s. XVII.

Foto 093: Altra vista del llac de Junín, amb la Cordillera Central al fondo.

A Junín, sense vere (com a Óndores) cap dels museus de fauna lacustre con ojos de

cristal, que ia imaginava polsosa i tenebrosa, ham puiat al mirador de la plaça maior

(de Armas). Un punt de vista en un poble pla. La estructura del poble, que salte a la

vista, funcione prou i ademés està orientada amb el Cerro Racco al fondo, la fita que

fa línia pra’l camí inca des d’aquí, si no fos pel llac. Al cap del Cerro hi ha un altar

de sacrificis, i canals tallats a la roca pra deixar escolar la sang i segons com i per
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quin va prediven el futur. Aixit la sang arribave ràpidament al riu, i el riu si diu

Colorado. Potser ia hu hera contat,  això. Pachapupupu, ixo é el nom quítxua del

Cerro  Racco  (uns  4.800m),  i  vol  dir  Milic  de  la  Terra.  Milic  i  pupupu,  mig

onomatopèïco-gestuals tots dos noms, no? 

Foto 094: La plaça de Armas de Junín des del seu mirador. El cerro Racco,

però, é cap a l’atre costat. 

Después  mos  ham colat  sense  pagar  a  la  reserva  de  Cachamarca,  que  pra  algo

portem carro oficial. I un antra visita frustrada: sí que ham vist el tremendo monolito

que van fer el 1924 pra conmemorar la victòria bolivariana de Junín; la batalla la

recorden  els  carrers  de  tot  Perú  i  mitja  Sudamèrica,  diuen,  i  el  monolito  é  un

mamotreto de formigó armat amb uns carrers pra passear exèrcits i pra re més i

ademés estave tancat, i ni siquiera ham nat a vere les vint colques, dipòsits de papa

fets com els pous de gel, enterrats a l’obac, a mitja costera, a mitja hora. Però dévom

tindre pressa, i a Ninacaca, visita sancera a la clèsia, per dins i tot, i encara continuen

empallotant el teulat. Si va cremar el 1983, per un llamp que el va encendre (serie un

llamp senderista que volen olbidar?). Allavontes hi ere més d’un metro i mig de

palla  al  teulat,  la  primera  capa  datave  del  XVII,  de  l’anterior  incendi.  Pelayo

(assessor cultural de la municipalidad) i Ninacaca van ser àmpliament felicitats per

la valentia de conservar la palla sobre la fusta prima i el fang i pedra de les parets.

La plaça de Armas, amb mig paseos, parterres i banquets, arcades pra entrar i abres

raquítics, cap val cap visita, però totes servissen pra lo que són, pra blindar un espai
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als carros i fer la txarrada al sol. Pra fer el mercat no servissen. I nova visita al

cimintiri:  a  un  que  ere  molt  hincha  d’un  equip  l’han  fet  l’estadi  de  fútbol

corresponent, a escala, per tumba. Ia l’han liat. 

Conclusió tècnica: la ruta é factible i prou interessant de ohs i ahs i paisatge. Però si

volen  que  vinguen  turistes  estrangers,  ia  poden  remarcar  els  camins  i  apanyar

colques visitables, i menos Plaza de Armas i Monolitos. Humildemente claro digo

io. Ojalá ningú els explíquigue mai que si hi ha un lago, i ia està desert de vida, se hi

pot  fer  esquí  acuàtic  i  d’atres  modalitats  de  distraccions  motoritzades  poc

convenients a l’entorn i fetes pra turistes poc convenients al medi, però pastosos,

això sí. 

Sufriendo estoy 

desde el día en que te fuiste...

mis ojos lloran al no verte a mi lado

y pensar que te di mi cariño

y mi amor fue todo para ti...

pero siempre, siempre me engañaste

jugaste tú con mi sincero amor

nunca pensé que tu amor fuera una mentira

que destrozó mi corazón. 

Els quatre últims versos si repetissen deu vegades i tot junt é la cançó de l’istiu

(hivern a la puna). El superéxito de Aguamarina “tu amor era una mentira”. Pa todos

ustedes. Melodía pegadiza cualquiera.

15 d’octubre de 1999

Al Banco de la Nación, isto matí no si podeve ni passar. Hi ere un mercat complet,

una quinzena de parades ambulants de menjar, hasta uns tiniven una pachamanca

cremant sobre l’acera. Al Banco avui é el dia pra canviar les llibretes electorals que

van implantar fa un any i mig pels nous deneís (semblats als europeus). En canvi, els

que tenen la  vella  llibreta  de cartró no els  cal  fer  re.  Al  menos hi  ha dos-cents

cinquanta metros de cua,  bastantes hores de peu, i  els  ambulants ia hi heren els

primers, al matí. 
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El curreu no tinive re pra io, i re mi tiniven encargat a la universitat, i me n’hai nat a

vagar pel centro, pel mercat. Carrers nous amb una petita llibreria, hai trobat. 

Els llibrets d’història que hai comprat no ressitiran ni l’autobús de demà; ia tinc

billet comprat. Baixo pel matí i cruso es dits pra que sigue divertit hasta dilluns. No

hai pugut felicitar a ma germana el cumpleanys. 

Preparar la mochileta pra Lima i portar roba a rentar: la dona que mi van dir que

rentave ací damonet de la casa va posar el preu a cent cinquanta pessetes per dotzena

de peces, i les rente a mà, amb aigua a zero graus. Mi sento culpable, un poc, i penso

en ma mare, que de ben xica trencave el gel del barranc pra rentar, a l’hivern.

Baixava a sopar sense la bossa, només amb el diari, i pensava què prim que t’has fet,

tinives tres-centes pàgines quan ti vai estrenar. I amb la fresca colant-si hasta’l moll

de l’os meditabundeava, i mi comence a compassar al cap la cançó, “... de noche las

estrellas  me  acompañarán,  serás  como  una  luz  que  alumbra  mi  camino...”  i  al

principi només ressonave al meu cap, però avançant ha començat tamé a petar pels

altaveus de l’hospital de campaña. La primera vegada que la sento al Perú, i ve a

buscar-mi quan io la buscava, i m’estave vinint la nostàlgia de les festes maiors,

quan la cantàvom a crits, i al refu, i al cau d’aurella... “me voy pero te juro que

mañana  volveré”...  Clavat  sota  els  altoparlantes  hai  esperat  el  fin  de  la  màgia

poderosa que hera desencadenat, que m’here portat tan clares les sensacions del “al

partir” perquè just ista nit mi despedisso de l’astada solitària a Pasco. 

Només que el beso, i la flor, si són d’un “al llegar”, són més bons.

16 d’octubre de 1999
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Foto 095: Mineria a cel obert aprop de la Oroya. Visible un ferrocarril en zig-

zag. 

El campeón de les esperes, que mai mi fan nosa, o é que mi cal molt poc pra no

aburrir-mi. Ia torno a ser al Centrobús Roggero fent lo que en diuen un lunche. A

Lima el temps é grisot, mira que just avui feve sol a Cerro. El bus ha tingut una

película ultraviolenta de comandos en la selva contra los supermalos, la penosa visió

d’una neneta de dos anys adicta a la Incakola (¡combina con todo!), una cinta d’un

chistero altoandino terriblement dolent, com el Martínez Soria; i ara al bar isto hi ha

el Indiana Jones al templo maldito, amb els previsibles diàlegs i la trama de joc de

rol malo. 

I com que al telèfono els meus amics frikis no se hi posaven, hai passeat hasta la

Plaza de Armas a llegir i vere passar gent. Se m’ha apropat primer que tot un pata

sospechós que oferive canviar dólars a un preu escandalós de bo; després ha provat

de fer confiança, a vere si anàvom a prendre un cafè, una birra, de bienvenida, tal, no

te sientas inseguro, que yo veo la onda, i mira per aon que diu ser músic, que toque

amb un grup, i que ista nit al Parque de Miraflores, io ia mi desternillava per dins,

hasta que tanmateix m’ha oferit “el auténtico punto rojo, skunk de Colombia: uno

del grupo acaba de llegar de allà (io mi rebolcava) también cocaína” i com que ha

vist que no nave bé mi dive de presentar-mi “unas chicas, para bailar esta noche, si

tú quieres disfrutar aquí en Lima, eh, dieciocho añitos, clase A.” I mira que here

començat dient no hi ha cap intenció, “conversar y ya”, però quan ha tingut la oferta
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exposada i rebuiada ha fuit immediatament. 

Mi poso a llegir as ascales de la catedral i una mosseta, “¿Qué lees?” amb molt

interès i va i mi deixe amb la paraula casi a la boca. I just un minut després, una

antra que ere a l’atre costat, “oye, ¿has dicho que eres de españa?” i no, no hu hera

dit, pero aclare que é que sóc idèntic al seu amic Antonio Postigo, de Pozuelo. No hu

sóc, ni primo ni paisano, però Erika i l’amiga igual eren majes i ham txarrat largo i

bacán hasta que encabat de comunicar-mi amb Alonso m’han regateat el preu del

taxi cap a Miraflores. Potser voleven nar de marxa amb io (molta gent busque al

turista mochilero pr’isto centro).

I  m’hai  trobat  amb  els  frikis,  iepa!  i  ham  nat  a  l’allotjament  més  barato  de

Miraflores, aon són els hotels com el que mos va pagar la AECI, i el Youth Hostel

coste el quàdruple que el Santa Rosa que hai trobat a radé de la Plaza pra dilluns, y

el doble que el “lonely planet best choice” Hotel España. Però no é per por d’atracos

sinó pra que mi porten de juerga. 

Ham donat mil voltes montats al Peo Azul del Alonso, una furgoneta de repartidor

tipo caixa sabates urbana, ham trobat marihuana bona, però cara, que deu nar com

els barris, si els cafès poden oscilar de mig a quatre soles... Io m'hai quedat esperant

a la caixa del Peo, aparcat a davant de l'edifici de vint plantes d'aon han surtit. Ham

fet un wiro al carro: i col·locats de patac, ham fet cap a Barranco, a chupar un parell

de jarres de litro, entrar a mil bars aon els Doors i el Bob Marley (de fet, tota una

placeta de bars dita “esquina Legend”, que diu que només sóna ixo disco). Colegues

d’ells pr’ací i pr’allà, i un estonazo col·lectiu de putamare. M’han tornat a casa i

ham fet el penúltim a la porta del Hostel.

I al jardí mimava el pelotasso amb un cigarrillo, i el colega de quarto arribe anshores

i si presente, i fumem mil cigarros (ell nou-cents i io cent). I la seua bonica història é

que si va escapar de la presó a Algèria, aon va anar a parar -sent menor- per haver

escrit un llibre en bereber, i va passar a Marroc pel monte. Si va fer passar per un

francès (donant adreça referenciada) i li van fer un passaport; va entrar a Europa,

hasta Holanda. Si va fer passar per un canadenc que, com el francès, se hi va avindre

bé, i li van fer un atre passaport, i va comprar un billet a Canadà i se’n va baixar a

Chicago; llavontes tinive tres dólars a la botxaca i vint-i-un anys. Un dels dólars

encara el guardave a la cartera, amb la fulla de llorer que li va caure de l’abre aon
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plorave: amb els atres dos dólars va comprar un joc d’escacs, va fer quartos jugant-

hi al carrer, va conseguir asil polític, un crèdit pra estudiar arquitectura, i una nòvia

que ara  l’here  deixat  pra  nar-se’n  amb un arqueòleg  malayo (tamé portave  a  la

motxilla la cinta de contestador automàtic amb el missatge fatídic d’ella). Ia tinive

fets mil viatges pel món, amb bici com isto, ostentave un passaport ianqui amb la

sapiència de qui ha sufert l’ausència de democràcia (així hu dive), i el seu somni ere

un dia púguer vere a sa mare, que ere quedat al poble penjat a les montanyes, amb

les crabes, i no el verie mai més... ell l’envie quartos a través d’amics que viuen a

Europa, i al poble diu que diuen, enlloc de Insh Allah, Insh “isto”! que no en diré

nom ni ubicació perquè encara diu que el perseguissen els radicals islamistes, que no

perdonen  mai.  Diu  que  va  baixar  el  Pirineu  per  la  Ribagorça  en  una  travessia

d’Europa a pedal. I del seu llibre en bereber no en vol parlar mai més.

17 d’octubre de 1999

Encà ham acabat l’esmurzar allargat amb mil puchos hasta l’hora de marxar, vet ací

quines pràctiques d’inglés més bones. Exposave i mostrave els seus gustos: roba

índia, goretex de lux, vi espanyol, cafè italià, menjar mexicà, i una llista de viatges

de molta envídia. Però pra impressió, la d’ahir en entrar a casa de Jacobo va ser més

forta:  passaports  dipositats  a  l’entrada  de  la  urbanització,  una  muralla  exterior,

metralladores; la casa de Jacobo immensa, i tornada a paredar i electrificada, el jardí

amb el quad i el pajero i tres carros més, un porter amb una tele de metro, cuinera i

criada; la suite de Jacobo, amb el seu rebedor i bany, moqueta de tres centímetros,

sillons, la cadena de música, la tele amb cable (por supuesto), el teléfono i la surtida

al jardí. I mentres mos févom el canuto tirats allà, els dos pósters del Bob Marley,

única decoració penjada, triats amb cuidado i emmarcats comme il faut, mi feven

pensar, si el bro Bob levantara la cabeza...

Y! pues...! crec que hai vist un extrem social de la ciutat. Ara els espero pra nar a fer

body-board per la Panamericana sur.

M’hai pugut banyar a l’oceà Pacífic: mirava el mar cap a l’oest, i no era a l’Atlàntic.

L’altra punta del món (el món només tè puntes i no tè mig). Una aigua nova, horitzó

per descubrir. No m’ha calgut provar pra re això de la taula curta de surfear perquè
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les oles eren grosses i ni falta que mi feve, que ia si veu que ha de ser fàcil fer-si

mal. Ham acabat parant a la ola sur de la playa de San Bartolo; cada onada està

bateada i graduada, igual que les vies d’escalada, però cal mira-si les condicions dia

a dia, com a les cascades de gel, perquè el perill i la morfologia mateixa de la onada

canvien depressa. Ells estaven transformats en fanàtics, saltaven als asientos, pr’això

hai vist clar que espiaven la ola com qui espie el gel vertical. Bones vibracions, sí, i

un parell de wiros elevadores, i total tanta història emocionant per vere el mar, com

si fos la primera vegada, incapaç de llegir o re, només mirar horitzó, i ia està. 

A les quatre de la tarde ham arribat al hostel i m’hai quedat. L’argelí m’ha contat

millor la història, i na precisant, i na fumant, m’ha convidat a uns sanguches del

super amb bananos i birres que ha pagat amb la visa, i m’ha dit ríndete amb menos

de vuit jugades als escacs, i hu ha transformat en una lliçoneta, perquè mi feve mate

en quinze. É intel·ligent i molt, el tipo. Sempre txarre d’ell però tè moltes coses a

explicar.  Demà  al  matí  vole.  Guiris  que  ací  estem  refugiats,  al  hostel  “english

spoken”, aïllats de la ciutat,  no som cap els únics. É puesto pra fer esperes amb

maleta grossa. 

L’algerià  tinive  abandonada  la  causa  heroica  perquè  ningú  escullís  ser  un  puto

màrtir, hom fa un intent de dir coses, però si en la tortura veus que te hi va la vida, i

t’ascapes, no te’n queden ganes. Ara é orgullòs, siento por siento “americano”; al

passaport  la  pegatina  “I  voted”  mi  fa  pensar  que  potser  valoraríom  més  la

democràcia si mos hagues costat vint-i-nou ays i 10.000km de distància a l’hogar. 

Un rato de meditació d’hamaca hasta que mi vinguen a buscar...

(seguís al diari l’adreça d’un berliner)

La casualitat –o no- ha fet que no mos puguèssom comunicar i no mi van vindre a

buscar es frikis, i hai conegut a Sascha, un alemà de vint-i-cinc que tamé mi cal

retratar  com  a  personatge  a  qui  hera  de  conéixer.  En  sis  hores  de  txarrar

ininterumput, quatre birres, un canuto d’herba i un de txicolate (del moro, el portave,

mmh!), ham connectat les nostres filosofies de vida. A vere si mos tornarem a trobar.

Who knows it? I spoked a lot of english today and yesterday. Perhaps that is the

marihuana effect, but only at the beach I had not spoke any english and now I’m

thinking in English.  Anyway,  I  need to  improve it  soon. Fantàstiques sensacions
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m’han quedat, quin rollo tremendo. Apunto per apuntar i no per pensar que mi puga

olbidar:  un viatge sempre é majo d’explicar en poques paraules.  Quan mos ham

despedit  isto  matí,  hérom intercanviat  adreces  i  ia  consideràvom casa  pròpia  la

recíproca, encà que cap en tinguem, de casa, ara... 

Diu que en acabar l’institut é més o menos típic, pr’allà l’anglosaxònia, pendre-si un

any de no estudis, vere món o provar oficis, i ell va fer cap a San Francisco pra un

any  i  mig,  i  si  hi  vas,  ti  costarà  marxar'n,  del  hippy  quarter;  bike  messenger

up&down  the  hills  for  four  months,  después  hitch-hiking  to  Idaho  i  molt  més,

droved once to Mexico, etc. Amb els permisos de traball falsos i tot quant; acabada

la  primera  carretera,  començar  la  carrera,  economia  política  a  Berlin,  i  absoluta

comunió en això: Dead to Chicago boys! (els dels plans d’ajustament estructural de

disseny).  Sascha  tamé  here  viatjat  molt  a  Europa,  amb  el  carro,  de  camping  a

Espanya mil vegades (no li vai preguntar què, però... segur que s’ha emborratxat a

Lloret!). Ha arribat a Lima ara i està al hostel perquè tè dos maletes grosses i portàtil

i tot pra quedar-si un any autobecat pel subsidi alemà als orfes, a la U. de San Martín

de Porres, a estudiar el sistema econòmic des de l’atre costat, del dels explotats, the

south version about the world’s rules, después viatjar, per descontat. 

I mira per on, que no hai vist re de Lima però hai tingut comunicació humana i

pràctiques d’inglès. Si vas al youth hostel trobarás youth hosts...

18 d’octubre de 1999

Emma ia vole per sobre de l’Oceà Atlàntic. Marxo cap al centro amb la mochileta a

trobar al centro un hostal bo i barato que hi ha d’haver i que sigue walking distance

del Centrobús, comprar flors, donar una volta i colar a l’aeroport, avui no puc fer

tard. Ya! pues...

Aixit que començo ista tarde la segona etapa de carretera sudamericana. Amb un

gran sabor de boca de la primera, finalment molt i molt enriquidora, que é lo que

buscava. Hai arribat en perfectes condicions de moral; molt bé, Xavi, un mes i mig

lluny de casa, mira, mai mai de la vida heres estat fora del Pirineu tan temps seguit, i

tan lluny... i no tornaria, ara, per re del món. Just started.
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Però oh! pra tu, el meu estimadíssim diario del geógrafo en los Andes, glad to see

you go, pues què remedio, esto se acaba. Hi harà un punt i una puta firma al final,

les poquetes pàgines que ti queden ia estan venudes, el punt i seguit continue en un

atre quaderno. Has resultat un company formidable, i a hores d’ara, com que hai

arrancat dia a dia les pàgines escrites, t’has nat aflaquint i ia no sé pas què é lo que

hai pugut escriure en tant paper, 140 quartilles que porto ia, i aquí està el secret. Io

no recordo més que alguns fragments del començament,  pero el  diari en recorde

molts més, i en certa manera algo gran de viatjar més i més serà que quan arriba a

casa (sigue aon sigue that place that you can call home) podré agafar el vell diari

primer i el llegiré per primera vegada, i el diari mi retornarà al Perú, la pell estarà a

la puna àrida i reviuré. I la revàlida que haigue sigut, tampoc el diari la demostre,

però astí està. 

Anirem cap a Cerro; i veiguem més del Perú, anem cap al sud, a conéixer gent, a

retrobar amics, cuéntame.

Vamos p’allà! Proposo un llarg passeig de Miraflores hasta Lima a peu, poc més.

Foto 096: Palau presidencial, Plaza de Armas, Lima: un pastisser si cole a la

foto del desfile militar fet pra la recepció d’una cantant mexicana dita “la reina

de la tecnocúmbia”.

No vui  acabar  isto  diari  en  absolut.  Vui  escriure’l  molt  més  temps  i  é  com la

sensació  de  talla-si  les  rastes  d’uns  quants  anys,  ti  supere  la  decisió.  Presa  i

encertada però dura al cumpliment. Hora de plegar trastos, que el ritual d’ascriptura
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no serà lo mateix que quan é solitari, el meu aguerrido dietari, més que aguerridos

haiguen sigut mai els seus protagonistes. Tan fantàstic el diari fènix, pel qual ara fa

un any vai escriure un rèquiem desesperat...Casi plorava; i ara sé que a la soluble

Marraqueix només vai perdre l’objecte transitori, el diari ha seguit amb io, i tot me

hu aguante, no fa ascos a cap cosa, la dada i la rucada. 

Quina faenada a escriure i registrar! i quin plaer que falte encara tant!

The revolution’s inside you... We can make it! Don’t laugh: we can. Future dreams!

Als que m’han ascoltat aquí i allà, als comunicants d’emocions, als companys de

motxilla,  no  puc  dir  més  que  mecagondéu,  really  amazing,  yes,  but  really  just

started! 

No sé com cridar al paper, però foc al faro, FOC AL FARO!

Segona part

29 d’octubre de 1999

Buf, buf, quants dies i quantes coses! Ia vam fer el sopar de despedida amb la Uni i

no mi va tocar acceptar un capachero pasqueño repujado en bronze, afortunadament,

però sí que mi va tocar txarrar. Quina gent més maja. 

Estic esmurzant al  señorial  i  som divendres,  i  no marxem al Huaguruncho hasta

demà. Bueno, Toni i Negre i Vicent, colen avui si é que troben a Fabre –“sóc el de la

bici” titulave el seu curreu, el mític de la bici que ha esdevingut llegenda, el que va

comprar una bici al pryca en acabar la mili i va marxar per Europa amb un atre i

digú en sabeve re, hasta que mentrestant son germà si va casar i va nar de viatge a

Egipte i a el Cairo la dona diu “mira! un xàndal com el del teu germà!”, i encara va

acabar la volta al Mediterrani; el que va pedalar de la Pobla a la Índia en un atra

ocasió, i en aguesta porte casi un any pedalant per sudamèrica: Santiago, Ushuaia,

Buenos Aires, Paraguay, La Paz, Cerro de Pasco, ia si verà... anomenat, a la Pobla de

Segur, “il maestro”. 

Volévom marxar ahir; Emma està futuda però ara ia no gaire, que els dies que va

arribar en va estar molt,  i  oxígeno i  tot,  hasta  que vam baixar a Huancayo (mil
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metros s.n.m. menos) no si va curar; ademés que ahir vam arribar de Huayllay a

Cerro a mig matí, set en un carro, amb les mochiles grosses, enlloc de dimecres que

estave  previst.  Dimecres  vam caminar  una  hora  i  mitja  a  les  fosques,  amb  els

frontals, hasta que vam arribar a Rumichaca, estancia cooperativa, vista només als

últims deu metros entre la boira i la nit,  aon algú si va llevar, va flipar amb les

nostres hores, va dir que pra estar perduts encara hérom tingut sort –però io sabeva

que surtiva a ixa trocha amb seguritat total; ere qüestió de paciència-. I encara vam

cuinar, i vam apanyar pellejos pra txaure... I se mos here fet tard perquè se mos va

ocurrir arrancar a caminar des de Yanaututo a les cinc de la tarde amb una hora de

llum. Les termes estaven dos pams més buides que l’atra vegada però fascinants

igual.  Pra  arribar-hi  vam  evitar  la  trocha  (que  io  hera  seguit  durant  quinze

quilòmetros  a  la  primera  visita)  passant  per  una  vall  paralela  espectacular,  de

columnes de basalt, de pinàculos engorjant-si cada vegada més hasta acabar en un

collet minúscul a 4550m que donave sobre Yanaututo. En ixa vall, a n’algun puesto

ha de ser  la  porta  d’entrada al  laberinto de Siete  Llaves,  el  centre  magnètic  del

Bosque, al  menos el  més amagat pra io.  Potser el  laberinto é la entrada.  Al peu

d’aguella  valleta  hérom esmurzat,  des  de  que  el  sol  va  arribar  a  la  coveta  aon

txaievom com cinc sardinetes i en vam púguer surtir hasta les dotze encabat de fer

les motxiles i filtrar aigua iodada pra tothom. Les dotze no é hora de començar les

jornades, però és que costave surtir perquè mos hérom pegat la trasnochada terrible

después del pateo del dia de antes: a la nit, antes de sopar, vam fer un te de bolets del

Pirineu, i ah la màgia desperta, les estrelles, el microcosmos de les pedres molsudes

amb micropraderies i microbestiar i microdepredadors, la cortina multicolor, els rocs

que mi miraven, atents, veient lo que io no veic; els cavalls imaginaris que acaben

fent-si reals allà al pradet, i al cap de un temps no finit la lluna immensa en un cel

fantàstic, els retallats farallones... amb el fred vívid i l’alucine vital; i encabat sopar

una sopa amb el gust melancòlic d’una sopa de ceba feta a casa, i el canuto de nar a

vere la lluna amb les sensacions intactes, la comunió humana...

La cova la vam trobar al límit del fosc, el dimarts, investigant amb Toni, quan ia

començave a nevar encà que va parar, i tamé amb ell, avisats es atres de casa-cova,

vam trepar corrent la valleta, confirmant que efectivament donave a Yanaututo. Allà

hérom arribat repetint la caminata per Cashaparia i els Hongos i la cova biboca del

moai, la del primer vivac del viatge; de Cerro surtívom a migdia i quina llàstima que
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no vam púguer conseguir cavalls pra tots perquè haguéssom flipat. Mos va surtir tres

dies una ruta de dos. Però és que la prevista amb Emma ere dimarts, amb els cavalls,

i retornar. Dilluns, contra tota previsó, al entrar de matí a la Universitat, mi diuen

que un tal Toni Casas m’espere en una oficina, allà tenen una fotocòpia d’un carnet.

A l’internet, el vai trobar: heren arribat dissapte a Cerro, mentres nantres érom a

Huancayo, cinc dies antes de lo previst.

Foto 097: Companyia de la volta al Bosque de Rocas: Vicent, Emma, Toni, io i

lo Negre.

Foto 098: Lo Negre prove un bloc

mentres  apariem  una  mica  de

brenar. 
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Foto 099: Fent sopar, arribats en plena nit a Rumichaca.

Foto  100:  Un dels  radés  sopars  al  Señorial:  Emma, Juan Rodolfo,  io,  Toni,

Jessica, lo Negre i Vicent.

Eren tingut una molt bona pensada de ruta pra adaptar-si a l'altitud dels Andes. A

Lima, com que Toni estave afiliat a això dels South American Explorer’s Club, si

van passar molt rato amb el free coffee, hasta trobar ressenyes particulars útils. Van

baixar del bus a Huaraz a mitja puiada, just als tres mil metros, i d’allà van nar hasta

Huaraz per camins, passant ia a 4500. Van nar llavontes a Huayhuash, encarant per

Chiquián, i voleven fer tota la volta però se’n van puiar a un coll esmolat i nevat de

cinc mil i Vicent va quedar massa moll; van acampar a Mitucocha i van conseguir
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una truita gegant plena de caviar, i des d’allà, surtint-si de tota guia del circuit de

Huayhuash, van seguir sud-est, pra surtir per Yanahuanca cap a Cerro... sense passar

per Lima un atra vegada. Ben trobato.

Foto 101: Iclésia a San Juan Pampa, d’inspiració (diuen) checoslovaca. Tamé

amb campanar exempt!

Foto 102: La bici d’il maestro. 
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31 d’octubre de 1999.

I total que quatre dels sis van marxar divendres cap a Huachón i Tingocancha, aon

vam quedar a trobar-mos el dissapte a la nit. Emma i io, amb la calma, acabar de fer

el petatet de llibres i regalos i rebuis meus pra enviar-lo a Lima a que mos espere

(mtjançant  San Pedro).  Un últim sopar  al  señorial,  un  íntim,  i  passar  per  lo  de

Raquel, que mi dóne les cintes prometudes i allà é Helman i desseguit diuen que

mos apuntem a nar a l’Olimpo. A ballar un rato; otra despedida más! 

La botella  de Torres  10,  después  de molt  pensar  si  a  quin profe le  hi  regalava,

pensant  qui  si  podrie  ofendre  d’envídia,  i  pensant  que una  botella  oberta  é  mig

regalo només, al radé moment vai trobar el qui l’agrairie més i a qui voleva agrair

tamé: el Chinito que mos cuidave la casa. 

A l’ondemà mos adurmim, claro, i prou mos coste: facturar un costalet xic amb els

transports de Huancayo pra d’aquí una semana, esperar un bus a Ninacaca, peleant

pra passar perquè han arribat centenars de parades de flors de Tarma pra Tots Sants.

Com que a Ninacaca é ben tard, i ham de passar a deixar uns tebeos als nens de

Pelayo, arribem as dos i cinc i ia mos volen enganyar i fer-mos puiar a un segon bus

quan ia tinim un billet i la mochila cargada. Uf. Emma no quede menos sorpresa que

io quan veu els trumfars a 45º de pendent. 

Antes del pont de Huachón hi ha un debatori i la gent espantada, un vidre trencat al

bus... Ha sigut una ovella que ha fet botear un roc, i quan pare el bus s’organitze la

captura de la sospechosa, que acabe al quartelillo de rehén pra que el pastor pague el

vidre...

Ni  dinem,  i  la  única  manera  que trobem de puiar  a  Tingocancha é  pagar-los  la

gasolina pra que mos hi puien els polis amb la picap. Craso error. Els polis són els

malos, i istos no són millors. A no sé quin puesto, el xòfer comence a fer el ruc amb

el carro, com si io no en sapiguesa re, i diu que no pot, que algo passe, tire marcha

atrás i no arranque, baixe, deixe caure el cotxe un tros... Diuen que ré, miren, está

aquisito detrás del rasante. A dures penes, es nostres exigències fan que mos tornen

deu soles dels 37 que ham pagat al gasoliner; els cabrons mos han deixat a mitja

puiada: que tinc altímetro! El foscant, é casi, i  calculo una hora a peu; Emma ia

pative i  io no li voleva parlar dels gossos, a la fosca.  Suerte la nuestra: puie un

160



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

camionet de la compañía, i mos atanse i sense cobrar... 

–¿Pero no les dijeron abajo que nosotros subíamos? Estos policias...

El campament minero, fa un mes tan animat, ara està desert: només tuanC, Negre,

Vicent, i el Jordi, que porte per mochila un sac de ràfia, amb l’esterilla d’estructura,

un  cordino  amb  ballestrinques  de  suspensió  i  el  poncho  enrollat  als  hombros

d’amortiguació –il maestro. Quanta companyia! Un sopar tan bo i preparat, un te i

un porro, i un fart de riure. Tornar a txaure al mateix llit, però alçant-mos as set,

asmurzant encabat d’observar bona astona el Huagurunchu resplendent: els quatre

van arribar ahir a Lechecocha, però no el van vere molla. Potaje de avena pra atipar i

al cap d’un rato chacchar coca pra’ls 600m de desnivell hasta l’abra de Añilcocha.

Disfrutem tots molt l’empedrat inca, les parets, el traçat elegant, pensat, còmodo;

l’abra plena de fites gegants (nantres els radés: i quan deu fer del primer roc?) i el

descens vertiginós primer,  després llarg i  moll  quan s’aplane.  La descuberta  que

només mos quede per cap un panet i un all, i la decisió d’acabar-mos-hu de patac. La

recua de llames que mos crusem, i el traginer, Hilario Malpartida “el gobernador”,

que mos convide a que acudim a casa seua, que les seues filles mos cuidaran molt

bé, que claro, i mos saltem Muñapampa i acabem a Tingo Esquina.

La filla i la nora d’Hilario mos van fer tremendes olles de papa bullida lentament

amb pela i poca aigua, acompanyades amb te de fonoll, i entre els sis mo’n vam

fotre un balde, de papita harinosa, i quan va ser l’hora del segon balde, de olluco

toronja, la maioria no en podeve més. Ploieve durant lo dia, però la nit bona. Amb

un jornaler de la papa de altura que està de passo, tots al magatzem ben estiradets

dintre dels nostres sacs. 

Al matí vam tornar a vere aguell olluco i otra tanta papa, i va cundir la baixa moral.

Igualment, io en vai cargar tres quilos, de les bullides, perquè ia no podeve ser tanta

mochila a zero papeo. Allà vam fer fotos de grup obligades amb els amfitriones, que

picaven ají,  pebre  i  all  al  morter  de fora  casa.  É  tard  quan marxem,  claro,  i  el

desnivell hasta Mallapampa é de mil sis-cents metros. Però si fa difícil de partir en

dos etapes, prou que hu hai estudiat. 

Si fa llarg o molt  llarg.  Turistes poc avezados al  trekking el  trobarien dur,  ultra

fangós; Emma le n’ha trobat. Són vint-i-cinc kilòmetros, claro, atre camí arribem de
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nit. Fa molt anys que falte el manteniment inca, però la nit, a dos mil cinc-cents

metros, mos rep amb un dels espectacles naturals forts experimentats mai: centenars,

milers de cuques de llum voladores, cada una al seu ritme de pampallugar, rebent-

mos amb alegria!

Brutal, brutal, com diu Vicent... a n’ell i al Negre, que s’han avançat, no els trobem a

cap hotel, sinó al restaurant, claro. Mos ham de fotre ben farts, i comencem amb el

menú, i encabat comprem dotze toronges i divuit bananos i nar fent. El bus surt cap

a Oxapampa a les tres del matí, qui pense en pagar un hotel? A lo punki a l’acera,

mos instal·lem pra asperar, primer una birra, después asperar que marxen tots els

borratxos del poble que mos venen a dir “bienvenidos, ¿de qué país?”; altres no mos

fan tanta benvinguda, que la borratxera de Tots Sants els ha sentat malament. Bueno,

Vicent hasta en txampe un per la pechera amb la canya a la mà... eh, tranquils tots

quants! Més entrada la nit traiem el fogonet i mos fem te amb canella i clau que

Fabre trobe al fondo d’alguna botxaca, i nem jalant sense parar i no mos fem els

espaguetis que ham comprat perquè mira... 

A les quatre del matí arranque Ernesto Guevara el transport, que no é cap bus sinó

una furgo japonesa de doble tracció i bones rodes que mos harie d’anunciar lo que

mos aspere de camí. Hasta vint-i-set persones contem a dins. Tota la pista infernal,

tota en primera, trincheres de fang i de tot. Fa tantíssima calor i hi ha tantíssima

apretura i tanta son que només pel mal als ginolls no mos adormim. Amb la furgo en

marxa, Vicent tè un atac de claustrofòbia, i surten per la ventanilla amb Tuan pra

viatjar al techo un rato. En marcha i tot, Toni surt primer i controle la maniobra. Poc

antes d’Oxapampa els fan entrar pra que no mos veigue la poli. Vuit hores de pista.

Aviat si diu. Quins forats plens de fang ere ixa pista!

La companyia tan grata, ista nova vegada a Oxa, triem que cal dormir, dutxar-si i

asmurzar;  però  comencem pel  final,  desayuno  con  todo.  Encabat  sí,  a  l’hotel,  i

mentres  uns  si  dutxen  atres  compren  una  completa  orgia  de  fruites,  i  mos  hu

mengem tot. Atres si dutxen, i uns compren una bossa grossa de pancitos i un pot de

manjarblanco, i mos hu fotem. Si dutxen es radés i allavontes sí,  tots a dinar, al

mercat.

La hora del llanto i el crujir de dientes! Despedides... Lo Negre de Pego si quede a

Oxa uns quants dies hasta que pugue txarrar amb els del Parque Natural Yanachaga-
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Chemillén, perquè si l’oferissen qualsevol classe de faena i el mantenen, si quede.

Vicent de la Font del Carrós se’n baixe amb Tuan cap a la selva, a Puerto Bermúdez,

a morir-si de calor. Tuan està molt amo del seu viatge, molt decidit. Experienced. I

porte una mochila prensada, gigante, amb tot: hasta el punt que arribará a la selva

amb  uns  grampons...  Mochila  de  0  a  6000m.  D’il  Maestro  mos  despedim a  la

Merced corre-corre, ell torne a Cerro a buscar la bici, que mentres no mos trobave va

baixar de bus a Lima a comprar dos parells de cubertes, i seguís: ha quedat a Manaus

amb  un  atre  poblatà,  Mitxi,  d’ací  un  o  dos  mesos.  I  nantres  dos  encaminem

Huancayo amb la intenció de baixar depressa i per terra cap al Cusco. Seguirem en

contacte! 

L’ondemà mateix agafem nou hores més de bus de Huancayo a Ayacucho pra fer una

atra parada d’espera. Però Emma hi ha arribat futuda de la panxa i mentrestant io hai

nat  a  vere  la  ciutat  i  averiguar  una  surtida  ràpida  cap  a  Cusco.  La  carretera

transandina hi porte tamé, per Andahuaylas, però tè fama de ser la pitjor del Perú, i

són vint-i-quatre hores de traiecte...  La ciutat m’ha deixat espaterrat,  arquitectura

colonial esplendorosa i inalterada, aïllada i conservada (ha de ser pels deu anys de

control senderista de la regió, que han mantingut el capital allunyat); patis, arcades,

porchos, places i mercats. Deu ser el contrast amb Cerro. Esmurzo estranyament sol,

avui...

Vai trobar passeant un anunci, Cusco 49us$. Entro a l’agència com el turista més

despistat, “aixit que tiniu aeroport...” Al final surten per 59 i pra l’ondemà als sis del

matí. Semble un bingo! Però algo passe amb el avión i no arribe; mos deixen a terra

i mos diuen que el dilluns segur. Tres dies que sentencien que no tindrem temps

d’aribar a Puno i el Titicaca. Llavontes lo que hi ha aprop, al mapa general de Perú,

é montanyes, pastures, i io dic que triem qualsevol nom que mos cride, busquem els

busos i nem a caminar. Però algú mos recomane algo més concret, i partim cap a

Vischongo i Vilcashuamán. Al restaurant de Vischongo si van riure un rato de natres

per algo que no vam entendre però al final mos van fer amics; Eulogio Cordero mos

va interrogar a fondo hasta que vam dir prou.

Un ia mos here dit que mos llogave uns cavalls però mai va aparéixer...
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6 de Novembre de 1999

Hugo l’atre guia mos dóne la seua paraula: cavalls pra dumenge. A vere si no si

cancel·le tot. Avui ham visitat Vilcas Huamán, el temple del Sol i el de la Lluna, el

temple del  Ushnu, la  piedra del Vaticinio,  un recorregut compartit  amb dotzenes

d’escolars i turistes nacionals. A n’istos els dóne per fer-si fotos amb natres, com si

fóssom més pintorescos que la piràmide de blocs de dos metros de canto. I apareixen

els primers chavalets perseguidors, model “guide du souk”, que ia m’imaginava a

Cusco, però no aquí. I les entrades al monuments tamé apareixen, tamé a la llacuna

de Intiwatana que ham vist a la tarde, vora els Baños del Inca, la piscineta que, com

que  li  falte  una  paret  i  està  buida,  mostre  “la  piedra  de  los  diecisiete  ángulos”

(menos famosa que la de los doce de Cusco, però, sense dubte, més angulosa). Tot

molt  ben  tallat,  “inca  puro”  o  el  més  aprop  en  el  temps,  una  ciutadella  que

s’interprete  com un  centre  balneari  proper  a  Vilcas  Huamán,  aon  una  piràmide

senyale el centro del Tahuantisuyu, el centro geogràfic, si vol dir, de l’imperi inca.

La llacuna, artificial, feta pra pescar i tinre patos pra caçar-los i regar les costeres de

més avall. Allà a la voreta de l’aigua ham ancetat el segon dels tres churissos de casa

que viatgen amb io, que volem acabar pel camino inca a Macchu Picchu si si pot.

Allà menjant mos ham fet un minipetardo i ham especulat hores sobre l’incari i les

ciutadelles com ista que van apareixent enterrades aon ningú s’espere. Els rocs de tot

el complexe aguet no són de canteres d’aquí. Un especule –diu que ha averiguat- que

la cantera està a dos-cents kilòmetros. I els abuelos diuen que això hu feven amb el

poder de la ment, “a golpe de látigo traían las piedras”. Fer caminar una pedra pot

ser una metàfora de la telequinèsia, o bé pot ser un eufemisme (metaforitzant tamé)

pra no dir que entre el látigo i la pedra hi ere cents d’esclaus. Els europeus van

inventar el pensament científic, la raó. Però els inques, els pobles andins en general,

igual no tiniven escriptura perquè tiniven una forma diferent de coneixement. Si sap

que la roda la tiniven inventada però que no els here convingut aplicar-la a re. Segur

que  sabeven  que  si  podeve  representar  gràficament  el  llenguatge...  i  per  què  el

rebuien? No s’entén. I en un puesto hiper-sísmic com els Andes, tota construcció

amb basament inca no si mou mai, quan lo posterior cau tot.

Pelayo que contave la història més flipant, la del canal-aqüeducte d’una ciutat de

pr’aquí aprop, crec,  que baixave una vall  –molt  poc fonda, però- i  la remontave
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después, sense ser un sifó de pressió, sinó una construcció en zig-zag en què les ones

de l’aigua que arribe amb força si  multipliquen,  retingudes en les zetes,  i  acabe

remontant pam a pam... i això é vero: fa tant poc com el 1960, el canal abastive

encara la ciutat, hasta que un arqueòleg va pensar que, pra vere si el secreto estave

en la col·locació o el tallat de les pedres, lo millor ere desmontar-ni un tros. L’aigua

no va puiar mai més per molt que hu va restaurar amb carinyo. Lo de les ondes que

si multipliquen é una hipòtesi meua i é lo més acord a la raó que se m’ocurrís; potser

tamé si podrie dir que els inques l’heren explicat a l’aigua com puiar, i ella puiave. 

Tornats  a  l’allotjament,  la  filla  de  Hugo al  final  l’ha  nat  a  buscar  pra  que  mos

confirmés algo i l’ha portat arrastrant els peus, borratxo com una cuba. Ha mig dit

que sí que cavalls, que a les cinc del matí, i algo més incomprensible.

El  puesto  de  Hugo,  el  negociet  turístic,  tè  pinta  de  haver  sigut  dissenyat  pra

caçadors, algo me hu insinúe. Buit, amb natres dos sols, el quarto d’estar no é re

d’acullidor, encà que està tot fabricat i forrat amb els cilindros forts i lleugers que

fan les Puyas Raimondi quan flurissen. Pues que aquí a la vora hi ha tamé un bosque

de Puyas com el que van vere aguells aprop de Huaraz, però sense turistes (bueno,

nantres bé mos harem de contar). Li diuen Titankayoc, o bosque de Titankas. El

sopar avui ha sigut molt íntim, si no fos pel debat del fogonet, al quarto de l’hotelet. 

9 de novembre de 1999

Pus l’atre dia mi vai llevar sol, als cinc, i només el chavalet ros al pati tire amb traça

als pardals amb tiraxines, m’asperave pra dir-mi que els cavalls encà no están listos,

que a les set.  Bueno, pues al llit.  A les set Hugo sí que està llevat,  amb la cara

umflada i un pestasso horrible, i diu que el fill mos acompanyarà, que ell no pot, que

un compromís... No mos estranye i hu preferim. I Miguel resulte un guia collonut,

molt xarrador, i senyale les coses amb disparos de tiraxines. Els cavalls... què dir,

dels cavalls!... després de donar voltes pel poble perquè Hugo no tinive molt apanyat

el tracte amb els amos dels cavalls (cent per cent improvisat tot) al final surtim.

Emma porte el més bo i més majo, i puie bé. El meu mi toque sense estreps, ah

migo, i si va afatxar a mitja puiada. Au, a menar. El de Miguel pior encara, ere un

potro amansit però no domat, i sense sella. Total que la excursió eqüestre un poc
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frustrada perquè de baixada io, sense estreps, me n’anava al coll del cavall, i ell me

hi tirave pra que me’n baixessa. I és que el camí de Titancayoc si podeve fer a peu,

no ere lo més majo pra fer a cavall, de fet no ere un camí de cavalleries. Això mos va

dir Hugo, i natres vam fer ah sí? ham triat malament, é culpa nostra? Només va

cobrar vint soles i la propina de Miguel va ser d’amagat. 

Però en tot cas, Titankayoc o Titancayoc vol dir les flors cremades: els pastors les

cremen de la base tot  lo que poden pra que no se hi enganxen les auvelles. Les

titancas, la Puia raimondii é un cactus de penques irradiades, i són peculiars, tenen

les punxes de cada penca girades cap al centro del cactus, aixit que pardal que entre,

si quede a dins. Creixen i creixen durant vuitanta o cent anys, i ia tenen un tronc

renegrit de dos metros d’alt sota la estrella verda del cap, quan flurissen per única

vegada a la vida i encabat moren seques. La inflorescència tè un eix de cinc metros,

vertical, amb centenars de carrampolls rois de flors i a cada una mils de llavors com

de mostassa o més xiques; increíble. La estratègia d’ixa planta é al·lucinant. I amb

tanta titanka com utilitzen al poble pra fer-hu tot (el totxo de flurir é lo únic que val,

però é llest, redó perfecte, i molt lleuger, un chollo) pensàvom que estarie arrasat, el

bosc, però té, ha arribat un moment que no veièvom re més que titancayoc, molts

mils d’abres. Diuen que no recule, al contrari que el de Ancash, està estenent-si. I

diuen que un puma blau é el amo de tot lo que si veu, i que tè molts anys, i que està

aprenent que els humans xoves són més bons que els vells... I tiràvom rodant per la

pendent els trossos de la base de les titankas mortes... Quan vas d’excursió amb un

crio de dotze anys, la vida é una aventura total. 

A punt a punt de perdre la última combi, mos vam puiar a un camión descubert,

pleníssim de gent que mos miraven com a aparicions. 

El dilluns als sis i mitja en punt estem a l’aeroport, esperem la carraca russa dita

Antonov 24, bihèlice, i allà é, un rato, posen l’ascala, tal, la trauen, no puiem. No

mos deixen; ia som sis gringos asperant-lo, retràs a retràs. Diuen que fa molta calor a

la pista, que hi ha dinou graus, perquè el sol ia ascalfe, i llavontes el aire no é prou

denso i no sostindrà el vión. I ara què? Una peruana, dos de fet, xicotetes, monten un

super espectacle, van a un enterro a Cusco i està claríssim que no poden arribar tard,

que  han  de  puiar.  Els  atres  gringos  mos  veuen  comentar  i  miren  amb  cara  de

sospecha tot quant. Les senyores puien, però lo del pes de l’avión é ben vritat perquè
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veiem com en baixe un gordo pra fer puesto. É un executiu de la compañía aérea i

mol volem menjar entre tots. Ell mos promet el oro i el moro; diu que por sus tales

que demà el avión Lima-Cusco (que alterne escala, Ayacucho i Andahuaylas, dia un,

dia l’atre) baixarà aquí i hi cabrem, ell tamé està com natres. I sí, el tio va cumplir,

un hotel com encara no n’hérom vist cap a Perú, un pati colonial, uns mobles, un

bany privat, andaquenó... De companys tinívom a un autèntic irishman rugbysta que

diu vendre jarsés d’ixos blancs amb trenes tan famosos de la illa de Arran,  amb

horari de ferry: sis mesos a l’any, de onze a cinc de la tarde, hi ha turistes. El resto,

viatge. Per cert que les ovelles de Arran harien de ser com mamuts, si tots els jarsés

amb garantia Arran fossen crescuts, txollats, cardats, filats i teixits a Arran. I tamé hi

ha tres sueques que ia les vam localitzar al mercat l’atre dia quan compràvom el

charqui  de  llama,  i  fan  ascos  a  tot,  manioses,  i  s’excusen,  diuen  que  són

vegetarianes,  i  que  van  començar  viatge  a  Manaus.  Segur  que  porten  plan  de

Inkatrail, uns i/o atres. Ai que verem molts turistes...

A la tercera va a la vençuda, i efectivament el aparato mos baixe a buscar, i en vint

minuts escala Andahuaylas, i en vint minuts, amb un mini croissant industrial i un

cafeleche just servit, aterrissem a Cuzco, i, com diuen tots tots els cartellets de totes

les agències: “Tomorrow Inka Trail (small group)”. Por, mi fan...

Trobem un hostal barato pra la nit, i aterrissem, pra dinar, en un tablao peruano... el

menú deu soles pra tothom menos pra natres, que ham regateat el preu i els plats

antes d’entrar; mos ham deixat convéncer i ara veiem atònits que estan entrant dos

xicots madurets, armats d’instruments: el cóndor pasa... ah però sóne ben bé; però

aquí dins fa anys que no hi ha dinat un peruano, no hi ha ni el platet de ají a la taula.

Un error del tot no é, que menjem bé i mos anterem que la mítica lambada é “un

ritmo cusqueño que se ha convertido mundialmente en su himno”. Anshores... mos

van vendre fa deu anys un ritme altiplànic com si fos brasilenyo o bé ara mos estan

venent com a altiplànic un ritme que é brasilenyo? Mai hu sabrem?

10 de Novembre de 1999, Corral Punku

Oh Cuzco quina ciutat més maravillosament maja i què plena de turistes! Pra trobar

ideal  la  combinació,  cal  ser  estar  buscant  puestos  pra  invertir  en  hosteleria...
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Maravilla del món! Un centro més històric que el de París, més cuidat que el de

Girona, i quins muros! perfecte cada carreu, mira-te-hu com vulgues. Mira tamé la

pedra  dels  dotze  angles,  si  la  pots  intuir  entre  els  turistes  que  en  confirmen  la

dodecangulositat, i mira la llama disfrassada menada per nena disfrassada que allà

pare pra les fotos; i el curaca que pose pra la foto; i el arriero que pose pra la foto, i

l’atra rècua de llames que pose pra la foto... 

I Cuzco tamé é una ciutat que ha crescut molt desordenadament cap a fora del casco

viejo, envolte la pista de l’aeroport, per tots els vessants hi ha barraquisme. Tè el

problema de viure molt  exclusivament  del  turisme;  o millor  dit,  que l’increment

demogràfic està únicament sostingut per l’activitat turística. Pra io que vinc de dos

mesos de estar molt lluny de tot això, é xocant; tal cantitat de nens demanant una

propina, un regalo, una caritat; tanta gent venent les mateixes artesanies en parades,

a les mans, per tot arreu, els disfrassats, els que repartissen paperets de propaganda

(discoteca  Mama Africa,  the  biggest  Guiness’ Irish  Pub in  America,  sessions  de

tecno, etc), els que ti busquen pra’l restaurant... molts, molts comisionistes. Agobie,

sí, el turisme hu fa malbé tot però les pedres de Cuzco igual són una maravilla. 

Les guies hu diven i hu vam experimentar: mos heren avisat i tot, un tendero que

mos va dir “vigilen, que les siguen”, i així i tot en un tap de l’acera a io mi van

escupir  al  coll  i  a  ella  li  van  encertar  la  botxaca  del  monedero  amb  una  fulla

d’afaitar. Però no van ancertar a robar-la. Ere, claro està, el carrer entre la Plaza de

Armas i la estació del tren.

12 de Novembre de 1999, Wiñaywaina

Today,  Inka Trail.  Com tantíssims antes i  tantíssims després,  el  10 vam pillar  el

trenet, el local, a Machu Pichu. Poc a poc si va emplenar tant (i molts, els venedors

de tot lo que vulgues de menjar i beure) i faena pra baixar-ni al kilòmetro 88 famós

(perquè n’arranque el camí principal, el dels quatre dies. Si pot vindre des de Cuzco

caminant, per descontat). Entrada al Parque Natural y Arqueológico, mitat de preu

per estudiant: 8us$. I llavontes sí que a caminar. La mochila si va acomodant, fent-

mi surcos als hombros... porto una tenda diguem amplosa que ham llogat, i hai sigut

molt estricte amb el tema del llastrat, amb Emma: ella porte els dos sacs de plumes i
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la seua roba i  neceser.  Io porto la tenda,  lo meu, i  tot  el  menjar de quatre dies,

incluida la reserva de queroseno, que ixes recargades mai si sap quan duren. I a

caminar direcció Huayllabamba, el mapa mos dive 2270m i l’altímetro 2920m... Hi

arribem molt bé de temps, just just al moment d’estavellar-mos contra un puiador de

casi dos mil metros de desnivell que allí comence. Pr’això, i perquè feve rato que

ploieve, vam plantar la tenda allà aprop, a Corral Punku, que é des d’aon escrieva

l’atre dia, casi al cap del tram d’escaleres aprop de Hullupampa. Quina cosa mala

acampar sota l’aigua, tot si complique; i al matí tot xop, per si fos poc pesenta la

tenda... 

Però el matí d’ahir va ser molt bo de temps, així que vam adequar un paso lento i

seguro pra enfrontar el coll de la dona morta (Warmiwañusca), 4200m. Per la puiada

io tinc els ulls molt a terra, i la sorpresa més gran són unes botes alicantines noves

de trinca, amb un xicot de galtes redones que les porte sense mochila. Bufe i súe pra

seguir-mi a io, que porto molt més de vint-i-cinc kilos i respiro pel nas pra nar lento

i no suar. Emma arribe a dalt com io: amb una mochila deu vegades més gran que la

de la  xicota  que la  seguís  (encara no han tingut  alé  pra importunar-mos amb la

païsanitat), que intente seguir-li el ritme, chupando rueda, que si diu. Ells arriben i

reben, pelada, una toronja de part del guia, pra que si recuperen. Nantres contem les

toronges pra vere si mo’n podem permetre una a mitges. Una gran cantitat de porters

descanse a dalt del port. Tot un grup n’hi ha, que no tenen ni dotze anys, i no mos

semble possible, hasta que mo’n donem conte que allà hi ha el mestre: són de un

cole de Puno, é el seu viatge de fi de curs, quatre dies al camino, entre tots hu porten

tot, trumfes, kerosene, fogó, i cada profe una tenda canadiense gigante.

Oh, i avall, cap a Pukaymayu, aon tothom, porters i turistes, dinen; els cuiners s’han

avançat i han fet amanides i coses frigides pra’ls segons i arròs i papa pra’ls primers.

Natres  fem una mossada i  amont atra  vegada,  més escales matadores,  de secció

horizontal pensada pra peus molt curts. Allavontes mos trobem als porters que mos

adelanten corrent: el seu jefe nave de guia amb els turistes per davant, que ia heren

dinat,  i  els  porteadors  han de córrer  pra adelantar-los  atra  vegada pra tindre  les

tendes parades i el te servit quan ells arriben a la parada final. “Vamos, vamos, que

el grupo ha salido andarín y hay que atraparlo”.

Un porter saltave es graons amb una yanqi a la mà, trencada, i l’atra posada. De

169



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

coranta kilos, fan els paquets. Aigua embotellada i tot, porte la gent; no tothom. Uns

argentinos van més penjats que natres:  innocents, resulte que de fogó pra cuinar

porten... una hachuela! Però aquí els han amenaçat de multa. Amont amont hi ha

l’abra de Runkurakay, 3800m, i la baixada pior que l’anterior. Campem en un andén

inca (un bancal) del Tambo de Conchamarca, de lujo, avui no plou gaire. Mos ham

dexat Sayacmarca pra demà. Són unes atres ruines, claro. 

I sí, atipats i dormits molt bé, bon esmorzar, visita a les ruines, espectaculars, claro, i

carregar i patear. Un camí més senzill, però amb una baixada com si fos una escala

de caragol, increíble, les agujetes punxaven hasta as aurelles. Però ré, ia som a la

zona de acampada última, dita el Centro de Visitantes, o sigue tomorrow tothom

Machu Pichu, i això é un bullider de tendes... ¿hi ha qui ha plantat deu tendes pra

uns guiris que no han arribat i  natres que vinim per propis mitjans mos ham de

conformar amb lo que quede?... Quin horror. 

Ademés de les tendes, hi ha com unes Gites simples, uns barracons amb lliteres

pra’ls que van sense tenda, i bars aon hi ha de tot. Qui no porte tenda? Els que puien

des del kilómetro 108, que només tenen dos hores de camí hasta isto centro i demà

dos hores més al Machu Pichu. Ixos fan “el camino inca” amb el raspall de dents i la

càmara de fotos. I els carnussos, borratxos, sense cap respecte per digú dels trinxats

que volem txaure, se la passen cantant ixos coros greus que fan els alemans, i atres

“anatopismes”  (com  anacronisme  un  fallo  temporal,  anatopisme  un  fallo  de

ubicació), hasta les dotze. 

“El  Camino  Inca”.  “Quin  tros?  perquè  n’hi  ha  més  de  deu  mil  kilòmetros  de

cartografiat...”  “el  de Machu Pichu,  home,  quin,  sinó”.  La ruta  de trekking més

famosa d’Amèrica, i de lluny. La més recorreguda: Hillary Bradt a la guia parle de

60.000 caminants anuals... el 1991!! Menos mal que ham agafat la temporada més

baixa. Vam començar simultàniament amb més de trenta caminadors (els porters són

traballadors, no se’ls conte estadísticament... però demà, com que acaben molt aviat,

la maioria dinen al poble i van al km88 a portear a la tarde un grup que comence, i

au!) i ací mos ham juntat... incontables. Però io no els contaria, als del km108, lo

que  fan  no  é  trekking,  crec.  Bueno;  Inka  Trail  é  la  més  famosa  ruta,  “por  la

conjunción de diversos elementos: una vegetación que taltal, los yacimientos etc, ...”

paraules. Isto é el trek més famós perquè hi ha Machu Pichu al final, per un costat, i
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per l’atre, perquè amb totes les facilitats que si poden arribar a contractar (diosdólar

mediante)  Sant  Pere  cante,  i  arribes  a  Machu  Pichu  caminant.  Lo  qual  caldrà

diferenciar de nar-hi a peu. I sí que cada un dels jaciments hasta aquí, que estan molt

restaurats, supere en importància “aparent” a tot lo que hai vist a Pasco junt. Lo més

fort de tot é (penso que ia hu hera dit) que vuit-cents mil turistes estrangers arriben a

l’any a Perú,  çò vol  dir:  mig milló visiten Cuzco,  400mil  Machu Pichu, calculo

25mil  el  camí  de quatre  dies,  100mil  el  de  un dia  (i  212 pernocten  1’1  nits  al

departament de Pasco). L’any passat, casi 400mil visitaven la cascada de la Cola de

Caballo a Ordesa... “el trekking más famoso de España”?

14 de novembre de 1999

Al campament de Wiñawayna toquen diana als  quatre del  matí.  “Aneto,  Aneto”,

“Montblanc, Montblanc”. É l’hora oficial de llevar-si: els cuiners dels grups porten

des de les tres fent els panqueques deliciosos. Els turistes esmurzen depressa amb

cara de son i comencen a desfilar cap al control de tickets a davant dels seus guies.

Natres ia no podem dormir del debatori que fan. Corrent, corrent se’n van tots a

Intipunku, la porta del sol, o el primer abra per aon el sol s’asome a Machu Pichu

cada matí. N turistes a fer la foto del primer rayo de sol, etcétera. Segur que no se hi

cap, mos diem, i disfrutem l’esmurzar en un campament buit, i el sol mos surt amb

calma.

Passem el control i els últims puiaibaixa de graons de pedra. A Intipunku encara hi

quede gent, allí fanàtics amb els trípodes, i natres avall. Nar-mos apropant a la ciutat

penjada increíble, un puesto que ti mantè clavada la vista. Una hora, o potser més,

vam estar sentats a “la casa del vigilante”, des d’aon si fa la postal que sempre é

portada dels llibres de las siete maravillas del mundo. Tantes i tantes vegades vista

des  de  la  infància...  ham estat  sense  dir  res,  simplement  saciant-mos  de  Machu

Pichu. Un atre ha estat tant rato com nos amb la càmara de film ample plantada, pero

no ha disparat.  Al  surtir  del  trance  ham vist  que les  places  clevades  ia  eren un

furmiguer de gent, oh merda! mos ham deixat passar el rato de tranquilitat... bueno.

Tens tot el dia. Passant tot lo ràpit que pots te’n vas hasta la consigna de l’entrada a

que ti guarden les mochiles, i llavontes vas a vere... mos hi vam estar hasta tancar i

no vam trobar el moment de nar al temple de la lluna al pico de Wayna Pichu. I ré de
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pedra  transportades  des  de  enlloc:  tota  sacada  de  la  mateixa  cresta  que  fa  de

fonament. Gent amb l’itinerari estudiat a fondo, guies que van directament a la més

rocambolesca  de  les  explicacions  arqueològiques  o  etnogràfiques.  Atres  fan

adoracions  rituals,  reverències  i  tocaments  de  pedres  i  voltes  cap  a  la  dreta  o

l’asquerra. Un alemà amb barba i barret, molt semblat a Tuan, fa ioga allà al mig, i

mos hi entrapussem quan si lleve, i allà txarrem una hora. Mos diu que ha estat molt

temps  a  Perú  i  que  el  seu  somni  ere  portar  la  maca  a  Europa,  que  é  una  cosa

al·lucinant de bona i que l’here fet analitzar però el tema ere si acabaven declarant-

hu  substància  “medicinal”  o  bé  “energizant”.  I  no  s’here  pugut  fer  ric.  I  here

traballat de disseny industrial, de modelador de motllos, i sabeve lo complicat dels

encaixos en peces de plàstic quan tens tornos i marcadors i sobretot no tens pedres

de vint tones a encaixar... però al respecte de la construcció i de la energia, mi penso

que é inútil en isto diari descriure la infinitat de petits i grans detalls que mos van nar

sorprenent in crescendo, perquè claro, tot lo que veus són abres que no ti deixen vere

el tremendo bosc. Claro que é molt més que cada un dels seus rocs. Un entén que

tothom hu vulgue vere, això. No si comente més, pues.

Al cap de dos mesos o així  van tancar Machu Pichu pra fer una restauració a

consciència perquè estave gravemente amenaçat per l’impacte dels visitants. De fet

ia heren llevat des dels fonaments moltíssims edificis laterals, i van estar un any fent

obres, suposo que van afegir pedres a molts puestos, i sobretot, fer moltes pasareles

pra que no si faigue malbé la gespa dels templos. I pra que digú pugue tocar re. El

2002 mi van contar que, en tornar a obrir, la entrada al camino inca des del km 88

ere puiat a dos-cents dólars! i pra’ls gringos, tres-cents, i que el guia é obligatori

però ti pots (o podeves) apuntar a la llista de uns que comencen al mateix temps. 

El trekking más caro de América? 
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15 de novembre de 1999

Última nit a Cuzco. Demà cap a Lima pel matí, amb un avión, i ahir i avui, molt

passear, molt txarrar i tastar pastels de cuento. 

Rebo un mail dels que estan a México. Se’n tornaran a casa pra nadal, ia no els

queden quartos.  A io no se m’here ocurrit  un cap d’any mexicano solitario  i  no

m’apetís.  Però tinc ganes  de puiar.  Missatge  urgent  a  la  monobrigada ecuatorial

(Tuan): mos ham de trobar. Pensant en ells..., encà que sóc molt lluny de Lleida i del

gener, un mail del Jordi Martí dóne bastantes esperances de una beca pra’ls pròxims

quatre anys. No puc evitar donar-li moltes voltes a tot plegat.

Però encara mi quede molt viatge per davant. O:

Perquè encara mi quede molt viatge per davant.

Emma marxe ia, i s’ha fet curt, claro. Io preferisso no pensar-hi. Ia tindré temps al

pròxim pateo.
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Tercera part

Dejaré mi tierra por ti,

dejaré mis campos y me iré,

lejos de aquí

Cruzaré llorando el jardín,

y con tus recuerdos partiré,

lejos de aquí

De día viviré pensando en tu sonrisa

de noche las estrellas me acompañarán

serás como una luz que alumbra en mi camino

Me voy, pero te juro que mañana volveré.

Al partir, un beso y una flor,

un te quiero, una carícia y un adiós

Es ligero equipaje para tan largo viaje

las penas pesan en el corazón

Más allá del mar habrá un lugar

donde el sol cada mañana brille más

forjarán mi destino

las penas del camino

lo que nos es querido siempre queda atrás

buscaré un lugar para ti

donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí...

Lima, 17 de novembre de 1999

De nou a Lima començo etapa en isto viatge. Reprenc la llibreta roia i negra i llisa

aon Ieia mi va transcriure ista cançó com a prefaci... només un mes ham estat amb

Emma, ahir hi va haver llàgrimes però avui ia no. Ere ia ben fosc quan el control de

passaports me l’ha fet inaccessible. Hai surtit al carrer amb un cafeleche de màquina,

a fumar un amsterdamer del paquet que m’ha deixat, pra relaxadament suspirar un

rato. Menos mal que tinc pel davant ... tot. Ia hu sabévom, lo que durarie un mes. Lo
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que passe é que mos vam despedir a Lleida, i ara a Lima...

Bueno, ara... no sé lo que ve. (LLIBERTAT) Ah, de plans ia n’hi ha. D’ací a unes

hores asmurzaré amb lo Negre i Vicent, que volen demà a la nit. I encabat puc vere

de trobar a Sascha a la Universitat. Mai tant que no... internet mediante. I buscaré la

forma de trobar-mi a Guatemala o México amb aguells i mentrestant compraré uns

kilos de jalo pra una mochila de dotze dies a Huayhuash. I el  plan de trobar un

desert, o un trossot de desert. 

M’hai quedat lleuger d’equipatge. Segur que hi here més prescindibles (la expressió

é d’il maestro), però Emma mi portave ia una mochileta de quinze kilos de llibres i

dos machetes i tot lo demés. I d’ací a quinze dies enviaré el petate groc ple de trastes

cap a casa, i amb abillamenta casi-tropical, cap a centroamèrica. 

Bueno, això suposo, encà no hu sé.

No tinc adreça, i no tinc cap destinació segura antes de 

antes de mai!

Què més puc demanar?

Si hasta tinc uns quants dólars en efectiu i una tarjeta que ratxe!

per tant tercera etapa, 

foc al faro!

19 de novembre de 1999, encara Lima

Això, que si note que no estic re de sol perquè no anoto re. 

Ahir  al  matí  encabat  d’esmurzar  amb aguells  locos  valencians  me’n  vaic  a  San

Marcos la U, aon està Sascha, crec que mi pensava que ere una atra, i sense gaires

problemes  el  localitzo,  allà  en  una  oficina  de  sis  taules  desertes  està  ell  llegint

articles  i  pr’astí,  sense  horari  i  sense  sou.  Aviat  mos  n’anem al  centro  amb les

combis a buscar el meu petate i trasladar-lo al  seu pis, un depa o un quarto, no

problem, okay. Peque pero sufi, el quarto està aprop de la universitat i el primer dia

mos quedem txarrant i fent uns canutets un rato, però mos van vindre a buscar dos

175



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

mossetes i vam nar a chupar-mos unes birretes unes horetes, venga txarrar i venga

fumar. Una un poc ninfomaníaca i l’atra un poc esquizofrènica (les seues respectives

i pròpies paraules són), però bé, cada una amb mesura i raons. Joves estudiants prou

majes,  Ligia  i  Carmen.  Encabat,  mo’n  vam  tornar  a  casa  sols,  vam  sopar  de

supervivència i vam txarrar tres hores més. 

Oh, m’ha costat de llevar-mi pra atansar-mi a Migraciones a vere què passe amb el

meu visat que diu que caduque el primer de desembre. Hai arribat just pra enterar-mi

que quedar-mi cinc dies més mi coste una taxa de trenta dólars, é un tant per dia,

aixit que a la merda, pus si no mi voleu més, ia marxo. Així que a buscar aon si pot

anar de centroamèrica o DF o Cancún... no sé, aon sigue més barato el vión.

20 de novembre de 1999

Ya tinc un flying ticket a Panamà pra’l trenta de novembre per cent dólars. Only ten

days  to  go!  Tamé  tinc  inversió  lingüística.  Hi  ha  un  possible  rendez-vous  a

Guatemala a partir del dia deu. Hai estat a la Biblioteca Nacional investigant a fondo

la ruta terrestre des de Panamà city a la frontera de México, complicada prou se’n

farà, a través de sis països. Segur que serà divertit i més encara amb una quartilla de

apunts per tota guia de viatge.

Ahir vam nar amb Sascha des del Campus a un parque tranquil a fer una sentada jipi,

amb una colla grossa d’amics, estudiants, una tropa de antigandulistes perquè són els

que han conseguit entrar a la uni pública (la universitat que tinive fama, durant el

“senderismo”, de “zona roja” al mig de Lima). Tots apassionats. El més fanàtic, el

filósofo,  que  ha  explicat  Wittgenstein,  Heiddeger  i  la  fenomenologia

taladrant/trepanant  successivament  a  quatre  hòmens  forts,  que  han  nat  caient

desmaiats sota el torrent monològic. A io mi va estar taladrant Ligia, que sense tanta

metafísica, lo que voleve ere portar-mi al catre. 

Un tresdé,  3D o tres  dimensions  són tres  papers,  tres  cigarros,  tres  boquilles,  y

quádruple hachís  a  casa nostra,  però ací...  tres  papers  atapits  de pura marihuana

triada! un wiro gigante que va fer tres voltes al corro gigante i va ser lo únic que va

puguer amb Wittgenstein. Uns quants si van decidir a nar a buscar uns grams de

cocaína barata pra nar a una casa a posar música i etcétera. A d’atres mos feve prou
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fàstic ixa idea, però mos feve gràcia la de nar a una casa a posar música i fer unes

pipes de maria i etcétera... Uns tragos pel camí els cinc que quedàvom, i quan van

deixar la casa atra vegada ere la una, i dejuns de sopar. Mai mengen quan van de

farra; é que són pobres, mi dic, i potser é que tamé tú tens l’astómec més capaç del

conte.

Foto 103: Liador automàtic de canuts fet amb un binllet. Un amic de Sascha

mostre l’abarca (“que salga la yanqi!”), orgullós del calcer popular. Io me n'era

fet fer unes a mida al Cusco.

Això,  anit;  avui  el  plan é  nar  de compres,  i  vere com si  marxe  a  Chiquián.  La

lentitud... 

21 de novembre de 1999

Quan un no sap ser matiner, ia si sap, està jodido! Però no tiniva pas la moral de

plegar  el  sac  a  les  cinc  del  matí  i  marxar  a  buscar  el  bus;  sabent  l’estació,  no

preocupar-mi de preguntar horaris. A les nou i va que xute. I per burro, claro, o per

marmota, ara mi toque asperar hasta les dotze que surt el pròxim bus cap a Huaraz.

M’han pesat la mochila com a un avión, i ia fa 21 kilos. Ahir tamé, venga arreglar el

món i discutir les maneres i amanit amb més wirillos hasta les tantes. 

Arribaré de negra nit a Huaraz. No hi ha manera d’allotja-si al cruse de Chiquián,

aixit que dormo al Chamonix peruano i demà atra buseta. 
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Claro, ahir sense esmurzar vam entrar a un macrocentro i mos hu vam comprar tot.

Molt més europeu,  aixit  deuen ser els  palaus del  consum ianquis:  amb derroche

d’espai  pra passear  els  carros.  No hi  ere  charqui,  claro.  No vai  comprar  lo  que

realment necessitava, està clar que é lo que si trobe a tot arreu: avena con maca o

con kiwicha, sucre, arrós, fideus, panets, xicolate, cafè, llet de pols. Poca minja pra

tants dies, la volta de Huayhuash està ressenyada normalment a dotze jornals, però

claro, io volo el dia 30! I ia pese, ista minja, i igualment mi molarie ficar-hi més

coses. Ah, d’herba si que en tinc la que vulga fumar. Sascha, ahir, mentres io mi

currava un estofat de vedella amb champinyons a foc lento del meu propi fogonet

(no hi ha cuina, no hu hera dit), se’n va nar al campus a buscar maria. Va tardar tres

hores a tornar i mi va trobar llegint tranquilament el Castaneda; la vedella s’here

astofat al ritme perfecte, i tinívom pa pra sucar... ell estave completament acelerat,

vinive de la Victoria, the worst, worst part of Lima, un barri aon el seu pèl ros feve

xiular als veïns; allà un colega seu tinive un contacte, van entrar en una casa i tà. Un

sarpat d’herba supergros. Però dive que preferirie no tinre’n i no haver nat allà. 

Totes les estades a Lima han estat plenes de menjar a fartar, hai fet reserves. Tamé

ham fet, entre tanta xarrada, unes quantes partides d’escacs. 

Todo sigue igual en el mundo... però de vegades mi semble que tè raó el berliner,

que potser hi ha algo que no é igual que sempre, que si pot respirar algo de la gent

que coneixes, si va confirmant que creix el número de persones disposades a plantar-

si a davant del sistema; plantar-si pra plantear que potser sí que si pot canviar. I més

gent hi va havent disposada a tot per no lligar-si una cadena al coll, que intenten

viure al marge, encà que tots siguem súbdits deutors d’obediència a un o atre puesto,

hi ha gent que va trobant els foradets per aon traure el cap i els peus pra tastar la

llibertat.  Potser sí que, com dive Miren Etxezarreta la venerable economista, “els

canvis que natres –els padrins- ham vist,  diem ai! mai més! però total,  é un salt

tecnològic; els que ara sou xoves probablement vereu un salt social, i això sí que

serà gros”. Astí s’harà de confirmar que el tecnològic ha servit d’algo, que estar a

punt de cargar-mos el planeta i anar cap als set mil millons d’individuos en la tribu

humana, si sabem parar les dos coses a temps, mos obre el futur que vulguem... el

que vulguem.
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22 de novembre de 1999, Chiquián

Peregrino a Huaraz d’hostal en hostal hasta que trobo el preu que m’agrade, deu

soles. Claro que encabat de sopar vai fer una volta ya que é la única nit que tinc a

Huaraz, però només vai vere que comerç: pizzeries, pollo broaster, i moltes agències

d’aventures; hostals anomenats Cataluña i Barcelona. Els edificis tots moderns, no

han trobat molt bon estil. Lo únic, uns bancs pétreos amb reproduccions d’estatues

de Chavín.

Se mi va fer molt tard, ahir a la nit, estudiant a fondo el mapa de Huayhuash pra

apurar els contes i a vere quines rutes puc fer amb els pocs dies que mi queden

menos els que vai perdent pel camí. Considerant millors i pitjors escenaris possibles,

hai de garantir que dilluns baixo cap a Lima. 

I per culpa de tant voldre afinar, hai perdut la combi de les sis a Chiquián. Tant

calibrar jornades al  mapa i ara resulte que no arribo hasta les cinc de la tarde a

Chiquián...  Ni  modo  de  començar  a  caminar  avui.  Porca  vida...  no  sentir  el

despertador... Un dels plans que mi surt segur é puiar a Jahuacocha o un atre estany i

passar-me-hi les nits que tinga dedicades a la pesca, la contemplació i la enta. En cas

contrari, si m’apetís caminar, hai de fer el pateo de set dies en cinc, i això é córrer

massa, encà que tinga es forces. La volta completa, això é segur, no la faré. Però

fàcil é que inténtiga fer la semi volta de set-vuit dies de Chiquián a Cajatambo. 

Increíble el mercat que si monte a Huaraz, no com el de Huancayo, però deunidó.

Almuerzo barato, estibar a la mochila un quilet de cebes i cinc cabeses d’alls, un kilo

de garrotes i ... “el carro està malogrado y saldrá a las tres”. 

Ista  nit  sóc  a  Chiquián  pues,  molt  baratet  el  puesto  i  amb una  tele  b/n  que  no

funcione, tamé hai disfrutat molt, com ahir, el estonazo amb els mapes. Algo no mi

quadrave, tot el rato. I no sabeva qué decidir per plan. Hu vui vere tot. Ara que hi

sóc a la vora, ia vec que els trenta dólars de l’ampliació de visat, què eren, comparats

amb  isto  massís  de  rajus  i  cochas?  Paper.  Puro  paper.  Faiga  lo  que  faiga  a

Huayhuash d’aquí a dissabte que ve, mi sabrà a poc. 

Potser hi harà la possibilitat de revancha a México. Ara estic començant a vere lo

que é caminar. Los senderos agrestes lejos de civilización, i ací amb altitud ademés.

A la tele lo que hai vist é que anunciaven Mal tiempo en los Andes Centrales. Ara ia
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plou, i amb traça, algo així com Muy mal tiempo en los Andes Centrales si su plan

es vivaquear al raso. 

Quan les coses van de cul, si precipiten? Fas un únic pas en fals i tot s’avente per la

costera avall? Ah, no crec.

Todo aquel que piense que la vida es siempre cruel tiene que saber que no es así, que

tan sólo hay momentos malos, todo pasa! Todo aquel que piense que esto nunca va a

cambiar tiene que saber que no es verdad, y al mal tiempo buena cara... no hay que

llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando...

Però has d’admetre que lo de personar-si a Chiquián pra patear hu podeves haver

solucionat  en  48 hores  des  de que  vas  despedir  a  Emma. Comparat  amb aguell

escenari, isto é dels pitjors possibles (sí, perquè inclou que està ploient); però cal

conservar l’optimisme amb l’ànimo dels de Al Filo de lo Imposible: lo peor está por

llegar!

Òsti com plou!

-Mira mira, mamá, ¡este gringo no se ha peinado!

Puiant a l’autobús de Lima, com que no portava cap llibre, io mateix m’hera fet un

sarpat de rastes curtetes anusant el pèl, pra que deixés de canviar de forma la turrufa

cada matí. Amb tantes esperes, ia en porto casi trenta!

23 de novembre de 1999, Pallca

Avui sí que hai sentit el despertador a les cinc i de fet ha plogut tota la nit. I hai

sumiat mogollón, tot i el canuto, contra lo que dive el berliner que si fumes a diari

no sumies; potser é que si estàs de viatge no conte i sumies igual. Hai tornat al

puesto  soleat  aon  ere  el  somni  hasta  una  hora  més  tard,  i  sí,  ploieve  menos,

energizante avena con maca i el camí començave cara avall, i amb la sorpresa de

trobar a faltar el totxo de caminar plegable que Emma m’here deixat... va quedar a

dins de la buseta. No, esperar a vere si torne la buseta no entre als plans d’avui...

A punt de fotre-mi de cap mil vegades pel camí enfangat. De passo, ia que hi era,

m’hai equivocat un rato de camí. Ploieve encara. M’hai saltat el pont d’una carretera
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que more sobre d’ell, i que no surt al meu mapa. Continuava per la ribera dreta, el

camí puiaibaixa perquè la erosió del riu el va desmontant dia a dia. A partir de que la

carretera haigue arribat a un “següent poble”, el manteniment del camí serà pitjor,

els turistes niran sempre a “estación terminus” i el sectoret hosteler i traginer de

Chiquián, renovar-se o morir. Ista etapa primera tè els anys contats, pues. Claro, vist

el pont nou, hai començat a desconfiar del vell, i de sobte pam, veic una biga de

ferro enorme (15tm?) “aparcada” a quatre metros per damont del nivell de l’aigua;

n’hai contat quatre, de bigues: estave clar que el riu les here mogut. Ia mi veieva

apurat, però no, hi here un pont tradicional (però no sé si ere vell) de cinc metros

entre dos rocs, fet amb bigajunt de fusta, cubert de lloses i de fang amb palla a dalt

de tot. Al pont començave la puiada, prou lògicament, poc contínua, suau, i amb el

sol calentant pra podre nar amb samarreta.

Foto 104: Pontet tradicional sobre dos blocs al riu de Chiquián.

Hai creuat tota una banda de músics, set músics a peu, un ruquet portave els bombos

i  es atres cadú el  seu: tres  vents i  tres cordes.  El  més xove,  dotze,  el  més vell,

incalculables  anys;  de  Llamac  viniven,  de  les  festes  maiors.  Si  deuen  quedar  a

dispesa en una casa pra lo que dure la festa, com al Pirineu fa no tant temps. 

Hai arribat a Llamac en set hores justes, incluïts descansos. La guia mi dive 8 o 9

hores... això vol dir que me’n puc surtir en els dies que penso. Però ia hu tiniva

decidit al decidir arribar hasta Llamac, que què ere això de la pesca i les txorrades:

que si estava ací bé l’hera de donar la volta pel “costat bo” (el més llarg). Següent
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poble, Pocpa, a una hora: me hi atanso pra retallar a demà. I pam, assalto al gringo

de repent: ací é aon tothom é invariable en la pregunta cridada, “¿de qué país?!”; lo

sigüent é “¡nombre!”. I regálame caramelo, o lapicero... Dos chavals a dalt de un

burro no me’ls hai pugut véncer a gambades i m’han insistit el caramelo mitja hora

de camí! Al final m’hai posat de molt mala llet. I penso, potser é que en temporada

baixa toquem a molts més espavilats per turista... però sobretot m’inquiete el fet que,

del Perú, Huayhuash é “la cordillera salvaje” (no obstant, “Welcome to Llamac”, diu

el cartell amb un arcoiris sobre els nevados) i la Blanca é la turística... com deu de

ser? Menos mal que no sóc pateant per Llanganuco... I escapant, escapant hai arribat

a  la  carretera:  avançe  per  l’atra  punta,  des  de  dalt,  amb la  intenció  d’arribar  a

n’aguell pont del matí, algun dia. “Voladuras hoy”, i els “inges” que allà plegaven el

jornal m’han invitat a puiar el radé puiador, m’alegro de no tindre’l pra esmurzar

demà. Hasta Pallca: hi ha un campamento minero, molt gran, la Mitsui Minig Co.

buide una mina i fa la carretera i la pague; quan l’acaben, la Mitsui els vendrà els

Hylux pra recorrer-la, perquè quan Mitsui fa cotxes si diu Toyota. L’administrador é

molt  simpàtic  i  molt  amable  i  m’ha  brindat  un  quarto  gran  en  un  barracó  en

construcció però amb algunes lliteres i amb finestres, pra io solet. 

Al barracó de la vora treballen a destajo. No si pot txaure. Hai nat a fer un canutet a

la fresca nit; no plou però la boira mulle. Meditava les ganes que tinc de dir “No a la

carretera!”.  É  el  dilema  de  l’explorador,  el  dilema  de  Mountain  Wilderness.  El

problema de les carreteres é que hi ha molta gent disposada a pagar-les pra emporta-

si lo que hi ha al final. Sí que alteren el turisme, però realment é lo de menos. Els

llamaquianos  hi  tenen  dret,  a  un  accés  rodat  al  món,  pra  aixit  puguer  créixer  i

multiplicar-si i arribar a temps als hospitals i no morir-si mai, com passe a Europa?

Sí que en tenen. I tot plegat é complexe. I al final al Pirineu tots si trenquen el cap

amb com fer tornar a aguell turista original, que tot hu apreciave i respectave, i ací

els passarà igual: un dia, farts de inventar-si noves maneres de copiar lo que fan a

Huaraz (varietats de ràfting, visites llampec al glaciars, negocis que els endeuden

amb la banca o els caciques) reconeixeran que quan més majo i profitós va ser el

turisme  va  ser  quan  ells  encara  estaven  a  les  cabanes  i  res  necessitaven,  i  els

estrangers els invitaven a llogar-ls els mulos i la companyia i els pagaven per això,

els coneixeven durant dos semanes, feven una o dos voltes al  massís cada any i

encara potser els  regalaven uns prismàtics, i  tiniven com comprar botes de jebe,
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farradures, una làmpara de kerosene... o una caseta a Chiquián aon arribe el ciment

per  la  carretera  i  se hi  fan cases uniformitzades  barates.  Ademés é el  puesto de

conseguir els  clients estrangers, i  els fas pernoctar després a la teua cabana; i la

canalla  podrà  nar  a  estudi...  El  cicle  turístic.  Les  bordes  deixen  de  ser  cases

temporals, i devenen cabanes de pastors solitaris, que acaben per no puiar més. Si el

clima é molt bo, o les montanyes són molt bones pra la escalada i la contemplació,

en algún moment a partir que arribe la carretera, un gringo hi instal·le un negoci

turístic, i sovent sol ser el primer a començar a viure únicament del turisme. Un

gringo, vui dir, un estranger a la vall o comarca en qüestió. 

Sis kilòmetros amb carro i trenta caminant, avui, amb 900m de desnivell. A vere si

mi menjo es garrotes i alleugerisso pra avançar-ni més. 

24 de novembre de 1999

Als sis de peu i als set a la carretera no asfaltada, amont a xafar neu a l’abra de

Cacanampunta (4620m) a les deu i mitja. Mi planteava doblar jornada avui però a la

següent puiada m’hai trobat que ploieve i nevave... més amont trons a muerte i la

pedregada tremenda. Gran concert que mi voleve fer recular però el mapa indicave

grupets de cabanes més amont. N’hai trobat un, Gagavado, a 4380m, quatre cabanes.

Ia cridava antes d’arribar, aixit que m’esperaven amb la porta auberta pra salvar-mi

de la pedra. La hospitalitat envolte la cabana com una aura, aixit que mi quedo, encà

que queden quatre hores de llum. Dic io que la jornada doble pot ser la de demà. 
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Foto 105: Abra de Cacanampunta (4620m), estribacions meridionals del massís

de Huayhuash.

Foto 107: Una pleta en ús i una colla d’abandonades, segurament chacras, horts

de papa (c. 4000m).

A Gagavado hi visqueven quatre generacions hasta la semana passada. La padrina

velleta va morir, va estar un quants dies venllada hasta que la van baixar encaixada a

un poble amb iclèsia; heren matat una vaca pra la ocasió de tanta família visitant, i

pr’allí sota els aleros hi here trossos assecant-si. La padrina jove, Avelinaida, tè tres

filles. La gran, Eudomilia, ia é mare de Yeltsin, que la semana passada ha deixat el

cole, perquè amb vuit anys ia ha d’asumir que el pasto pra les vaques é ací dalt, que
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ia é grandet pra ajudar.  Tè un germà petit  que no sé si  tè nom ruso o no.  I les

germanes que no tenen fills,  són més  tardanes,  entre  setze  i  divuit,  Lida i  Lila.

Quatre  dones  soles  amb  dos  canalletes;  mi  fan  por,  amb  les  seues  miradetes  i

converses en quechua, tot el rato tallades pel riure. Ia fa estona que m’han interrogat:

si tiniva esposa, hijos, qué. L’abuela le’n fot contino a un bolo gigante de coca. En fa

un de nou, triant les fulles de la bosseta de pell, una a una van entrant caçades amb

la llengua com si fa amb les hòsties, i les suque de cal. En silenci, semble com si fes

un rosari, murmure quechua un rato, i quan ia està listo fique es dits a la boca, estire

del bolo una fulla a l’atzar, per la cueta, i mi llegís l’ànima i el futur segons com està

de desfeta: si é un sol nervi, si tè els nervis laterals, els trossets de fulla apegats

encara, tal. Allà està. Positiu, diu, allà aon vui arribar (a Lima dilluns, posem) hi

arribaré sano y salvo. Tamé m’ha llegit el destí en un tabaquito meu encés per io

mateix, que ella ha fumat amb cuidado vigilant la cendra que no caigués, i com que

no ha caigut en tot el rato, ha quedat convençuda: “eres valiente, joven Javier!”

Foto  107:  El  cap  del  vedell  nonat  que  portave  la  vaca  que  van  matar  a

Gagavado pra venllar la difunta padrina, assaonat amb una fi que el geógrafo

desconeix.
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Foto 108: Gagavado.

Tinc  la  sensació  d’estar  a  la  estancia  de  las  amazonas,  i  que  me’n  puc  esperar

qualsevol cosa... i no é perquè io tinga ganes de imaginar-me-hu. Sinó que entre

rises i no, quan hai aceptat cobijo pra la nit, (i claro, aprofitant que feve un ressol)

les mossetes s’han rentat  el  cap totes dos,  i  hai vist  (no puguent dir  que m’han

mostrat) els seus hombros sense màniga i els seus colls. S’han deixat eixugar un rato

la cabellera llarguíssima mentres txarraven i io fumava i escrieva uns metros enllà, i

quan  s’han  acabat  de  fer  les  trenes  s’han  alçat  i  m’han  dedicat  un  somriure

indescriptible i han colat a dins de casa. 

M’han cridat a sopar i m’han servit  a cos de rei.  M’han fet alçar amb la última

cullerada de sopa a la boca,  perquè ara ia sí  que fosqueave i  m’han manat amb

Yeltsin a buscar les vaques, pra separar els vidells i munyir al matí. Els vidells els

tiniven lligats per una pota de radé, de dos en dos. 

Toque fargar-si els cazapulgas; a ratos pedregue, encara; demà espero dormir a (les

bordes de) Huayhuash pròpiament. 

26 de novembre de 1999

A la vegada va ser negra nit (sis i mitja de la tarde) i mos vam ficar tots a la mateixa

cabana.  Io  hera  cregut  entendre  que,  apart  de  la  cabana  que  feve  de  cuina  i

formatgeria, hi here la cabana de Eudomilia i els nens (i el seu home si n’hi here un,
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que ningú me hu va aclarir) i la cabana de la mare amb es xiques; i que allà aon hera

deixat la motxilla, que ere més gran, ere un magatzem més que re; bueno, no hi here

cap classe d’estufa.  Però allí  vam jaure tots, i  mai sabré si va ser un tractament

especial, i en ixo cas, si va ser per por de l’estranger, o bé per gust de compartir amb

ell; i el cas é que mentres elles preparaven un jaç retxo de pellejos de ovejo i alpaca

amb una colla de mantes que el tapaven tot, un jaç de dos per dos metros, io mi

colava, en calçotets i samarreta, a la meua oruga roia. La padrina flipave amb lo que

veieve: despullar-si pra txaure! “esa cobija de usted debe ser calieeente!”. Si van

colar pels tres costats de les mantes que tiniven paret pra recostar-si, els nens casi

enterrats  si  van  dormir  de  patac,  amb tots  dotze peus  al  centro.  I  vam txarrar  i

txarrar, tot el rato doble conversa -una española i una quechua-, i la padrina i la mare

venga chacchar i chacchar, i Lida i Lila venga mascar i mascar xiclets, i totes quatre

tot el rato venga fumar cigarros mentolados i incas i de tot. Cada rato la padrina

suspirave i saltave “¡Pobresito joven Javier! Solo, con la lluvia, en pueblos ajenos,

donde nadie conose...” I io tamé, fent fum, i remugant un rato la coca. Lila i Lida

juguen amb el meu barret. Si al final trien marxar de la montanya, ia que pot ser que

tinguen casa en algun poble aon han vist tele i el món, potser no els anirà malament. 

Foto 109: La cuina de Gagavado. 

L’endemà al matí surto silenciós sense vere quanta gent quede sota les mantes. Plego

el sac a la cuina, fai una avena gigante amb llet de vaca que trobo, en deixo la mitat

en un cassó i  mi  descuido allà  damont unes llaunes  d’atún,  uns  pastelitos  i  dos
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paquets  de  fideus  (per  la  vianda  i  las  papitas  harinosas  deliciosas  d’ahir).

Conseguisso marxar a les sis i mitja, però mentres rento els cacharros al barranc,

mitja  hora  enllà,  mi  dóno  conte  que  m’hai  deixat  el  barret  penjat  a  la  cuina.

Abandono la motxilla i desfaic el camí. 

A la  cuina,  Lida,  la  més  xica,  està  trencant  la  quallada.  Així  que  mentres  io

esmurzava, algú ia munyive... Lida riu, li dic “mira, me olvidé el sombrero”; ella ia

sabeve que io no hera marxat del tot. La bellesa personificada: un somriure més que

franc,  els  braços  sucats  de  xirigot  hasta  dalt,  les  mans  suavitzades  de  munyir  i

formatgear,  la  funció i  la  força juntes,  la  juventut  i  la  maduresa de la  vida a  la

montanya. Què dir dels seus ulls, dels de totes elles, i del color de la pell de Lida,

que sol se m'acudive comparar amb el mai vist color olivaci de Atreyú. 

‒Bueno, ahora sí que me voy de verdad.

‒¿No vas volver nunca?‒ va preguntar, com una sirena a un mariner, una sirena de

les montanyes. 

‒No creo que pueda saberlo todavía. Más bien yo me pregunto si no voy a quedarme

para siempre.

Les ancles llançades al món anterior a isto Xavi que pateave pel Huayhuash van

guanyar.  El 30 a Panamà, i  si surtís la beca demanada, a Lleida, i  Emma...  i  tot

plegat. Però no li vai explicar que aguella nit hera sumiat que recorreva món durant

anys amb una índia, que al somni mateix ia no sabeva si ere Lida o Lila; i hasta la nit

següent  no  vai  entendre  que  podeve  ser  una  atra  índia  que  encara  no  haguessa

conegut. 

Tot  lo  dia  vai  caminar  disfrutant  el  somni  però  estirat  a  recular  per  la  textura

d’aguells braços regalimant xirigot.

“¿Sabes tú adónde van los besos que no damos?”

Puiant la primera abra vai entendre el tot; Kabumba el tronador m’here fet parar ahir

pra conéixer les nimfes de Gagavado i pra que no passessa pel port  de Carhuac

emboirat, perquè les vistes eren inadjectivables. A la dreta tot el rato rajus esmolats i

gelats; cap a l’esquerra nava vigilant perquè en un moment o atre podeve aparéixer
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la pirámide del Pachapupupu fitant el Bosque de Rocas. Vai puiar el port raudo i

veloz i vai baixar igual. Sense suar. La mochila ia començave a nar millor, i ademés

ni  siquiera  portava  el  litro  d’aigua  de  rigor.  Total,  amb mitja  horeta  en  tens  de

lejiada; primer dines, beus encabat i au. Bon temps, bones vistes, pocs gossos; un dia

de pateo collonut. 

Foto 110: El geógrafo i el seu motxilón al port de Carhuac (c. 4600m). Al fondo,

primera vista del Yerupajà (6700m). 

Foto 111: Vista del massís de Huayhuash des del Sudoest. En primer terme,

cuixins de “champa estrellita” (Distichia muscoide).
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Foto 112: Carhuacocha i Yerupajá. Per algun puesto puie la seua via normal (!).

Arribo a Carhuacocha, i allà pengen els glaciars directament des del Yerupajá, el

més alt de Huayhuash, 6700m, i la vista de tot quant ia val ella soleta cinc dies de

pateo. Els campaments base si fan a l’entrada del llac, un prat al·lucinant a 4200m.

Hu miro el temps de tragar deu figues seques i una pometa i decidisso continuar,

passar un atre port, el de Carnicero. “You need to find a fording pass since there is

no bridge”, dive la Hillary Bradt... la desembocadura del llac mateixa no é bon vado,

no hu semble. Mi dic que trobaré un pas de rocs sense descalçar-mi i seguisso per la

ribera d’ací; la entrada de la vall que mene a l’abra Carnicero é bon tros més avall.

Hi ha un puesto en què tot el riu passe en dos metrets d’ample entre dos blocs més o

menos plans de dalt, a quatre metros sobre l’aigua. Mira què fàcil fer un pont aquí, si

hi hagués tres biguetes... Lo que ti farie l’aigua al fondo, si hi caus, é mortal de

necessitat. 

Al final no salto, i acabo vadeant sense botes un bon tros més avall, aon el riu ere

més ample,  coranta metros d’aigua al  ginoll,  però sense força d’empuje.  Lo que

passe é que els peus gelats no senten les formes del fondo. I el port perfecte, el

desnivell constant, ré de llarg ni dur ni monòton, que dive la guia. Molt majo. A la

baixada atrapo a un pastor que toque bestiar. Com sempre, intento explicar aon é el

Pirineu.  “¡Ah, entonces  de españa,  muy bien,  buena gente!  Israel  no: muy mala

gente!” Glups! Ia hera sentit la llegenda a Gagavado i a Pallca pel pastor, i a un atre

puesto: M’heren contat que fa de un a quatre anys, un arriero i/o hasta quatre locals
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més (o dos dones, segons versió) van matar a un israelita que feve el trekking de

Huayhuash solitari,  pra fotre-li  la mochila.  Segons versions,  el  van pelar amb la

pròpia arma que va sacar el paio pra defensar-si. Io vai estar molt content de no

trobar cap traginer pel camí del port, ves. Segons totes les versions, els responsables

estan a la presó, i pr’això al pastor no l’agraden els israelites, deduzco: perquè per

culpa d’un israelita, un veí del seu poble (un cusí, un germà) està a la presó. 

Foto  113:  Al·lucinant  ambient,

alpinísticament  mirat,  del  Nevado

Carnicero.
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Foto 114: Un nevado de nom olbidat que si podrie dir Cuchillo o Carnicero o les

dos coses...

Foto  115:  Carnicero  (el  poble,

d’una sola borda).  El  nevado amb

la cascada de séracs, flipant; i el llac

(Carnicerococha) é un sol: la barra

morrènica  que  si  veu  é  una

península  i  esdevé  una  pleta  de

bestiar molt senzilla de tancar. 

Tanmateix vai arribar a Huayhuash cansat, però amb la tarde pel davant. Hi here

quatre cabanes en total, de dos famílies. Desseguit mi van indicar un porxo paredat
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pra cuinar i dormir. Al Pirineu te hu trobes, això?

Molt majo poblet de bordes. Varios descubriments, hi vai fer. El primer, que pra

pescar cal molt arte i molta paciéncia. Vai estar una hora passeant l’anzuelo amb

formatget molt bo però cap truita voleve vindre a la meua olleta. Només vai pescar

la hospitalitat o la llàstima de la casa, que mi van obsequiar dos precioses truitetes,

que tiniven poques hores de pescades. Ells fan anar el trasmall amb arte. Vai agrair

molt  el  havre  cargat  hasta  tant  lluny  un  manat  de  cebolla  china  i  mig  kilo  de

garrotes. 

El segon descubriment són dos plumes a damont de la porta, remeres com les de

buitre que trobem al nostre país, però de quatre pams -quatre! Plumes de cóndor! Io

encara no l’hai vist, al més gran dels planeadors. No mi puc emportar les plumes de

record perquè no les puc robar, i tampoc les puc demanar que encà si pensaran que

estaria  disposat  a  pagar'ls  i  tindrien  un motiu  més  pra matar  cóndors.  Potser  en

trobaré una pel camí.

El descubriment més important ha sigut una pell i un esqueleto que penjaven fora

del porxo: un bitxo com un teixó, de mida i de forma, i de pelatge, però amb les

potes molt més llargues. La pell negre i gris, amb una ralla blanca al llom. Urpes

esmolades. Pregunto, i mi diuen que això é el zorrillo, el que robe corderets, que li

tenen jurada guerra... “y zorros, ¿hay?” No hay, mi diuen, només coneixen la guineu

per les películes de dibujos animats. I... el bitxo mitjanot tirant a gros que mi vai dir

“ep, guineu tan grossa, mai vista” que vai vere remontant el baixador de Lioncocha,

quan casi mi mato... Lion cocha... laguna del león, hi haria pugut caure, però, hasta

que hai vist el zorrillo... Bé: al Huaguruncho vai avistar el Puma, a lo més recòndit

del laberinto de valls, allà viu encara, el cóndor no s’ha deixat vere ni a un puesto ni

a l’atre, però mano, el león de los Andes mi va mostrar com si feve pra no matar-si. I

just un moment antes, si deve dir “Mira, ixo mosso s’asvaconarà, ia tinc dinar!”. De

fet, harie pugut interrompre, amb el seu bot de gat formidable, el meu aterrissatge

accidentat a la penta d’herba, trencar-mi el coll de un gesto i arrastrar-mi a la cova

secreta aon els cadells medren; al cap d’unes semanes harien trobat la meua mochila

i ni rastro de io enlloc. Perquè no baixava cap en silenci, sinó cantant, i l’aulor de la

meua por deve semblar la d’un tusino estirant del ganxo. No el vai fotografiar, en

fin.
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Gats tímids, que segur que deven preferir fer córrer les vicuñes per la plana puna, i

ara condenats als puestos més agrestes, al pitjor malpaís.

Foto 116: Vista des del porxo que mi van deixar a Huayhuash, en direcció a la

vall pasqueña de Yanahuanca. 

Tampoc hai dormit més de dos o tres hores. Però penso i medito i mi conto històries

que mig sumio ixos ratos i aixit m’estic vuit hores al sac. Torno a ser matiner i antes

de les deu del matí ia sóc als anvistes de Vicongacocha, ací disfruto el sol i escric un

rato, mi torno a emocionar amb el león... El portachuelo de Huayhuash ha sigut casi

l’últim del pateo, ara ia casi només cal baixar un tros més avall, de 4500m a 3400m

que està  Cajatambo,  amb una nit  pel  mig.  Ia  tinc assegurat  arribar  a  Cajatambo

dissapte, si tal vol.

Dos jornades de pateo molt bones, i totes quantes hu són, i lo que quede a radé d’ixo

collet de 5000m que si veu... tot l’atre costat de Huayhuash, que no veré. I mira, fai

el  reconte,  i  mi quede a  la  mochila  la  mitat  de tot  lo  que portava de jalo,  i  de

kerosene encara me’n sobre més de la mitat. Mira que m’hai esforçat a menjar i a

repartir: resulte que portava menjar pra més de catorze dies! M’haria pugut quedar

varios dies pescant ací i  allà i  encara fer tota la volta...  Però no tinc permís del

govern, tinc un billet d’avión, i ganes de viatjar amb Toni.

Ara semble que potser arribe aigua del cap de la vall, però tinc una cabana bona, a

l’hacienda  Punarinri,  que  tè  una  escola  abandonada  i  més  barracons  i  la  única
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família que hi viu aprop (amb cabana) m’ha dit que triessa allò que mi semblés

millor pra jaure. Hai regalat la botella de kerosene extra. A la una i mitja ia s’ha

acabat el passeo d’avui, i diuen que en tres hores, demà ia seré a Cajatambo. Si

prepare una nit mítica, si les goteres de la chapota vella mi deixen tranquil, serà un

concert de trons. Foc i tot, faré, amb la rantina penran es clevetes de champa. La

tarde ha sigut mítica, llarga. Hai fet el bany complet al riu, ia tocave; i fet el wiro

prenent el sol sobre les estrelletes, i pràctiques amb la fona, i una pipa meditabunda

–una pipa carregada a l’asquena hasta aquí dóne què pensar- i re més pra pensar per

davant que fer sopar d’olla plena al foc. 

Esto no es vida,  esto es un bidón. Les valls andines per damont dels quatre-mil

metros, això diré si mi pregunten lo que més m’ha agradat de Perú. La vida i la gent

i el seu bestiar arrapats al medi amb quatre plàstics i tres ferros.

Hai fet... sis pateos aquí, curtets... quines ganes de caminar un mes, dos mesos...

quinze mesos? io que sé... ara que estic ben adaptat decidisso que al norte. Per terra,

Colòmbia mos pose un problema... de decisió. De fet el perill, el perill, està arreu

aon el veigues, però no si sap. Passar, io estic segur que els viajeros passen. Fabre bé

va dir que después de Brasil, Venezuela i Colòmbia i nar puiant Centroamèrica, i no

li tinive por; dive per la costa hasta el ferry de Cartagena o Barranquilla, i a Panamà

o Costa Rica. I entrant des de Ecuador... de fet ti pots comprar un billet de bus Lima-

Medellín, que prou els anuncien. Pero ista vegada, pra natres, el viatge i el somni

sancer de un gran salto naixeve amb un “México” gravat a foc. 
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Foto  117:  Hacienda  Punarinri:

instal·lacions  modernes  (de

l'empresa  hidroelèctrica  de

Viconga) abandonades. 

28 de Novembre de 1999.

Al final sempre hi ha un però: les goteres mi van impedir el foc i vai nar a sopar a

l’estudi mateix, a la taula del mestre; el sopar mi va surtir oliós, i quan ploieve més

fort un chancho gros mi voleve forçar la porta, aguesta ere la seua corralina. No

podeva dormir amb els seus crits llastimosos i el vai deixar entrar; l’aula ere gran.

Però com que ere l’últim dia, a batre récords: comensar as vuit i mitja, fet el cafè

amb llet i el cigarro asperant el solet pra escaufar-mi i portar l’avena païda. 

Un bon pateo pra ser l’últim dia; no llarg, però molt majo, per pampes completament

llises i horitzontals amb la seua varietat de pastos i estrellitas, la vall hipercolmatada

de sediment glaciar i después aterrassada pel riu, que ti va surtint a la vista quan

remontes  el  lateral  esquerre  a  buscar  el  collet  de  Cajatambo,  els  nevados

reapareixent a ratets pra despedir-si, els gossos casi amables i tot. A cada moment

voleva fer una foto però a cap hi cabeve tot.
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Foto  118:  Terrasses  d’erosió  fluvial  sobre  la  sedimentació  glaciar,  ben

espedregades i apletades en tant que millor terra disponible.

Foto  119:  Una  família,  amb  les

vaques, camí de les bordes. 

Misdia temprano Cajatambo, o sigue la civilització amb accés rodat (sense asfaltar)

(perillosament directe) a Lima (3500m més avall). Comprar billet pra’l bus que fa
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ixo traiecte de matinada, buscar un hotelucho desvecinjado, menú tres soles, una

canyeta d’herba i la misdiada dels chustos. 

I mi desperten els crits desesperats de l’amo que tè asvalotada a la família, tot hu

sento, que tres gringos han vingut a preguntar pel gringo que txau a dalt, i que el

busquen perquè els gringos ia si sap que sempre que si troben txarren molt i cal que

si desperte pra dir-le-hu, que és que han vingut pel mateix camí, l’home estave fora

de si. 

Pr’allí  passeant me’ls  trobo tal  qual.  Cris  i Ian són belgues molt  xovenets i  van

tindre  la  “mala  sort”  de  trobar-si  a  Huaraz  a  Sharon,  una  israelita  que  els  va

convéncer de fer grup pra nar deu dies al Huayhuash amb un vellet i els seus tres

burros. I au,  a explicar en inglès tantíssimes coses que semblave al final que no

hérom fet  el  mateix  camí.  Ells  heren  passat  moltíssim cansament,  i  la  gola  del

xocolate va arruinar el pateo dels belgues des del primer dia. Io era, als seus ulls, el

trekker  mític  ultravalent  que  casi  els  atropelle  pel  sendero  i  ademés  txarrava

español... txollo! Lo primer el wiro de l’amistat, que no si podeven ni creure que

tinguessa herba i encabat, el pelotón de fumats a sopar, i de postre, unànimes, vam

demanar quatre porcions de keke de xocolate a tres puestos diferents. No exagero

pas!. I txarrar, i txarrar, la meua barba dóne autoritat potser o potser ia han estat

massa dies junts i només io converso amb Sharon (mmh... caldrà parlar de la seua

bellesa semita?).

L’ondemà al  bus  hores  i  hores:  io  sóc puntual  i  mi  desdejuno amb moliente  (o

emoliente?) que fa una señora amb un carrito i te’n dóne un vas molt gros, molt

calent i molt espés, per molt pocs quartos. Porte herbes i xarops, i un potaje que

bullís, amb midó de panís, suposo. Beuratge energètic de bruixa.

Els israelites tots cobren un any de paro en acabar els dos anys de mili i tots colen de

viatge un any, si veu. Sharon anave amb el seu nòvio, però un dia ell va pendre uns

bolets a Brasil o a noseón i si va embogir molt, si va posar agressiu, i si van separar.

Ixo é el motiu pel que li farie molt servei un fogonet com el meu si io le hi vulguessa

vendre...  La mili  –la guerra- si  note que els  deixe curtits  pra viatjar sols de ben

xoves,  diguem  pra  teoritzar  l’exemple  de  que  ha  sapigut  encendre  un  fogó  de

kerosene  desconegut  sense  instruccions.  Ham quedat  dimarts  al  matí  pra  nar  a

l’aeroport: ella recullís a una amiga, io volo enllà. Tuan diu a l’internet que vole a
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Panamà el dia dos des de Quito, allí te espero compadre, pa’ correr hasta Guatemala!

Són les set i quart a Lima, al baret de sota del depa de Sascha i com que Sascha no

arribe, mi fotré otra rasión de keke de xocolate, que isto justament fa una pinta...

L’ondemà intentaré vere-mi amb Sharon pel centro, la buscaré a l’hotel  España

però no la trobaré, pra donar-li el fogonet, que diu que mi pague lo que coste nou. I

no m’aspero prou rato o no sé preguntar, el cas é que colo però ham quedat al matí

de dimarts. Quan mos trobem, io ia hai enviat el petate groc pel correu (en dos

hores de gestions) ple de més llibres, tres mantes, un saquet de ajís i coca i coses, el

fogonet i el sac de dormir gordo, que Toni mi deixe la mitat del seu perquè é doble-

separable. Ell tamé tè fogonet; això hérom quedat. Sharon si presente a la cita amb

un vestit preciós i lleuger, i la pasta pra’l fogonet... lo siento. Pero ella semble que

sent més pena perquè no la vai trobar ahir nit: ella bé hi ere... 

Encara no mi recordo ara del vers... “Los besos que no damos, ¿sabes tú adónde

van?”

O serà el  vers  de  Rober,  i  no  el  de  Bécquer,  “¡¿Dónde están  los  besos  que  te

debo?!”

30 de novembre de 1999

News from nowhere. 

Ia no sóc a Perú, aixit que...
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Quarta part

Un avion mi porte de Lima a Panamà, un païset que els gringos van independitzar de

Colòmbia fa casi cent anys i que avui celebre que els últims 44 soldats ianquis de

Fort Clayton se’n van... el fi d’any si venç la custòdia gringa del canal. Si notarà a

l’ambient? Si marxen serà perquè ia no si notarà. 

Més despedides a Lima. Perú, 91 dies d’estància. No m’han dit re, però mi passava

de un dia.  Tres  mesos  amb prou coses  que  estan  totes  al  cap.  Amb molta  gent

enraones un rato, bons ratos a vegades, amb alguns ti dónes els correus electrònics

però molts no els trobaré més en la vida. Els mitjons de Juan Carlos, com els hi

tornaré... Despedides, però prou del tema! El sol si pon a la punta de l’ala, i ara que

ia  é  baix  veic  que  é  la  posta  de  sol  més  grossa  que  hai  vist  mai.  El  toronja  é

engullidor, multiplicat als núvols.

No sé ré de Panamà. Demà si hi ha sort potser trobo una llibreria... Avui, si hi ha

sort,  potser no mi desplumen. I potser antes no mi confisquen el  xurís  últim els

aduaneros, això estarie bé. Tamé mi podrien demanar d’ensenyar un billet de surtida

del país, però m’han dit que amb Visa ia val.

En estos tiempos inciertos en que la venida de los cuatro jinetes de apocalipsis se

aproxima blabla hay que estar preparado, blabla y lleno el corazón de fe en Visa. 

Panamà Casco Vieho.

Quin canvi més bèstia. Al cos l’anirà bé? Baixar dels quatre mil metros a Lima i ara

ista calor oliosa de la ciutat antigua. Absolutament increíble, a dins de l’habitació el

termòmetro marque 28 graus i això amb el ventilador a tota xufa, la finestra auberta i

a fora ploient!  però que va, no refresque. Com dormiré? I si deixo el  ventilador

rodant tota la nit, pillaré un costipat d’alefant, i si l’apago, m’assuaré com un tusino i

mi custiparé com un alefant. Mal asunto. 

I de qué te sorprendes, Chavicho! semble que no sigues un geógrafo. Litoral tropical

caribenyo, a sis graus de l’eduador. Un petit relleu entre dos oceans... Aigua. Calor

ampegalosa. Molts rasgos africans i molt pocs indígenes. Un español que no tè res a
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vere  amb  el  de  Perú  i  tampoc  é  castellà.  El  taxista  dicharachero,  que  m’ha

acompanyat  hasta  la  recepció  de  l’hotel  insistive  en  explicar  les  maravilles

turístiques: els macrocentros comercials que si retallaven a l’horitzó de l’extraradio i

els edificios rascacels del complexe bancari-comercial, retallats tamé al skyline però

sense neons. Però ia sé d’aon surten els busos a la frontera i quan valen i un hotel

seguro, pues au. Nem a buscar ixa dutxa...

Foto 120: Pati d’un hotelet al Casco

Vieho de Panamà.

1 de desembre de 1999

Descubriment  de  Panamà  city,  deambulant  pel  casco  viejo,  ple  de  sorpreses

agradables  pero  viejo,  muy  viejo,  molt  mal  conservats  els  edificis  que  deixen

entrevere encara un passat de luxe. Quan Panamà deve ser xic, i els barcos portaven

tot el món a passar pr’aquí... El canal avui ia é seu, i tot està ple de banderetes, el

panameños mi diuen que saben del cert  que els  seus polítics s’ambotxacaran tot

l’increíble benefici directe que dóne el canal. Durant nosequantes hores hai caminat

per una mateixa avinguda atapida de punta a punta de almacenes, tots garantint els
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preus més baixos de tots, i cap local de internet pra dir-li el hotel a Toni. Al final hai

nat a la universitat, i hai tornat amb algo colorit per fora i negre gòtic per dins...un

bus més de la flota urbana, cad’un el seu caràcter. Hai pugut mirar llibres durant

hores  en  una  llibreria  que  hai  trobat,  i  les  seccions  de  economia  i  sociologia

rebosaven interés, i é com a Perú? la consciència crítica d’estar molt explotats pel

sistema. L’aire de revolució permaneix una mica arreu, i en el paper al menos, està

tot analitzat. Claro que ixos llibres no arriben a una part gran de la població, que

com a tot arreu, si preocupe més del circo hàbilment repartit i cobrat pel sistema

mateix. Ací béisbol, té. I toros. Pero a la universitat, un mural especialment m’ha

donat què pensar. Molts anys de feta, o potser volgudament historicista pra colar, o

anacrònica com a ella sola, un grup de guerrilleros retallats pel sol ardent del tròpic,

armats claro, presidits a dalt per la cort dels faraons Marx, Engels, Lenin, Trotsky,

Mao, etc, i als extrems lo Che Guevara i un Fidel Castro de trenta anys. Io no estic

segur de que el milenni ixo que mos ve amb tanta pompa mos depararà alguna classe

de revolució social, lo més fàcil é que sí, perquè un milenni dure molts anys, vora de

mil; però lo que penso é que si aguells popes del comunisme retratats haguessen

estat realment junts en una sala no s’harien entés. 

Però Sascha tinive raó fa un mes quan s’exaltave explicant lo grossa que serie la

protesta  que s’estave preparant  a  tot  el  món contra  la  reunió de la  Organització

Mundial de Comerç a Seattle, amb caravanes de gent a peu que marxaven feve dies.

Antes d’ahir dive que donarie molt per ser allà cridant, però lo cert é que hi é prou,

cada dia porte i conteste missatges dels fórums de PGA aon si prepare tot (ixa é la

via per aon ell se hi connecte) i atres puestos virtuals. Sí que é cert que internet

facilite la unió i comunicació de tots els que si planten al sistema, però pot això

contrarrestar l’impuls enorme que tamé internet dóne a la faena d’explotació de les

transnacionals? i l’impuls que dóne internet tamé a les forces de mantenir l’ordre

d’explotació?  Penso en  lo  que contave el  berliner:  un dia  concret  de finals  dels

noranta, a tota Europa simultàniament (a totes vuit seus físiques de People’s Global

Action) la policía va entrar i si va emportar els ordenadors i lo que els va semblar.

Antes de un dia els hu van tornar tot intacte, d’acord, no tenim proves de que sigueu

terroristes, ni dels maoistes ni dels anarcosindicalistes. I així els van fitxar a tots. 

Seattle  1999,  efectivament,  va  ser  la  primera  reunió  internacional  aon  els
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altermundistes si van manifestar com una sola veu a fer front a l'oligopoli financer

mundial.  Allà  va  començar la  transvolució  que poc a poc  ho està canviant  tot.

Sascha  va  fer  una  tesi  doctoral  en  economia  no  monetària  a  l'Amazones  de

Colòmbia, i después en vai perdre la pista.

Io hera deixat  d’escriure,  m’hai  passat  tres  quarts  d’hora disfrutant  del  rollo  del

Raúl, qui s’ha presentat dient que había tomado “bastante ginebra. El caballito –

símbol de la marca-, que te hace relinchar”. M’ha fet un guiatge turístic fenómeno

sense moure-mos dels balancins, per tot el casco vieho i per tota la història del país i

les nou invasions americanes; i los mártires del nueve de enero, del 1969, quan una

colla de revoltosos estudiants de secundària panameños van invadir “la zona” i van

trepar un poste de la llum pra penjar-hi la bandera panameña: els soldats gringos en

van matar quinze. Mi contave de la poli, que si veu el rabiblancos de el Cangrejo

(els pijos del barri pijo) en una esquina amb el carro parat, privant amb la música a

tope no diu re, però que pals borratxos vagabundos s’apliquen els noranta dies de

arresto que diu la llei.

-Así funciona la democracia en este país. Y espero que expliques esto a otra gente,

cuando viajes: somos y dependeremos de “los americanos”. El único símbolo que se

respeta: one dollar.

Els  monólogos  dels  borratxos,  si  no  són  repetitius,  ni  violents,  sempre  són

interessants. “Llevo tres semanas de vivir en este hotel, por razones equis”, diu. 

2 de desembre de 1999

Són les dotze i deu de migdia i encara espero a Tuan ací sentat, futut de calor a

l’hotel amagat. Haré de pagar un dia més. Cancelacions pels núvols de sofre del

Cotopaxi...

Quien espera desespera. Lo de Tuan va ser pior, dos dies mos van esperar a Cerro.

Ara sóc en un parque, i cinc jardiners municipals vestits de groc porten ací davant

sentats tant rato com a io, amb el camionet aparcat, suposo que esperant l’hora de

nar a dinar. Ara pensava que un d’ells nave a fer algo amb unes tisores de podar,

però no, nave a tastar la sombra de un atre banc...
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I  ara  que  hi  penso,  qui  hu  va parir,  quines  mulates  hi  ha  en isto  país...  a  cada

remenada de cul sembren cadàvers!

Me desperté de golpe con un chirrido de ruedas. Esto tiene que ser Panamá... Se

abrió la puerta del avión al cabo de un rato. Estaba casi tiritando por el sueño, que

se rizaba en el recuerdo. El calor del trópico me sorprendió, respiré a fondo y me

abrasó de humedad desde dentro, y rompí en sudor. Fui a recoger la mochila, que el

día anterior había adelgazado a la mitad con un envío desde Lima.

Con ella puesta, mientras orino, un negro me habla, simpático, y me dice que me

lleva al centro más barato que los taxis. Queda conmigo afuera, no le digo ni que sí

ni que no. Al salir por las puertas, le pregunto a un taxista con licencia y me pide la

mitad. El otro está mirando, pero me meto en el coche igual. 

El taxista tiene muchas preguntas, se alegra de la unidad de lenguas. Pero yo no he

visto torear a ninguno, ni de los grandes ni de los chicos. Confío en él para que me

ponga en la puerta de un lugar barato en un barrio que me diga, y me lleva al

centro. Aquí se paga en dólares, aunque dentro de un mes exacto, el primero de

enero  del  2000,  los  Estados  Unidos  se  vayan  con  sus  ejércitos;  será  que  los

militares y políticos panameños son lo bastante adictos al sistema como para que

los gringos sientan que el canal no corre riesgo alguno. Está de acuerdo.

Un café-internet me permitiría saber qué pasa con los encuentros de viajeros. No

voy a localizar ninguno esa noche. Delante del hotel, hay un comedor, abundan los

autoservicios de comida, el café es aguado, muy bueno, tomo uno con ron y me voy

a la cama.

La habitación está en un edificio colonial reciclado maravilloso. Hay una recepción

minúscula enrejada, y al lado una escalera muy empinada. Mi habitación es una

cuarta  parte  de  una  más  grande  dividida  con  paneles  de  madera.  Los  techos

resultan más altos que la diagonal máxima del suelo, y en lo alto hay un ventilador

de aspas muy lento, primero me río un poco, luego lo miro desde el fondo del pozo

que resulta esto, mientras sudo en la cama y pienso si habrá mosquitos o no, ya que

he tenido que abrir el balcón. Hay unas inscripciones hechas con carmín o yo que

sé qué en los cuadrantes que componen los paneles de madera: todos con referencia
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a cristo, el amigo que no falla, su sangre que es bebida... me quedo intranquilo,

enciendo otro cigarro negro en la oscuridad, un inca que de tan espeso refresca, y

me concentro en el ventilador. La lentitud permite evaporar sin helarse el cuerpo

desnudo, pero por la mañana estaré constipado con seguridad. 

Con el  inca, regresé al sueño de la siesta en el avión.  Vaya hermoso sueño has

albergado en la imaginación liberada, me dije. Generosa es la naturaleza, que nos

indica  más  de  lo  que  somos  capaces  de  pensar  y  nos  permite  recordarlo  para

sumarlo en las fantasías que nos gusta escuchar y escribir... Ese sueño de la laguna

de Japurín me inspiró un descanso mental para dormirme.

De  madrugada  me  desperté  con  la  llegada  de  dos  ingleses  borrachos  que

tropezaban con la pared a un palmo de mi cama. No se aclaraban. Cuando me

desperté de nuevo, con un golpear insistente, no sabía qué estaba pasando, cuánto

tiempo, hasta que ella empezó a gritar. Oh, no. 

Por la mañana pregunté bien preguntado el camino de las universidades de esta

ciudad con la esperanza de que me dejaran usar un ordenador. Sería difícil, quizás.

Como queriendo provocar a la suerte con un sacrificio ritual, decidí ir caminando

hasta allá. 

Primero atravesé un mercado muy grande, que desde el nivel de la calle anulaba los

neones de los centros comerciales donde los televisores eran lo más expuesto. La

encrucijada  americana  del  mundo  del  comercio:  algunos  campesinos  estaban

sentados  con  los  mismos  productos  y  calma  que  si  estuviéramos  todos  en  los

altiplanos andinos, y a menudo cruzaban grupos o parejas de indias (kuna) con

miles de cuentas en las pantorrillas, en las muñecas, con extrañas camisas blancas

y bordadas, con el paso cauteloso de quien ya ha aprendido que caminar descalzo

en la ciudad es más peligroso que en la selva. También vi un conjunto de policías

negros que actuaban en plena calle, y era como si estuviéramos en la ribera del

Mississipi.
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Foto 121: Una banda de músics de la policia, pel “carrer de les butigues”.

Encontré una librería, una magnífica, con más aire de biblioteca que de otra cosa, y

dejé allí el resto de la mañana. Cuando les comuniqué, al salir, con sincero pesar,

que no podía comprar nada, me explicaron que podía pagar con tarjeta aunque

fuera muy poco, y salí de allí con tres libros. Uno era un hallazgo, lo presentí en lo

apurado de la edición, en que el texto empezaba en la portada para que cupiesen

más fotos, una crónica parcial de un extraño acontecimiento que emulaba el festival

de Woodstock (el mítico) en Avándaro, en México. Un libro para mostrarlo muchas

veces. Otro fue el Martín Fierro, del que jamás se me habló en clases de literatura,

que también lo presentí: semejante relato en romance sobre un gaucho, eso sería

bueno. Ilustrado con mucho carácter en trazo de rotulador; muy pesado para viajar,

pero pensé, lo darás a Iván cuando nos encontremos en donde sea, porque de los

viajeros que iban a encontrarse, dos volarían fuera de México cuando los otros dos

empezaríamos a verlo. El tercero era el segundo de los cuatro primeros libros de

Carlos  Castaneda;  había  leído  en  Perú  Las  enseñanzas  de  don  Juan,  leí  en

centroamèrica Más conversaciones con don Juan, Ivan y Antonio me pasarían más

tarde el Viaje a Ixtlán que cambiaron en Acapulco i en Managua encontraría en los

Freebooks del hotelito A separate reality, en el original inglès, llegado a Nicaragua

a través de la cooperación danesa. 

Se me hizo de noche en la universidad. Conseguí dejar un mensaje pero Toni había

tomado un vuelo para la mañana y ya no recibiría la dirección del hotel hasta que
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estuviera  instalado  en  otro  y  pudiera  salir  a  consultar  internet.  A  la  mañana

siguiente, cuando regresé de la caminata de descubrimiento, ya me había buscado

para ir a comer. El mío resultó el hotel más barato; compartimos la habitación y le

mostré los “christian graffitti” y las sesenta tazas de wc multicolores acumuladas

en un patio embaldosado como si fuera romano. 

Foto 122: El Port de Panamà al canal.

Desde  el  autobús,  metidos  en  un  puente  muy  alto  y  largo,  descubrimos  que

estábamos  atravesando  el  canal.  Así  que  ya  lo  tendríamos  visto,  a  la  pregunta

tópica...  Panamá había entrado en este viaje como destino de avión más barato

para acercarse a México desde Perú y desde Ecuador, donde estaba Toni. En Lima,

con un atlas gigante de la biblioteca nacional, me había apuntado meticulosamente

las rutas y los nombres de las fronteras de todo el istmo, porque sería un viaje sin

guías, y calculé que se podría atravesar el camino hasta Chiapas en una semana.

Ellos  permanecían  anclados  en  Oaxaca,  de  donde  no  conseguían  partir,  pero

habían conseguido un billete para días antes de navidad desde Cancún. La cita no

sería  en  Atitlán,  un  sitio  que  nos  había  tentado  (a  través  de  libros  y

conversaciones), ellos no sabían la ruta, pero viajarían lentamente hacia Tulum y

Cancún, y decidimos que los alcanzaríamos seguro. No sentimos prisa, ese mismo

día sellamos el pasaporte en Costa Rica, y degustamos el tamal local en las paradas

de la frontera. 

Nos encontramos con la primera de las que llamaríamos después donaciones a la
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causa mítica. En la noche de la carretera apareció el control de frontera, y había un

hangar sin paredes  enorme,  con treinta o cuarenta  mesas  de hormigón con sus

policías aduaneros. Revisión de mi mochila, abriendo bolsas y demás, el policía

encuentra la cajita verde donde llevaba la resina de pino negro que me habían

regalado y que usaba como incienso, y así le dije, resina es, me miró, pensaría en

opios, quién sabe, la caja no era fácil de abrir y tuve que ayudarle, quedó muy

extrañado pero me creyó.

Empaqueté la mochila más o menos, y al salir del campo de luz fluorescente, ya en

otro país, un chaval que viajaba solo en el bus me llamó. 

-Oye, mira, yo he llegado a Panamá desde Jamaica, y mira, me traje un canuto de

hierba de allá, está hecho a la española, con un poquito de tabaco. Ah, sí, me lo

traje tal cual, hecho, en el paquete de tabaco, en el bolsillo de la camisa- Lo mismo

que había hecho yo de Madrid a Lima.‒Y eso, que vamos a prenderlo, no? Avisa a

tu amigo!‒ añadió.

‒¿Aquí en la misma frontera?

‒Claro hombre, no pasa nada.

Volví a las mesas de hormigón y hablé con Toni en catalán, “mira que mos conviden

a enciam, ixo xicot que nave sentat més cap a davant, quan acabes vine cap allá

radé fora de la llum”. Y me giro y entonces me llega el aroma sutil de la hierba, a

veinte metros, pero ya me da igual, no va a pasar nada, él lo ha dicho, debe ser que

somos invisibles. Fumamos, los tres, sin dejar descansar el canuto; y el bus casi nos

deja en tierra, así que subimos con todos los pasajeros mirándonos y el humo sube

de pronto, la alegría que no es risa tonta sino risa de felicidad, aunque creemos que

todo el mundo sabe, cuando observa a los gringos estos. El viaje se hace más corto

sin duda, en la risa incontrolada –pero no escandalosa‒ con el nuevo amigo, un

madrileño  que  trabaja  en  un  aeropuerto  isleño  y  obtiene  billetes  de  avión  con

mucho descuento, como aquel amigo de mi hermana cuyo padre era piloto. 
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4 de desembre de 1999, Managua

Evidentment  vai  tornar  de  internet  i  Toni  ia  ere  passat  pr’allí,  i  el  vai  trobar

tanmateix, i mos vam passar al meu hotel perquè ere el més barato. Al maití, sense

deixar-li vere Panamà, a les onze trobem de xiripa dos asientos de Ticabus i a San

José de Costa Rica de cap. Per la nit passàvom la frontera, registre exhaustiu de

motxiles i acte seguit Tolo el madrilenyo mos convide a un fantàstic megaporro de

herba jamaicana aulorosa que mos fumem de patac, a vint metros dels policies. Al

puiar al bus la gent mos mire raro però el fart de riure mos va fer es hores més

passadores  hasta  San  José.  I  com que  a  la  mateixa  frontera  mos  van  obligar  a

comprar els billets pra surtir del país, vale, pues ista tarde. I avui ia mos instal·làvom

a Managua. Ben trinxats pel dia i mig de bus, i ia dos fronteres. En compensació, ia

que sabem que tinim tot el marge de temps que mos done la gana, preparem una

excursió al llac de Nicaragua, aon hi ha una illa que é la més gran del món en aigua

dolça, i com que en realitat no é molt grossa, pensem fer-li la volta caminant, potser,

estar-mos-hi tres o quatre dies a vere si puiem els dos volcans de Ometepe. Serà

gaire  selvàtica?  Demà  é  dumenge,  mal  dia  pra  fer  gestions,  però  haríom  de

provisionar kerosene i jalo i marxar a Granada a misdia. 

6 de desembre de 1999

Qué suerte,  qué  suerte  que  arribem ahir  a  la  tarde  a  Granada  i  dels  dos  ferrys

semanals cap a Ometepe, l’un surt avui. Amb tota la calma na asperant, nar jalant

bananes i “gastant córdobes a granada”, a vere si comensem a patear perquè... això

no pot ser. Ara que pressa no en tenim: Zapata i Villa diuen que estan atrapats a

Oaxaca per forces telúriques i que fàcil que la trobada no sigue a Guatemala, que no

arriben. 
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Foto 123: Una de les famoses portes

de Granada, Nicaragua.

Isto barco si mou mogollón, però va per aigua dolça. Dolça però no molt neta. Els

dos volcans ia fa un rato que si veuen a la llunyania, i prometen. Amb lo que mos ha

explicat  la  Neus  de  Girona,  ia  en  tinim  de  sobres  pra  esperar  un  marco

incomparable; el temps no podrie ser més bo. La Neus la vam trobar al puesto aon

vam jaure. Ella viatje amb un isrealita amb qui s’ha ajuntat “perquè està molt bo” i

ia està. Però està farta de relacionar-si amb angloparlants. Ia porte un rato de viatge.

Tamé feven cap a Ometepe, i diuen que claro que é molt millor que el famosíssim

archipiélago de  Solentíname,  Mano Negra fecit,  amb el  mític  tema...  “Sueño de

Solentíname”.

Al cap d’un parell d’anys vai legir el llibre Sobre el volcán, (parafraseant el Bajo el

Volcán de Malcolm Lowry) del periodista basco Manu Leguineche que explique:

que  a  Solentíname  hi  ere  el  “falansterio”  de  Ernesto  Cardenal,  el  jesuíta  que

después va ser ministre d’educació en el primer govern sandinista, l’encarregat de

la famosa alfabetització massiva; antes d’això, als setantes, estave al archipiélago i

diu el periodista que l’asunto ere que a les misses donave les hòsties consagrades

amb  LSD.  Que  d’aquí  ve  la  fama  del  puesto;  d’aquí  mateix  penso  que  ve  la
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inspiració de Mano Negra, que no féu, donques, sinó que deu; i pr’això la Neus mos

contave que estan copades, les illes, d’artistes i vividors estrangers i que é caro i no

é acullidor, ia. Qui sap. Ometepe en tot cas ere el paradís.

Cocibolca, el llac Nicaragua. N’hi ha més, però isto é immens. Casi diria que allà al

frente  se  hi  adivine  la  curvatura  de  la  terra.  Només  hi  ha  aigua  fosca  i  cel,  a

l’horitzó, núvols a l’Est. Li falten pocs kilòmetros al llac pra ser part del Pacífic,

però  tè  la  mania  d’anar  a  desembocar  al  Caribe  pel  riu  de  San  José...  pr’astí

entraven, fa uns quants segles, Drake i atres corsaris de llegenda, a saquear Granada.

Una limosna, mujer, por tu alma,

que no hay peor pena que ser

ciego en Granada.

Foto 124: Un dels famosos patis colonials de Granada.

Molt més bunica que la Managua inventada pra capital superadora del colonialisme.

Poc a poc vas entrant a Granada i al centro trobes el mercat, i el mercat é el cor de

l’asunto a tots istos països, i aixit  preguntant pel fresco de pinol o pinole (panís

torrat,  mòlt,  batut amb aigua,  sucre i  gel picat)  mos han indicat i guiat  cap a la

parada única que servive pinol de iguana (panís  torrat  i  trencat xic  cuit  en sopa

espessa amb ceba, alls, espècies i bones rodanxes de iguana –que sap a pollastre i

no).

Bo pra viatjar,  isto  istmo americano,  moltes fronteres  però bon clima,  mochilles
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relativament  xiques,  el  temps  que  de  repent  ha  deixat  d’apretar.  Nem  sobrats,

mengem fruita i no contem els dies.

El cel va agafant el to de l’aigua. Serà casi de nit quan arribarem a Ometepe. Caldrà

buscar un puesto discret pra plantar l’esterilla... bivouac delicioso en el hotel de mil

estrellas.

11 de desembre de 1999, Managua

Buf! Quantes coses han passat des de que vai plegar d’escriure, al ferry rumbo al

paraíso!

Foto 125:  (Neus)  “...al  ferry  rumbo al  paraíso!...”,  els  volcans  d’Ometepe a

l’horitzó.

Liats a gastar com a gringos de vritat a Granada, sense estamos de cerveses i de tot

lo entable, al ferry vam contar els quartos... i mos vam donar conte que mos quedave

lo  absolutament  just  pra’l  billet  de  tornada  al  ferry  i  no  sabèvom  si  pra’l  bus

Granada-Managua.  Pero al  final,  a  Managua som arribats,  amb lo  que aleshores

portàvom  (inclosa  part  de  la  brena).  Vam  tindre  que  considerar  els  córdobas

intocables; per descontat que a Ometepe no hi ere ni banc ni un hotel d’estrelles que

canviessen un travel xec, ni re. Però no hi veiévom cap problema: en realitat, com

que tinívom les mochiles plenes de menjar, igual podèvom estar vàries nits...
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‒No tinim tabaco!‒ va descubrir Tuan.

‒Io tinc pr’astí la pipa amb el seu tabaco; quan vulguem fumar mos partirem una

pipa ben bona, i au!

I un dels temes de conversa a Granada just here sigut el del viatge mític del que s’ha

quedat  sense  pasta.  Io  planteava  que  d’alguna  manera  envidiaré  el  viatge  de

Mex&Co, pr’allà només a dit, sense un ral, visquent al límit sempre envoltats de

nous amics... Tuan mi va contar el seu viatge a Marroc de 1995, quan van encertar a

puiar el Toubkal amb un atre parell de Pegotins quatre dies después que mon germà i

io. Ells anaven sense quartos: van arribar a dormir al cul dels barrancs, sota de ponts,

menjant  casi  re  perquè  tiniven  pocs  quartos  i  molta  por:  sent  tots  biòlegs,  els

semblave que si moririen. Un viatge així, lo que està clar é que ti surt. Suposo que ti

pot  convertir  en un animal  més primari,  si  arribes  a sentir  la  gana forta.  El  seu

exemple ere un viatge molt mític però molt poc desitjat  tant antes com después.

L’atre exemple mític me’l va contar Pimpino, d’un català que ere fet sis voltes al

món (i una extra pra vere lo que s’here deixat) i que totes les vegades començave

amb cent  mil  peles  i  prou.  Na traballant,  nar  passant.  Però bueno,  depén d’aon

viatges no é fàcil fabricar la pasta pra seguir. No te hu pots proposar, però mira, lo de

tindre els quartos al banc de vegades no é tindre’ls del tot perquè en aguell moment,

sense proposar-mos-hu, entràvom a Ometepe a zero pasta i mos hi vam estar cinc

dies.

‒¡Piratas! ¡Ustedes son unos piratas!‒ mos va dir el cobrador del camionet que mos

atansave des del port cap al poble. Ell mateix mos here fet puiar tan sí com no, i

llavontes la Neus mos va dir que el transport ere gratis si naves a tal hotel; ells li

pagaríen un algo, perquè seguíven més enllà. Ah, però natres no podévom pagar ni

hotels  ni  transports.  Le hu vam aclarir  al  xicot  revisor  i  pr’això mos hu va dir,

piratas! i mos va fer baixar; ia érom al poble. No tenemos riales, ni con descuento!

Ere de nit, i pateàvom la pista planera que bordee el volcán Concepción, i nàvom

mirant algun cubert desballestat pra txaure. Demanem aigua del caño en una casa

que tè llum, i sorpresa:

‒Pueden dormir en el porche. Miren que no molestan nada, esta casa aún no está ni

terminada.‒i afegint a la nostra objecció: 
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‒Ah pero es que nosotros no les vamos a cobrar nada, pues cómo. 

I antes de que tinguem temps de precalentar el fogonet, entre tota la canalla, arriben

dos plats gigantes: arrós, frijoles, tajadas de maduro. Allargant la venllada enraonant,

de la dictadura, del sandinismo, de cuando no había nada en los mercados... ahora

no, ahora uno va y hay de todo, lo que pasa es que no hay plata. Moltes opinions

controvertides sobre el tema del sandinisme, durant el tour per tota la illa; io penso

que no valoren prou tot lo potencial que la Contra va impedir, pero poc en sé. A la

illa de Ometepe, i en tant que illa, sempre la ràdio del port sabeve antes que ningú

quan arribave qui fos a reclutar: exèrcit, FSLN o contra, i totes les vegades es xoves

si foteven a la montanya hasta que els veieven marxar. Canvis de govern els que

vulgueu, els diven els vells, però ací de gent pra portar a matar no en trobareu. 

Dormim amb ungüento antimosquitos al nas. Que si han passat la malaria? sí, la

maioria, mos diuen. Nantres no mos prevenim amb quinina, igual que no si tracte

ningú dels natius de tot el tròpic. Crusa els dits. Antes de surtir el sol tothom està

despert, la canalla els primers, a visitar-mos, l’abuela al radé amb sendos plats de

gallopinto (arrós i frijoles) amb maduro i el cafè.

Foto 126: El volcán Concepción (1700m), cofat de boires eternes.
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Foto 127: El volcán Maderas (1200m) des del Concepción.

Desoïnt els seus savis consells (que fem el pico sense mochila, ida y vuelta), pillem

el camí amont amb el mochilot amb tot, perquè estem entestats a trobar un camí de

baixada cap a l’atre costat, cap a Moyogalpa. Del patiment de la puiada ia no me’n

recordo, perquè ràpid s’olbide, però de lo demés sí. Eren 1600m de desnivell, mos

va costar quatre hores. Brumós des del mil metros, moll tot, natres xops de la boira,

les  mans  estovades  a  punt  d’encetar-si  de  tant  agafar-mos  a  les  carbasseres

descomunals, tot com de qüento, tuan i xavi com gullivers al país de los gigantes,

frustrats perquè a dalt la boira no va cedir en absolut pra deixar-mos vere el Pacífic i

potser el Caribe alhora. El cràter del volcán, calent, molt calent a baix segur, amb

esquerdes que bufaven el calor de la terra, i allà acurrucats bé, com els vagabundos

neoyorquinos;  a  fora  del  cràter  el  vent  terrible,  inaguantable,  com si  lluités  per

apagar-lo, i al fondo la bruma de sofre. Vam rodear el cràter però, per descontat, el

camí de baixada a l’atre costat no existive, si no ere amb guia i un matxete per cap. I

com que vam arribar a la carretera que ia ere de nit, vam tornar a pidolar-li a Edgar

Paisano el tros de porxo amb la condició de que mos deixés cuinar-mos el nostre

sopar; va dir “sí, sí, passeu”, i la abuela va tornar a ser molt més ràpida que natres.

Venllada hasta’s vuit en punt i tots a dormir. 
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Foto 128: Plaia d’aigua dolça a Ometepe, Cocibolca, Nicaragua.

Totes es nits a la illa, un fart de sumiar, i sovent, oh, en el malls que no tinívom, i

que de fet amb tanta vida familiar no haguèssom pugut fumar. I sempre llevar-si al

trencant de l’alba, el bivac natural com el dels animalets. I el segon dia a la illa,

(frijoles amb plàtano fregit i el cafè) vam caminar molt, tota la trocha, voreant tot el

volcà gros, travessant l’istme entre els dos i traçant la primera barra de una equis que

li vam fer a la illa, i no un 8 que tamé hagués sigut molt majo. Nàvom direcció San

Ramón, pero que tamé pr’allí el camí ere de guia i machete. Mos hu van dir un rato

antes del poble els muchachos de la Estación Biológica privada pra les estancies dels

estudiants  i  investigadors  de  unes  quantes  universitats  ianquis  i  canadenques  en

consorcio, afegint

‒Se tomarán  un café,  ¿cierto?‒  acompanyat  del  platasso  de  arròs,  frijoles,  papa

estofada i bistec de vidella. I de pas, oferint transport gratis hasta el istmo de tornada

perquè un d'ells nave a correus. 

Vam caminar, donques, per orient del volcán Maderas, direcció Balgüe. I ia here

caigut la nit. Trobem un remolino de canalla aspantats i excitats que criden. Han

trobat una picacaballos, una aranya tarantulosa de divuit centímetros esxafornada per

un carro, però que si mou. Toni els explique de tot i aprofito la descargada de la

motxilla pra demanar l’aigua pra’l bivac a la caseta de damont. 

‒Claro, claro. ¿Y dónde van a dormir?
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‒Buscaremos un lugar repechadito del viento por ahí. 

‒Ah, no!: aquí en mi porche hay sitio; repechadito es.

Braços oberts, més canalla a distraure, arrós i frijoles, per molt que diguem, amb

tortilla de panís tendre i formatge fresc; inevitable venllada al porxo amb les pipes

corresponents. Ista gent no mos van donar cap café pra esmurzar i de fet per fi mos

van deixar cuinar la nostra avena, i mos van criticar el tabaco, perquè, com el cafè, é

una droga. Ah, sí claro, però mai tant, no? No, ells eren evangelistes i manteniven

l’ordre i la obediència i la pulcritud i l’educació de canalles temerosos de Déu. 

Arribats  a  Balgüe  al  matí  aviat,  antes  de  puiar  el  Maderas,  passem  pel  ranxo

cafetalero aon s’està la Neus, que é colonial i ben gros, i accepten estades de guiris

fent-los traballar un rato al dia. Cafè orgànic; però no sé si estaven enrolats en cap

organització  de  traball  voluntari  o  algo,  ere  bastant  turístic.  Una  colla  de

personatges, la maioria feven les excursions i bastant gasto al bar i  al  restaurant

d’allí mateix. La Neus estave casi incomunicada allà perquè el seu inglés, que el

vam sentir per primera vegada, ere molt justet, i el seu colega israelita portave una

comba a la mochila pra fotre-si ben assuat antes de les flexions i els abdominals,

hasta morir. A cad’ú la seua droga. Después vam fer vere que marxàvom del ranxo a

Balgüe pra rodear-lo per l’exterior de la vall i no pagar un peatge que ti cobren a la

reserva natural els del ranxo; però no sé si é que el volcán i el camí són seus o

cobren dret de pas als despistats. 

El camí va ser molt diferent, però igual de txulo, amb petroglifos indatables i un

mono  aullador  solitari  per  les  copes.  La  selva  é  la  selva,  plena,  plena,  plena,

rebossant de sorpreses.
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Foto 129: “...petroglifos indatables...”

Foto 130: “...una foto de cumbre ben peculiar...”

El núvol de dalt, inevitable, fa possible la neblisilva o bosque de niebla: i les plantes

creixen cap a totes direccions perquè mai hi ha sombres, tot lo dia la mateixa llum,

tot l’any, i aire saturat d’aigua perpètuament. Del cap vam baixar vuitanta o cent

metros  hasta  el  nivell  de l’aigua de la  llacuna interior:  una foto  de cumbre  ben

peculiar. Puiar i baixar com amotos, sense mochila ia si podrà. Un disfrute total. De

baixada tornem a fer la visita i mos veiem obligats a acceptar un gallopinto pra dinar

i n cigarros de la gironina. (Caldrà dir aquí lo que mos provocave la bellesa de la

xicota, l’enamorament transitori de tots dos? No, vritat?). I si feve tard.
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‒Mos n’ham d’anar,  xica,  ia mos quedaríom a dormir més aprop, però tinim les

mochiles a casa de... com si diu, xavi?

‒Qui? els que mos guarden els passaports? No hu sé, no hu van dir...

Foto 131: “...els que mos guarden els passaports...”, una hospitalària família

evangelista.

Hi vam arribar de nit, i arròs i frijoles i atol agrio de panís tendre, dolcet, deliciós

postre pra la jornada, i més discussions sobre la revolució sandinista. Menos mal que

no eren tan atabaladors istos evangelistes com el tipo que mos vam trobar aguell

matí, que venga insistir amb el amigo que nunca falla i a tuan li va calentar la moral,

dive “él no me habla, prefiero un amigo como xavi, que habla, y que tampoco falla!”

No,  no,  continuave,  com  podem  sinó  fer  front  a  les  tentacions,  al  vicio,  a  la

fornicación?

‒¿Fornicación? –diu Toni‒ ¡Pero si a mí me encanta la fornicación!

I el tipo va callar. 

El quart dia a la illa vam caminar tremendamente, desde Balgüe hasta Alta Gracia

aon estave Edgar i com que arribàvom amb la calor, va fer puiar un xic al cocotero

pra que fes caure dos tiernos i els va obrir de un machetazo; tiniven ben bé un litro a

dins de lleteta (brebaje mitótico, dive tuan, perquè està ple, ixo líquid, de substàncies

precursores  de  la  divisió  celular  i  hormones  de  creixement  vegetals).  L’abuela

novament va disparar primer amb el seu plat de tot: 
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‒¡Quién sabe cuándo volverán a comer!

Però si no podèvom ni intentar cuinar!

Foto 132: “...l’abuela novament va disparar primer...”

Foto 133: La simpàtica canalla de Paisano, el fuster.

Des de Alta Gracia no surtive ferry ixo dia. Vam averigüar que hi here lanches des

de Moyogalpa, ràpides, i au, eren dotze o quinze kilòmetros més de calor. I de pols.

Pel camí vam trobar el cos central,  fet en fundició, de un tractor Ford dels anys

coranta. Les lanches eren algo més barates que el ferry (viva!) pero mos deixaven a

San Jorge. Des d’allà vam caminar uns pocs kaemes més hasta Rivas, i pels pèls
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vam agafar l’últim bus a Managua. Al puiar, el cobrador mos voleve fer doble preu

per los bultos de arriba i  quan l’ham dit  que això sí que no podeve ser, que hu

sentívom a l’ànima, i l’ham ensenyat el menguat capitalillo; al baixar mos ha donat

quatre billetets d’ixos de cinc duros que tenen, pra’l bus a l’hotel. Com saben lo que

é la solidaritat, istos nicas. Ham arribat amb seixanta pessetes sobreres. 

El del hotel diu que claro, que si no hay riales, que demà fem expedició pels bancs i

ia me hu pagareu. Però serà dissabte, a vere què trobeu obert. Menos mal que mos

quedaven encara coses pra cuinar al fogonet, i bones perolades de crispitas. Avui no

mos ha tocat més remei que patear Managua, sense busos, ham fet deu hores de

pateo, un, dos, tres bancs tot tancat; ham fet la cua en un autobanco, dels que entres

amb cotxe i no mos han atés perquè no portàvom cotxe; llavontes ham fet dit a la

gent de la cua i un tio mos agafe, se'n riu molt amb la història i fem plegats el récord

de menos distància en un autoestop: sis metros. Només si poden fer dos transaccions

per vehicle! l’home fa la seua, i io demano cent dólars de la meua tarjeta. Ah, però

no se’n surten, é dissapte i no fan transaccions amb atres bancs perquè el sistema...

Anshores diu tuan,  i  canviar un travelxec? Sí, però hau de tornar a fer la cua,  i

tanquem en... tres minuts. La una. 

Al  cap  de  molt  patear  ham  arribat  a  un  atre  barri  amb  bancs.  Ham  trobat  un

supercentro comercial, i com que allà sí que nirie la tarjeta (por supuesto) por lo

menos menjarem! Ham demanat unes cerveses en una barra interior, mos les ham

futut i com que no portavom pra pagar-les a l’acte, mos han dit que guardéssom els

envasos. I no hu ham fet, els ham futut pr’allí, ham donat mil voltes, se mos han

caigut algunes cosetes a dins dels calçotets, ham comprat bananos i unes quantes

coses i ham surtit a pagar. Un segurata s’ha plantat allà, i diu: las cervezas. Glups!

mos han esperat tot lo rato, però no mos han vist pillar res. Casi tot mos hu mengem

caminant cap a la última esperança, i é un banc que, de caixer automàtic, tè a un

novato allí tot el finde. Ah, però només fan transaccions a clients. Tuan argumente

que si mos canvie un travel ia està fet, ia som clients per la transacció mateixa i per

re més. Oh però io no sé, això tè una comissió, claro... Tuan negocie hàbilment el

canvi del seu travel de cent dólars: normalment me’n cobren, de comissió, entre dos

i cinc. Te’n quedes deu, el dilluns li preguntes al jefe quan ere, i lo que sobre pra tú.

El xicot no dubte més i accepte. Tornem encara a peu, per si de cas; comprem dos
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billets a Guatemala city, paguem el deute de la nit d’ahir, i quatre minuts de internet

pra sabre: “Palenque, cámping Panchán, cabaña del Tejón”, i mos quedem a zero

atra vegada. Passem la nit hasta es quatre a les hamaques del pati de l’hotel, cuinem

i sopem allà, i allà txaiem invitats, perquè l’hoteler tamé s’ha tornat solidari. Mos fa

triar uns llibres d’una caixa de cartró aon els mochileros fan intercanvi. A vere si

tindrem prou pasta pra passar dos fronteres demà, io penso que no... a vere com

anirà tot plegat. 

No queríais un viaje de míticos... pues ahí van dos tazas; aprenents! Però re: tot just

just,  viatjarem demà i  dilluns  trobarem bancs  oberts  a  Guatemala.  Encara  tinim

crispitas i kerosene i alguna cosa pra’l bus... lo de Ometepe ha sigut una fàbula. 

Un atre dia de desembre, Palenque

Vam puiar el resto de Centroamèrica a la carrera. Descartada la visita a Tikal perquè

bueno,  pedres  unes  i  pedres  atres,  vam ser  unànimes,  si  els  brodas  encaminen

Palenque,  tinim un objectiu!  Comentem sense gaire  èmfasi  que potser hi  podem

tornar després, a Tikal.

Sense quartos a la botxaca vam travessar les fronteres de Nica a El Salvador i a

Guatemala, amb la companyia dels llibres, i sorpreses a cabassos, i molta sort.

Entre los vecinos del autobús, dos chavalas guates, que venían de visitar parientes

en  Managua,  nos  preguntaron  todas  las  cosas  del  otro  lado  del  charco.  Eran

menores,  y  regresaban  a  la  autoridad  de  sus  casas,  por  eso  fumaban

compulsivamente,  prefiriendo aprovechar el  poco tiempo de descanso durante el

trayecto para fumar en lugar de comer, y nos cedieron sendos platos con arroz y

muslito  de  pollo.  De  nuevo  en  el  autobús,  alguien  más  debía  haber  observado

nuestra hambrienta mirada, y nos dio una naranja, seguida de más pollo picante;

nos quitamos un momento el chupachup de la boca para disfrutarlo todo. En cuanto

llegáramos  a  la  frontera,  otra  vez  habría  que  pagar  por  pasar,  unos  diecisiete

dólares  por  persona,  y  mientras  empezábamos  a  reír  con  las  absurdas

maquinaciones que nos contábamos, en catalán, sobre lo que podíamos vender, las
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guates nos alargaron los veinte que exactamente nos faltaban. En Guatemala-city

habría  un  banco  donde  devolverles  el  préstamo,  pero  no  quisieron  darnos  la

dirección; tampoco quisieron tomar las nuestras. Para los cuatro era evidente lo

imposible de nuestro amor: tanto, que ni siquiera entraba en lo pensable, a pesar de

que el idilio era patente entre nuestras barbas y sus ojos de candor. No habríamos

encajado en sus casas de clase alta ni como amigos que toman el café y se van.

Malas influencias, pensarían sus familias: europeos que se quedan sin dinero, que

toman  aspecto  de  revolucionarios,  que  sonríen  al  infortunio  como  iluminados.

Quizás empezábamos a representar la libertad, diciéndola exteriormente, y pienso

en un aforismo que debe ser de Tagore: a menudo el esclavo se cree amenazado por

la libertad del prójimo. 

De todas maneras ya les habíamos explicado que teníamos mucha prisa por llegar a

Palenque. Como el autobús llegó temprano, pudimos acceder a nuestras cajas de

ahorros tan lejanas para sacar otro puñado de moneda; nos metimos por simpático

error en un hostal donde sólo escuchamos hablar inglés, y recorrimos las calles

hechas mercado, buscando los billetes para llegar a la frontera de Aguas Calientes,

y  buscando  un  zapatero  con  un  taller  que  evidenciara  calidad,  que  pudiera

remachar  un  par  de  problemas  en  las  botas  de  Toni;  mientras  tanto,  en  cada

esquina una especialidad dulce o salada nos sorprendía, y sacando algo del espíritu

catalán, ponderábamos su increíble buen precio hasta que el sabor desaparecía de

la boca. 

El patio del alojamiento tenía unas limas y unas mesas, aunque no tuviera aspecto

de  cenador,  y  por  la  noche  nos  fuimos  a  leer  allí,  seguros  de  que  alguien

compartiría  un  canuto  de  hierba  con  nosotros.  No  sucedió,  pero  fumamos

cigarrillos guates y los compartimos hablando inglés con gente que no se quedó.

Sin desearlo para nada, habíamos dado con el más recomendado de los hostales

baratos en las guías para gringos. 

Dos  horas  antes  del  alba  levantamos  la  mochila  ya  hecha  y  atravesamos  otra

ciudad por el  mismo camino hasta el  autobús.  Esta Guatemala estaba vacía de

ruidos,  porque las  plataformas balineras  estaban bien  engrasadas,  y  subían las

cuestas hacía sus lugares de cada día, ¿a qué hora las habrían cargado? Todo el

mundo bien metido en sus asuntos, por los kilos que arrastraban. Nadie nos miró,
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así que no pudimos sentir ningún miedo. Aparte de que nuestro paso era decidido. 

En  el  siguiente  paso  de  frontera  terminaba  la  línea  del  autobús.  Estuvimos

comiéndonos los últimos quetzales en los puestos, sin prisa por pasar a México;

pero, en fin, pasamos, y el registro a nuestros grandes macutos fue en busca de

armas. A cualquier gringo o europeo que entre al país por avión se le dan dos meses

de visa turística; pero si se entra por el departamento de Chiapas sólo se le dan dos

semanas, dentro de las cuáles hay que pagar quince dólares, y quince más por cada

ampliación. Ya se vería esa parte. Y más tarde se vio más que claro: Ivan y Antoine

habían estado viajando dos meses en México sin pagar el impuesto de entrada (el

de  Tijuana,  por  despiste),  y  el  día  en  que  la  policía  se  dio  cuenta  de  eso,  los

expulsaron del país, dándoles de plazo otros dos meses para salir de él... un plazo

sin costo alguno.

Contratamos  asiento  en  una  combi,  una  buseta  pequeña,  para  llegar  a  San

Cristóbal de las Casas esa misma tarde, en la que el ejército nos revisó las mochilas

cinco veces en el trayecto, sin decir qué se buscaba. ¿Debía ser esa una vía de

entrada de armas y de colaboracionistas para los zapatistas? Pero antes de subir al

carro  ya  nos  habíamos  comido  una  piña  de  cuatro  quilos,  cosa  que  no  deben

intentar repetir en sus casas, si sus casas no están en el trópico americano, porque

fuera de allá les picaría la lengua durante una semana. 

Foto 134: Pícnic nocturn a l’estació d’autobusos de San Cristóbal de las Casas,

México.

224



El descobriment de l'exploració geogràfica, 1999

Vam fer una parada a San Cristóbal de las Casas un rato entre colectivo i autobús a

Palenque, arribats de nit i de nit marxats, pra descubrir, oh, ah, lo que ha passat a la

capital de la supermilitaritzada Chiapas: està convertida en una pulcrament pintadeta

ciutat  per  a  turistes,  com  el  Cusco,  però  ací  més  gringocity.  Sorpresa,  no...  ia

s’imagine un que els municipis zapatistes están a dins de la espesura, al fondo de les

pistes més apartades. Lo que tè carretera, l’exèrcit hu pot controlar. Sorpreses, que la

gent ia txarre diferent en qüestió de metros... i més de la mateixa reflexió: la gent

amb qui txarres (butiguers dels  aduanes i  polis,  etc.)  tots  són de fora;  potser  un

campesino guate i un campesino chiapaneco enraonen casi igual... l’español igual de

poc i  igual  en la  seua cultura.  Pues maies destronats eren tots,  retirats  al  monte

inaccessible a viure en senzillesa, hasta que al segle XX l’estat modern els ha caigut

a damont. 

De los Altos de Chiapas, a l’interior de la península de Yucatán que tanque pel sur el

Golfo de México.  Desembarquem del  bus a  les set  del matí  i  caminem hasta  la

madriguera del Tejón a despertar als atres dos barbes. 

225



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

Quinta part

Palenque é el puesto aon el temps i l’espai perden el seu sentit, aon no existís el

relotge o olbides com lligi’l.

Tal qual els despertem i les abraçades, la pregunta mos cau despistats: 

‒A que no hau esmurzat? 

‒No‒ contestem.

‒Pues com que ahir va ploure...

Per  la  carretera  cap  a  les  ruines  de  Palenque  estan  estesos  alguns  càmpings  i

entremig, de la espesura, si vas caminant, ti surt un espontáneo “tsit, tsit”, i vas cap a

dins de les mates i un xicot t’oferís els bolets que ha nat a plegar avui de matinada,

pajaritos o san isidros, te’ls menjes, nyam nyam, en dejunes, pagues el boleto de

entrada al sitio arqueológico de Palenque i comences a flipar. Com quatre germans

descamisats mos banyem a la bassa de la cascada, la pedra calcàrea devore els abres

i els integre a la escalera i els sorolls de l’aigua mos integren a tots i mos colem a

tots els forats, puiem i baixem totes les escales de sorpresa en sorpresa, remenem

rocs en tossalets cuberts de selva i descubrim que tot é piràmide, en realitat, i hu

entenem tot, això va ser fet pra que se hu menges la pachamama que mos ampare i

pra re més. Postdata: m’han dit que ara ia han prohibit el bany a la cascada.

Después  han  vingut  els  rituals.  Compartir  piles  i  piles  de  tortilles  plenes  de

suculències  picants  que  mos  preparem a  dos  fogonets.  Cuinar,  menjar,  txarrar  i

fumar. Els ritualets de la nostra petita societat, i en fin, encetar el tercer txurís de

Farré de Llesp, pra la ocasió de les visites, i Tuan que no se hu pot creure.

‒Tots aguestos dies has portat això a la mochila i no mos hu ham menjat? 

‒Oh, no ham passat mai gana, no? É una cosa del botiquín, això.

I mos ham ensenyat tots quants els petits tresors que portem acumulats, els que si

toquen i els que si conten. Ivan i Antonio mos han narrat el seu increíble viatge, que

han convertit en unes vacances al·lucinants a Amèrica. Des de San Francisco hasta

Cancún, alternant les ciutats i les playes, han conseguit baixar a dit, i la maior part
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del temps...  calma trepidante.  Ells  marxen aviat  amb unes merescudes barbes de

jipis, i nantres ací som a la porta de tantes coses maravilloses que hi ha en isto país,

gros com de Cadis a Moscú. 

Istos dies de trobada són interludio en el viatge. Plans pra’l futur. Tots envidiem els

respectius viatges, això é bo. Dibuixem cases futures, rutes aon perdre-si. 

Foto 135: Quatre barbes a la Casa Blanca. Aguazul, Yucatán, Méx.

19 de desembre de 1999, un tren

Un parell de nits a Palenque i un atra a Aguazul, les cascades maravilloses. Mos

instal·lem allà amb tot el desparrame de quatre motxiles i dos hamaques al porcho

del desballestat  alojamiento de La Casa Blanca. Fa un any estave obert,  ara està

trinxat; gratis. Muy buena onda pr’allà. Un que mos regale un quarzo a cad’un pa la

suerte.  Raf  el  piloto  alemán,  amb  el  seu  acento  mehicano  i  el  seu  ultraligero

remolcable amb què si guanye la vida, “Do you wanna fly?”, pasee als turistes de un

en un pra que faiguen fotos a tota ruina o monument natural que tingue una pista de

terra recta i plana aprop (al primer mundo, el de les lleis, viure d'això serie més

difícil), i Jerónimo el hostaler, tornen junts amb un Chevrolet mític a Palenque, i

mos fan el aventón, passant a comprar mota que é per lo que els hérom preguntat al

principi. El increíble monólogo de Raf el piloto... que pinche remolino wei!

I allà a Palenque mos despedim: els uns, autobús a Tulum en la noche i els atres a

buscar el tren. Segurament mos verem no tan tard!

227



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

Sexta part

Tuan i io, amb la metodologia de traçar plans bastant alterada per tanta conversa, a

les nou de la nit mos conseguim un aventón hasta la estació del tren més aprop de

Palenque, Pakalná, perquè estem ia tan puiats de viatge que ham resolt enganchar-

mos de murciélagos entre els vagons de un tren carguero que estigue encarat a l’oest.

Disposats a fer-mos-hu de aguerridos mítics. Tan bé comencem, casualment ajudats

per la bona onda, que quan arribem a la estació hi ha parat un tren de passatgers.

Mo’l mirem un rato. Isto no ere el plan! El guarda d’agulles mos diu si no pensem

puiar: només va un dia a la semana. El podem agafar hasta una intersecció de vies, a

mig camí de Veracruz. Baratet, baratet. Divuit hores de descanso en un tren que no

està re d’atapit, aprofito pra dormir molt. I fem una mica de dieta sense vulguer. 

Mochiles més o menos alleugerides, roba més o menos neta, poca minja i zero plans.

Només arribar en uns pocs dies ben al Nord del DF, encaminar-mos al desert de San

Luís Potosí. 

Foto 136: Ferrocarrils mexicans ensomiadors...

Tots els ferrocarrils de Mèxic, un país que tè una red molt densa i de bastanta calitat,

han sigut privatitzats i ara els posseïssen empreses ianquis, japoneses, etc. Aguestos

han decidit suprimir els transports de passatgers, que no tenen ia tan èxit perquè

resulten lentos, i només passen per les vies uns cargueros gigantes. Ista línia que
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seguim fa un bucle en forma de vuit entre els estats de Palenque i Veracruz, i els

amos  l’han  reobert  a  viatgers  en  prova.  L’atra  única  línia  que  quede  oberta  a

passatgers n’està perquè se la va quedar el Ministeri de Transports, la única que no

s’ha privatitzat, perquè é la nineta dels ulls del ministre, mos han contat; una obra

mestra de la ingenieria ferroviària de la primera mitat del segle XX, comparable al

menos a la línia de la Oroya al Perú, amb les seues famoses zetes aon el tren canvie

de sentit de marxa a cada puiador. En unes poques hores estarem a Cotzalcoalcos;

sense ni baixar del tren mos arribem hasta Medias Aguas, un topònim ben trobat pra

una estació d’intercanvi i el poble de serveis que l’acompanye. 

20 de desembre de 1999, Veracruz

Allà  baixem  del  tren  i  tothom  mos  pregunte  perquè,  que  com  pensem  seguir.

Indaguem com està lo de puiar-si a un carguero, i està raro. Mirem pr’allí al bar de la

estació i no mos quedem perquè tothom mos mire amb cara de jabalí. Mo n’anem a

la sala d’espera de passatgers, i allí estem fent cigarrets –maravillosos Alitas- quan

entren cinc policies. Els de negre, la judicial... Si planten en corro i pregunten aon

dormirem –ací passarem la nit- què portem a la mochila, aon anem, etc. Passaports.

Si portem armes. No, dic, lo únic un gavinet, una navajita. 

-A ver pues. ¡Con esto se puede matar a alguien!

-Esto es para el jitomate y la cebolla –dic io-, no es para nada más-, però a ells els

deu semblar increíble que cuinem natres mateixos. Lleven les celles, mantenen la

posició corporal i argumental.

-Y con las botas o los puños también se puede matar a alguien –insistís Tuan-, ¡pero

es que no es el caso! 

Si posen molt sèrios. Pero mos diuen que tinguem molt cuidado i se’n van. 

Quan ia é negra nit ia han passat tres o quatre “indocumentados” sense mochila que

viatgen  cap  al  ianqui.  Ells  mos  informen  que  sí,  que  tots  venen  pra  agafar  els

cargueros, que passen a cinc kilòmetros d’aquí molt lentos per una curva, però que

igualment són ràpids i les estacions estan vigilades i als passos a nivell sempre hi ha

el guardavies que aprofitant que el tren reduís la marxa vigile tots els espais entre els
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vagons, de dia i de nit. Que é tota una aventura, i que no deu ser un bon ambient pra

passear-si amb un llastre de vint kilos que inclou documentacions estrangeres i pasta

segur,  i  mil  coses  més que  els  ulls  indocumentats  imaginarien.  No é asunto pra

aprenents de mítics com a natres, é pra mítics de necessitat, els qui re tenen i re

perden. Uns xicots si queden a passar la nit, mos observen. Traiem el fogonet, però

no volem donar un espectáculo, així que fem dos olles de crespitas pra tots i dormim

amb el cap a la mochila, vestits sobre la esterilla, amb les botes posades. Lo que mos

preguntàvom  vinint  al  tren,  pensant,  “oh,  pra  imaginar  viatges  mítics...  i  quan

haguem de dormir con las botas puestas, com a soldats?”. Dit i fet.

Rai. Rai vol dir raid, un dit, un aventón. Nirem a dit i tindrem paciència. Que pr’aquí

no  passen  carros:  que  agafem  dotze  km  de  bus  hasta  la  carretera.  Paciència,

paciència i molt sol, de gasolinera en gasolinera, un toque de marihuana que mos

fem en un descanso, i en dos aventons (un, de regalo, porte moltes llaunes de atún

gallego que el fill del senyor represente a Mèxic; l’atre é un camionet de plataforma

que porte una sola bobina de cable, de fusta,  sense cable, de un metro i mig de

diàmetro, que la reben a destino cinc xicots. A saber què portave a dins. Perquè si un

fa algo ilegal sempre va bé portar algun autoestopista que despiste als polis si ti

paren), ia som a Veracruz. Els coste de parar, a la gent, mos diuen els que mos paren,

perquè semblem un parell de gringos de la chingada. 

Hi ha un gallego a Veracruz que tè l’hotel més baratet del centro; Veracruz tè un

zócalo encantador, sense bohèmia però amb molt ambient. Comprem un puro pra

cadun de vint per tres centímetros, i un de més xic pra llevar-lo puesto. Els papeos

picants del fogonet amb un kilo de tortillas siguen viento en popa. A México DF no

entre  ni surt  cap tren de passatgers,  mos diuen;  ista  nit  marxarem de bus cap a

Puebla.  Ham  sopat  al  mercat  una  comida  corrida,  mos  han  preguntat  si  érom

marineros i el camarero intentave lligar-mos. Pr’això ham recordat que Veracruz tè

el port mercant més important del Golfo, i avui hi ham anat. El passeig molt majo i

l’aigua molt  oliosa i  pudenta.  Uns xavals  demanen als  turistes que els  tiren una

moneda de deu pesos a l’aigua, i ells la cacen antes de que toque fondo. Els turistes

s’animen, els xavals si tiren de dos en dos. Els pelícanos pescant a la plaia. 

Uns policies passàven per un parque, xino xano, i els hai vist de cua d’ull mentres

mos  fumàvom un canuto  mixt  amb tabaco  i  un  alitas  al  mateix  temps  pra  que
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dissimúligue.  No  podévom  amagar  re;  tampoc  portàvom  re  més  que  lo  que  si

cremave.  Quan  arriben  a  l’altura  del  banc,  a  quatre  metros,  mos  miren  i

immediatament començo a dir en català:

-mira que encà no’ls has vist però hi ha dos beltzas que viniven i ara ia està fet i cal

que si pensen que fumem sense cap por de re i pr’això enraono veloç perquè aixit i

en català perquè aixit... 

-ia t’antenc, ia, vols dir que no cal que diguem re que tingue sentit, només fer-mos

els guiris que no tenen re que amagar i estan ficats als seus asuntos perquè el pas

d’ista gent no els altere re...

Van fer uns passos més i quan van interceptar el vent, que hasta aleshores tinívom a

favor, si van tornar a parar. Potser vam tindre la sort que no reconeguessen l’aulor

d’herba barreada. Potser els vam donar bona onda. Però mos hu vam pendre com un

avís. Cap viatge é mític, si acabe a la presó, o pagant mordidas i passant pànic... No

si repetirà.

Foto 137: El faro de la buena onda. Veracruz.

A la punta del rompeolas que guarde el port pel Sud hi ha el faro verd. Un cubo de

formigó de tres metros de costat amb una caseta amb una torreta. Fem una trepada i

mos enfilem a dalt, bastant privat. Hi ha un farero al Faro de la Buena Onda. Mario

dóne amable benvinguda a tohom que s’atrevís a puiar al faro. Trau un paquet de

tabaco relleno de canutassos liats sense tabaco, i n’encén un. Mos explique la seua
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intensa i dura vida de traball. Pescador d’altura de xic, delinqüent de poca monta que

assegure haver renunciat a “ir a más”, buceador dels que llimpien barcos, mojado al

ianqui per temporades, estibador del port de Veracruz, i mil curros més. Amb trenta-

dos anys, ara passe la maior part del dia a la caseta del faro, i é com si s’hagués

jubilat. Aquí fa temps fumant canutos i coneix a gent que si va ajuntant a la llarga

llista dels amics del Faro. Quan arribe la nit, Mario se’n va a menjar algo al mercat i

después fa cap a la presó,  aon dorm cada dia,  istos anys.  Considere que no viu

malament, amb tot lo que va traballar des de nen...

Nantres ham reconsiderat els itineraris i pel camí al Nord ham descubert que mos

quede  Puebla,  i  des  d’allà  una  carretera  que  passe  entre  el  Popocatepetl  i  el

Istaccihuatl, els dos volcanos que vigilen el DF. Provarem de puiar-hi pels volts de

nadal, 5400m que té, algun refugi de apoio molt alt, un cràter immens, situació de

alerta. Puiarem contra tota previsió el primer 5000 a México? Io ia hi hera renunciat.

22 de desembre de 1999, Cholula

En la Puebla hace frío...

però nantres txaiem com jabalins a la estació de tren. Dos mil metros no eren des de

Cajatambo. L’altura no mi fa por però el fred sí. El nostre equip ha quedat mínim: un

saquet d’istiu, un forrillo, una chompa de gore, unes polaines, mitjons gordos encara,

malles i samarreta tèrmica, gorro i guantets i buf. Molt justos. Pinte rígio. Bones

botes, rai.

23 de desembre de 1999, Paso de Cortés

Sense els dos o tres kilos de tortilles sumiades i amb la mitat  de la compra que

voldríom portar (però es que per sumiar, sumiem banquetes!) i amb el fogonet que

no mos dóne confiança, mos vam plantar ahir, des de Puebla a dit i al final hasta a

peu, a 3500m, amb un fred de cojones, al Paso de Cortés. Sumiàvom un barracó en

ruines per okupar, i hi ha tot un refugi de montanya, molt estrany però molt guapo,

molt barato, aon lloguen grampons. Si tingués el foc encés, serie brutal. 
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Foto 138: Istaccihuatl (5200m) des del Paso de Cortés (3500m).

Ista nit passada hai dormit de bé com feve molts dies i un fart de sumiar alucinant

tot. El resto del dia poca cosa. Aclimatant, vaia. No anirem al Popo, perquè sí que

està prohibit, alerta naranja, l’exèrcit hu vigile.

-¡Eso es zona federal! ¡Si pasan, los balasean! 

-¿Balasera? ¿Pero quién?

-Pues!... Nosotros...

Diu que al Popo ia no li quede re de re de glaciar, un cubito, i que els refugios de

hojalata que hi here a 4800m i a 5000m “se los fundió, nada queda”. El refugio gros

amb  serveis  pra’ls  montanyeros  é  ara  el  quartel  dels  vigilants  del  Popo  i  els

montanyeros estem a la vora de la carretera en una cosa piramidal enorme que va ser

dissenyada, amb estil vagament alpí, de casota de informació dels guardaparques, i

allà han portat alguns matalassos i els grampons rovellats. Avui està ben buit. La

temperatura interior no ha puiat de set graus. 

Provarem de puiar el Istaccihuatl, un poc més baixet, un poc més llarg. Tè un refu de

llauna a 4500m. Això serà contrari a Huayhuash; allà tiniva equip de fred i menjar a

tope; ara ni una cosa ni l’atra, però la mochila é lleugera i mos mourem depressa pra

no passar fred.

Ia en vai quedar ben servit, de fred, a Cerro.
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Ia no hi ha llum ni pra escriure ni pra lligir. Amb la boira, avui no verem la fantàstica

surtida de lluna plena d’ahir...

26 de desembre de 1999, Paso de Cortés

De todo lo anterior, nada de nada quant a cinc-mils. Lo que sí, caminar des de antes

de la surtida del sol i arribar ben aviat al refu primer de l’aresta nord del Istaccihuatl,

el Refugio de los Cien. Hi vam estar ben sols, i això que hi here prou gent navegant

per la montanya, pra ser nadal. Vam descubrir gran cantitat de minja abandonada

pels que van de baixada, moltes coses casi basura, moltes llaunes obertes... però com

que allò ere una nevera perfecta, el biòleg va predicar amb l’exemple i vam arrasar

(lluny del biòleg maniàtic de Marroc). Sopar de nadal. La puiada here sigut molt

fàcil, amb re de vegetació. Volcans... com els de Ometepe. Un món. Vam explorar

les motxiles, i amb les bolsetes de nylon del fogonet i atres, donant-li forma amb

cinta americana, vam forrar unes manoples de doble mitjó. Macgivers. 

Mi vai dormir vora les dotze, amb mal de cap i poc en forma. Tuan si va fotre al sac

a  la  una,  fonent  neu.  A les  cinc  no  podeva  més  de  tussir  i  donar  voltes  amb

retortijons, i el mal de cap ia no ere soportable, al moure-mi pra nar a fer de ventre.

L’alarma mi va pillar despert. Hoy no se puede. No sabeva si ere l’altura o la grip

d’aguella dona d’aguell autobús, però. 

Van passar tres austriacos, un canadenc que here fet bivac a 5000m amb una llauna

de sardines i un sac, baixant del pic en tejanos “Canada is much more cold”, un

mexicano. Io, covar al sac, orxegant una mica. Mal d’altura més que segur, amb o

sense la grip. Avall. 

Mos vam perdre ben perduts i vam caure a un bosc. La boirina de vint metros de

visibilitat, la brúixola que de re servive sense mapa... en fin va resultar que érom a la

vessant del Ista que mos pensàvom, però moltíssim desviats a l’est. Vam fer hores i

hores  de  bosc  de  fades,  io  arrossegant-mi  a  io,  i  Tuan  cargant  amb dos  fardos

gigantes de basura que baixave del refu.

Al foscant vam entrapussar amb una trocha maderera, i quan ia ere ben fosc, vam

trobar un clan familiar recullint el dinar de nadal al mig del bosc. Mos van fer el
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aventón dels últims deu kilómetros de puiada. 

Continuo isto matí a trenta-set, poca febre, re é segur. Casualment o no, un virus ha

decidit manifestar-si. Però el cap ia no mi fa mal. Ah, però estic malalt i odio estar

malalt. Tuan se n’ha baixat a Amecameca a buscar provisions. Mos quedarem aquí si

hai de fer repós, amb quatre mantes, perquè el refu é majo de vritat, a quinze pesos.

Més barato, ia ha de ser San Agustinillo.

Avui é nada menos que dumenge después de nadal. El dia més punta de l’any a Paso

de Cortés, a només dos hores del DF, els dos volcans més grossos del país (después

de l’Orizaba o Sitlalipetl –tuc de l’estel-) i un amb fumaroles... Els domingueros

arriben a carrassos impresionants, en escarabajos i furgonetes, s’abriguen, si bufen

es dits, paguen dos pesos per utilitzar el lavabo del refu, si miren les fotos de lo que

si pot vere a fora i si miren un moment al gringo barbudo “todavia en el sleeping –

estará enfermo”. Com els domingueros de tot arreu: arriben hasta on els porte el

cotxe, busquen ràpid els referents humans (miren més el refugi que el Popo), fan dos

fotos i marxen perquè fa molt fred. Tamé aquí si veuen els chicos fresa amb les

seues flamantes chaquetes roies northface, més chulos que digú. Això sí, per ràpits

que siguen a fotre el camp, sempre deixen alguna coseta de basura. 

I el Ista que s’ha llevat net i brillant,...

Istaccihuatl é la princesa adurmida, i així si veu des del nord, la mitat del seu cràter

vell fa una cresta llarga que tè silueta de dona vestida de blanc. Allà la va puiar pra

enterrar-la el seu xicot enamorat, i allà si va quedar ell tamé fumant la seua pipa pra

venllar-la eternament: Popocatepetl, el guardián humeante.

Antes  de  la  polució  urbana  récord  del  DF,  des  d’aquí  si  veieve  la  capital  del

asteques. Som al Paso aon Hernan Cortés va vere Technotitlán a la seua llacuna, aon

fregant-si les mans deve arengar als seus barbuts, “¡La ciudad más rica de las Indias!

¡A degüello!”.

27 de desembre de 1999

Tuan va tornar ahir amb provisions pra quatre dies quatre panxes i amb la notícia

que un metge l’here fet  el  rai  de baixada,  i  en sabre de la meua malaltia,  el  va
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acompanyar a tots els recados, li va regalar medicaments i li va ordenar que mos

anéssom a instalar a la seua casa de Amecameca pra els dies que vulguéssom, perquè

ells no hi seran. Increíble.

Vam sopar suave i abundant: amanida de ràvets i jícama, vianda de ceba, trumfa,

garrota, nopales i camaronsitos. Isto matí no tinc febre però mi sento molt debilucho.

Tuan ha marxat a les quatre (nocturnidad, premeditación i alevosía) cap al Popo. Un

monte amb tots els al·licients: volcà actiu de cinc mil metros, amb un cràter gegant, i

ademés vigilat per l’exèrcit. 

Foto  139:  (Toni)  El  Popocatepetl

(5542m)  i  el  seu  cartell  de

“Prohibido el paso”.

El  refu  està  més  tranquil.  Ha arribat  una  expedició  alpinística  completa  de  vuit

japonesos amb quatre guies, que porten deu bidons blaus i varios petates; passaven

cordes, triaven tornillos de gel, arnesos, piolets de cascada, menjar tècnic... Niran tan

cargats que el Ista els costarà una semana... si no fixen cordes! 
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Foto 140: (Toni) Cràter del Popo, fumeant alenades de sofre mortífero.

Foto 141: (Toni) Istaccihuatl des del Popocatepetl, o la princesa durmida vista

pel guardià fumeant.

M’hai  donat  conte  que  amb  Tuan  passem  hores  discutint  bricolages  i  trucos  i

dissenys pra’l material que fem anar i encara que tinim èxits profitosos, mai en parlo

al  diari.  É curiós.  De tota  manera,  poca cosa conseguís  entrar-hi,  al  diari,  de lo

observat i comentat i registrat amb la vista... com les fotos que nem fent: una aquí,

l’atra a mil kilòmetros. 
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28 de desembre de 1999, Amecameca

La realitat sempre supere la ficció, diuen, com mos ha passat amb la casa ista del

doctor. Contactar amb el masover -que fa focos de iluminar orquestes en un taller

lateral del jardí-, mos ha obert i explicat el calentador, la llenya, tal. Tot nostre, un

jardí gran amb les escultures del maestro i sense ningú que mos amprenye pra re.

Pagant no hu trobes. Ia tinim la roba estesa (¡Yo me lo lavo todo!), escacs, descanso.

Al foc vai estar hasta les tantes amb un llibre luxós sobre la restauració japonesa de

la Capilla Sixtina. 

Foto 142: La casa del doctor a Amecameca.

Ací a la terrassa espero a Tuan que porte un canutet; quan tinguem roba seca nirem a

comprar-mos un tall de vaca al mercat. Tinim casa, i lo més curiós é que el que deixe

la casa a dos jipis malolientes (ara ia no, però hasta ahir sí) é un tio posicionat, calvo

i amb poca pinta de fer lo que fa. Qué buena onda, órale.

Forjarán mi destino las piedras del camino... ahí me las den todas!

Un dia de gener al Chaparral del cerro Tumpián.

Com de costum, quan llevem el cul de la cadira no hi ha qui mos pare. De Ameca al

DF, en autobús, però ara, el aura de Els Que Han De Arribar a Frisco a Chambear

mos acompanye i mos regalen els billets, i hasta el centro mos porten amb metro, un

cuates montañeros a qui els va agradar la nostra història. 
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Foto 143: Ensaiant la batucada del milenio. México DF.

El DF tinive una animalada de coses. Vam deixar les mochiles a l’estació de busos,

vist que no hi here trens; vam buscar el mercat del centro pra fer una comida corrida

de 12 pesos, mos vam comprar per 15 un literal atracón de pastelitos de La Ideal -la

millor del DF-, i en un parque solitario els vam disfrutar, un toque, al radé un purito

mexicano. Una tarde en la ciudad más grande del mundo. Al Zócalo, plaça maior

enorme,  hi  here un montatge descomunal  de ferros  i  llums i  helicòpteros pra la

celebració de cap d’any. Vam travessar depressa; qüestió de no quedar-si atrapats a

la ciutat; el bus surtive a la una de la nit.

Foto 144: Un parc urbà a San Luís Potosí.
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Pel matí, a San Luís Potosí... tampoc hi ha servei ferroviari de passatgers! Al menos

la consigna é gratis a la oficina de turisme. Fem massa acopio de jalo i la mochila

pese més que mai. Per la tarde emigrem cap al Nord, cap al desert (això mi penso).

Un bus a Charcas i un atre a Laguna Seca (curiós exemple de veïnatge de toponímia

antonímica). Laguna Seca é un pas de nivell del tren, pr’això baixem allí. Tinim un

mapeta que diu que al nord nord per la via s’arribe a Estación Catorce, i una mica a

l’est buscant les montanyes s’arribe a Real del Catorce, que é el nostre plan, desert a

través, a vere què. L’escala del mapa diu que uns seixanta kilòmetros o vuitanta.

Resseguir tota la Sierra del Catorce des del Manantial Magdalenas hasta el Real. 

Txarrem amb  els  guardavies.  El  foco  que  tenen  pra  vigilar  els  indocumentados

murciélagos fa por. Preguntem si mos deixen un trosset de porcho i diuen que no.

Marxem entre pista i via, i acampem a deu metros de la via vora una paret de pedra

seca. Quan saltem la paret, Tuan cride:

‒Merda! Això és com caure a una esquerda de glaciar amb cincuanta metros de

corda a dins de la mochila!

‒Què?

‒Les botes grosses, a la mochila estan bé!

‒Què?

‒M’hai torçut el torterol...

Durant la nit passen bastants trens, afluixant al pas a nivell, algun que conto complet

porte  sis  locomotores  seguides  i  cinquanta  vagons  de  càrrega  a  radé,  i  dos

locomotores de cua.
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Foto 145: “...per la pista polsosa...”

L’ondemà mi carrego un quart de la seua mochila i caminem per la pista polsosa

paralela a la via. Comencem a vere la vegetació real que hi ha a la planura aon som,

“el chaparral”, que é una societat vegetal de medis àrids americans, amb una varietat

i densitat enorme de cactàcies i atres plantes punxoses. L’altura de una persona. Hi

veus molt aprop i molt lluny, però ti quedes sense referències intermitges. Mos hu

mirem des del primer aventón, entre les fustes de la caixa de un camión de cervesa

fresqueta –barres de gel entre les caixes‒. Per haver sigut bons, no robant-ni cap,

mo’n toque una a cad’un al baixar. Caminem uns quants kilometrets més, i veiem

una construcció lluny. Poc a poc si va definint i no semble una casa. Està fet al costat

de la via i la trocha si desvíe: està clar que é algo relacionat amb el tren. Pare un

cotxe que ve en sentit contrari. No mos porte enlloc, però tè curiositat; mos regale un

paquet de pastes i un garrafón d’ixos de màquines automàtiques d’aigua, de cinco

galones (uns dinou litros). Tot lo matí ham estat buscant sense èxit bones botelles de

cocacola a la cuneta, pra aumentar el volum de cantimplora: ara mos han donat la

solució. La garrafa està buida, pr’això. Harem de nar a Estación Catorce a rellenar. 

241



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

Foto 146: Zona tórrida, 2006, rotulador sobre paper, 18x24cm.

Mos apropem a la paret,  i  é una paret vertical  orientada est-oest  i  diu en lletres

gegants: ZONA TÓRRIDA. No cal que mos hu diguen, però qué pinte la paret. En

tot cas, dic, a l’atre costat hi harà sombra! A l’atre costat, en lletres gegants: ZONA

TEMPLADA. Ni que hu júrigues. Allà fem el segon esmurzar. La paret marque el

paralel del Tròpic de Càncer, els 23º i pico de latitud Nord. El chaparral continue

immutable. 

Foto 147: Zona templada, 2006, rotulador sobre paper, 18x24cm.

Allà mateix conseguim el aventón cap a Estación Catorce. El garrafón ha contingut

gasolina i no mo’l volen; el regalem pr’allí fora, i en comprem un de nou pagant la

fiança  de  l’envàs.  I  quatre  kilos  de  tortillas.  Ara  cap  al  Oeste,  que  é  aon  més
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chaparral hi ha. A perdre-mos de la civilització en un dia tan senyalat com aguet.

Estudiem com portar el garrafon entre els dos. Crusem el poble i des de un toyota,

una xicota que viatge a la baca mos regale un somriure i dos dits, Buena Onda!

No mos deixen caminar. Una picap pare, i mos fan puiar a la caixa.

‒¿Van “adentro”?

‒Ssí‒ aventurem.

‒Cuando salgan, si necesitan algo, tenemos una casita por allí en la trocha, donde los

dejaremos, tenemos gaseosas y lo que haga falta.

‒Gracias.

Flipem  al  vent  de  la  picap.  Veiem  una  colla  d’heterogenis  amb  despendolades

mochiles;  mexicans, segur. La picap pare,  eren clients seus ahir,  mos fan baixar,

“Los llevamos al pueblo y enseguidita volvemos”. Mos sentem a esperar i disfrutar.

Sentim xiular algú, i apareix Don Roberto Caravantes presentant-si, amb l’armilla de

rockero,  les  huaraches,  les  ulleres  de  poli,  els  auriculars,  el  seu look entre  Jimi

Hendrix i Don Juan yaqui. Fem la txarrada, i mos demane un toque si el tenim. Mos

fem el últim-míssim canuto que mos quedave de lo que vam comprar a Palenque.

Oh, diu, aneu a buscar a Mescalito, cert? Oh claro...  I  mos dóne instruccions. Ia

sabem algunes coses però atres no. Mos dóne un botó gros, diu que mo’l partim ara i

mo’l mengem, que mos ajudarà a buscar. Dit i fet. Mos recomane un puesto, pista

enllà  enllà  hi  ha una bassa de  ciment  abandonada que està  pintada  de adoratori

huichol, i que se hi està bé, repechadito. Ell torne a Oaxaca, porte una cullita maja

que assecarà i prepararà en pastilles de polset comprimit pra la discoteca. Mescalito

està en tot, pues.

Arribe un carro i Roberto fa un bot a radé de les mates, amague algo. Però quan veu

que é la picap, ia els coneix, cap problema. Salud y buen viaje!

Puiem  a  la  caixa  atra  vegada...  i  mescalito  mos  atrape.  Les  sensacions  s’han

multiplicat.  Començo  a  vere,  hi  veic  molt  clar,  veic  les  rames  de  cactus  molt

distants, començo a comparar amb Tuan, que tè vista de buitre, i arrelejo tant com

ell! El peiote m’ha curat la miopia? Com pot ser? Però é així!

Mos deixen en el  nostre flipe.  Ia estem una mica més amont que el terreno i  la
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sonrisa é de iluminats. Mos trobem a uns canadencs molt xovenets que han tingut la

mateixa idea de nar a menjar el sagrado peyote en isto cap d’any senyalat; han fet

tres dies i mig de autobús seguits. Partim uns cigarrets i uns coneixements sobre la

manera correcta de cullir i entar, i els enviem al centro de adoración que mos digués

Don Roberto  pra  que  estiguen més  segurs;  i  així  transmetem la  lliçó  del  nostre

chamán fent de chamans i els deixem allí sentats bocabadats quan abandonem la

pista  orientats  al  Cerro  Tumpián,  de  redoneta  cima  doble,  que  mos  cride,  i

desapareixem entre els pinchos, com un estrany camello de quatre potes separables,

que porte dos jorobes enormes del menjar i la bossa d’aigua entremig com si fos a la

panxa. Carreguem al començar uns vint-i-cinc litros d’aigua, quatre kilos de tortilles

i  moltíssimes més coses,  incluída la  mochila sancera amb els  seus quatre  llibres

etcétera. Al foscant total encara no ham vist cap peiot, i només trobem una china (el

cactus  dit  Joshua Tree)  ben  grossa,  de  aon  aranquen a  l’Est  i  Nord  quatre  vies

d’alambrespino.  Allí  acampem:  cuinem  durant  vàries  hores,  mos  olbidem  del

relotge, mengem hasta acabar-mos-hu tot encà que avui ham fet el bèstia, amb els

habaneros  a  l’arrós  i  amb el  chile  rojo  seco  al  sofregit  de  verduretes,  i  no  hay

descanso al paladar encendido.

Foto 148: Tumpián (“...com un estrany camello de quatre potes separables...”),

2008, rotulador i llapis de colors sobre paper, 12x18cm.
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¿Dónde estuviste en el cambio de milenio? ia sabem que hi ha debat entre enguany i

l’any que ve, però... serà ixa la pregunta del pròxim mig segle? Ia si verà. 

Durant moltes hores vam estar fumant els nostres puros veracruzanos. Nit lenta. Al

matí esmurzem hasta que el sol està alt. Arriben dos del canadencs: mos han sentit

algun crit i mos han buscat perquè s’han perdut. Han surtit de matinada a buscar a

mescalito i s’han perdut sense mochila ni re. No tenen idea de aon són. Quan han

acceptat  que  estaven  perduts,  han  trobat  a  mescalito,  después  a  natres.  Mos

assegurem que estan ben orientats,  els  donem aigua,  els  fotem a la  botxaca un

sarpat de castanyes d’índies i mos despedim.

Quan mi quede la ment en blanc, tanmateix acotxat pra fer de ventre, Mescalito

apareix a davant dels meus nassos. 

Dotze grills tè isto. A partir de cinc o sis, ia tè poder. Cada any un grill, si l’any é

bo. Més grills, més poder. Veiem clar que ara els començarem a trobar i decretem

dejuni a partir d’isto moment. 

Foto 149: Camp de la China dels Arams per cap d’any.

Caminem tot lo dia fent esses i rellevant-mos a obrir pas entre les punxes. Estem a

punt de calçar-mos les polaines varies vegades. Els cactus fan un paisatge brutal,

inaccessible, que t’obligue a nar per aon ell vol. Menos mal que el Cerro Tumpián é

inconfusible  i  gros.  Trobem en total,  durant  tot  lo  dia,  catorze botons de peiote
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d’entre nou i quinze gajos. A la nit mos hu txarrem tot, no tinim ni idea de què

esperar de l’enteògen més afamadament poderós de la terra... Tinim el campament

vora de la china més alta de tot el chaparral, aprop del Tumpián. Mos fem un te i

mo’n nem a durmir dejuns, molt i molt enraulits. La nit é molt freda al desert. El foc

del desert é molt agraït, foc de cactus sec, flama ràpida i viva, però molt devorador.

L’apaguem  perquè  la  nit  fonda  porte  una  brisa  d’algun  puesto.  Continuem

intoxicats de nicotina; después del puro d’ahir, com que no ham menjat, ham fumat

triple.

Foto  150:  Botons  de  peiot,  peyotl  o  peyote,  o  Mescalito,  o  Lophophora

williamsii. 

Al matí, a l’alba primera, mos desvenllem i mos fem un atre te suave. Mos triem els

peiots que mos menjarem, començant pels més vells; pensem que podrem amb sis

botons cada un. Fem les mochiles i portem tamé el bidó a un forat a cinquanta

passos de la china. Mos quedem un litro d’aigua cadun penjat en bandolera; a les

botxaques, alitas, mechero, mistos, brúixola, el rumbo entre cerro i china apuntat, i

una barrita energética per cap. Masteguem el peiot lentament i el nem engullint. Io

mi paro a dos i mig. Tuan si pare a tres i mig, i orxegue al cap de poc. A io no mi

sap  amarg,  casibé,  el  retinc  molt  a  la  boca,  fent-lo  papilla,  i  no  orxego.  Mos

separem cadun al seu rumbo. Intentarem tornar a la posta del sol.

Puio al cerro Tumpián, i allà m’asento un rato, bastant, i flipo bella mica, com si

fossen els bolets; però re. M’agafe un atac i mi mengo la barrita en deu minuts.
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Llavontes veic més colors i me hu planteo. Crec que hai menjat massa poc peiot,

que no n’hi ha prou pra que mi puie. Decidisso tornar al campament: localitzo la

china i marxo. A la falda del cerro començo a ser cridat per llums sota els arbustos,

Mescalito mi cride des de cent puestos alhora. Plego deu o quinze peiotes vells amb

tot el carinyo i continuo. Arribo a la china i me’n vaic de dret al campament. Bueno,

esperarem, mi dic. Cargo la meua mochila i al mateix temps, entre els braços, el

bidó d’aigua, així només faré dos viatges, dic. Quan arribo a la china, els cinquanta

passos  m’han acabat  les forces.  Encerto a descargar l'aigua a la  sombra de la

china, pero io mateix mi desplomo, tan llarg com sóc. 

Una mà meua, instintivament, burxe a la mochila, una cantimplora, uns trossos de

tortilla esgarrapats, unes ditades de mel, una poma. Tot va entrant poc a poc i quan

el cervell dispose de sucre desencadene tota la química que here estat esperant,

potser  parada  per  l’adrenalina  de  la  por,  la  de  passar  una  nit  pel  desert  en

samarreta. Mescalito s’obre pas i ocupe el seu puesto. M’arrastro hasta el tronc de

la china, me hi repencho, i allavons despego.

Volo pel chaparral, i caic en un bon puesto. Com que hai begut, busco la terra. Sóc

una llavor, donques. Una punta de io penetre la terra i trobe de tot, camins i regalos

pra fer-si gran. Quan ia tinc puesto, miro el sol per l’atra punta de io, surto de la

terra i m’alimento del sol, m’ascalfe terriblement, i sóc alhora el que està a fora i el

que està a dins. 

Com que ia sóc un peiote gros, mi preparo pra flurir. Engordo l’arrel i m’apleno la

pell de sustància. Com que no tinc ulls, veic el desert des de dintre. A través de la

pròpia  sustància.  Els  esprits  de  tot  si  comuniquen.  Flurisso.  Llanço  llavors,  i

despego amb elles, me’n vaic al món. 

S’obren les portes, miro a dins...  Sóc el que tè arrel i sóc el que la llavor serà.

Mescalito  parle  clar.  Home; Peiotl;  Gaia;  una sola sustància.  Sóc l’animal que

plante una arrel simbòlica profunda a la terra, pra beure sempre les aigües d’una

cultura.  Sóc  –som-  l’animal  que  imite  amb les  seues  societats  els  boscos  i  els

deserts.  Les  jungles.  L’animal  vegetal,  inconscient  de  l’aliança  secreta  entre  la

funció cultural de l’arrelament, la funció clorofíl·lica de portar les fulles a atres

cels, la funció trascendent d’estendre la llavor a d'atres mons. S’obren més portes.

Hi ha d’atres mons, però estan en isto. En el món futur. Les miro, les portes obertes,
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però no hi entro.

Torno a ser un home de sang calenta que obre els ulls, i mi miro les mans: la dreta

està bruta i polsosa, de foradar el terra, l’esquerra està cremada i esgarrinxada,

d’abraçar el tronc de la china allà aon el sol tocave. Busco el sol tot io a l’atre

costat:  ia  é  molt  baix,  estic  gelat.  Ha  passat  tot  el  dia.  Tuan  només  trobe  el

campament quan io començo a cantar ben fort i penjo un fanalet a la china. Ha

estat tot el  dia perdut,  i  no ha despegat: perdut de vritat,  racionant la barrita i

l’aigua pra’ls moments de fixar orientació, pero re, ha estat al peu de cent chines i

no ha trobat La Més Alta. Al moment de sentir'm cantar caminave en sentit contrari,

i no conseguive sabre si estave al·lucinant o què. L’explico lo que sospito, la por o

la tensió bloqueie la vinguda de la cosa, que no estic segur de podre dir reacció

bioquímica només; això vol dir que mescalito no ti torne loco sinó que s’espere a

que estigues en l’ambient adequat. 

‒Molt  aprenents  pra  separar-mos  en  un  viatge  així,  mano‒ mi  diu,  reconeixent

havre-si passat d'atrevit al proposar-hu. 

‒Sí, però veus, mescalito s’ha comportat, no desarrolle els pànics ni les angústies. 

‒Però tamé menge, necessite tortilla. 

‒Bueno, pues bon profit, mano. Potser encà ti puiarà...
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Foto  151:  Camp de  la  China Més

Alta sota el Tumpián.

Comencem a dinar a les sis i acabem quan Orion estave al cénit. Bon foc, sense

pressa, vam txaure més que bé. 

Avui encara tinim un atre camp sota les estrelles, més endintre encara, a la vora de

l’epicèntric  Cerro  Tumpián.  Mentres  tinguem  aigua,  s’està  molt  bé.  Com

sangardalls. Quan tornem a la civilització mos traurem la crosta de pols amb punxes

que mos estem fent. Estem secant uns quants peiotes pra portar’ls de viatge... o pra

que ells mos porten. Els amagarem bé.

Un pastor mos ha dit que com hérom arribat allí; i que certament ere un buen lugar

para pasiar, que a los gringuitos que pasiaban más allá donde el adoratorio la policia

les buscaba la mordida... Toni l’ha preguntat el nom de trenta cactus diferents. Mos

ha preguntat si coneixévom el peyote. Nantres l’ham preguntat si el coneixeve ell.

Ha dit  que ell  observe a tothom, però que la  gent  del  país  no fa  això,  això els

mexicanos de la ciutat, els gringuitos, i els huicholes, claro. Natres l’ham explicat tot

lo que sabem i l’ham animat. 

Natres portàvom les botes grosses eriçades de punches com una oruga. Ell portave
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unes abarques de neumàtic. Com hu farà?

Foto 152: “Cau la nit al chaparral catorzè..”

4 de gener de 2000, Estación Catorce

La  última  nit  ha  gelat  al  fondo  del  barranc  aon  hérom  colat  el  campamento

ambulante. Molt i molt alleugerits de cos i ànima i mochila, emprenem la primera

trocha al Este. Sempre per la pista, i havent-mos begut el bidó, en tres hores de pas

alegre mos desfem la ruta de quatre dies de deu hores de navegar chaparral entre les

punches de tota mida. 

Caminàvom  mirant  el  chaparral  denso  d'aon  surtívom,  i  no  si  veieve  sisquere

transitable.

‒Hi here un atre món, astí dins dels cactus. 

‒Segur que et pots passar una semana perdut entre dos trochas que estiguen a tres

quilómetros.

‒Com al Bosque Mitago...

‒Quin?

‒Un llibre... ia te’l contaré, si vos, a l’autocar, demà. 
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El contacte amb la civilització mos feve vergonya. Visitem una fondeta, una atra, i

enlloc de triar l’abuelita entranyable que semble que no sap què fan els gringos que a

la nit udolen als quartos del seu hotel,  mo n’anem amb la colla de vividors que

deixen que els gringos pinten els quartos, els venen peiote sec quan tornen del desert

amb les mans buides, ti fan pagar el seu dinar, etc. Brut i raro sobretot, el puesto; la

gent, pues són com són però al menos procuren ser simpàtics. Toni si compre el

barret de palla blanca de ala ancha pel que ha suspirat tots istos dies al desert; é de

quinta mà. Però bona música tota la tarde. Bugada, dutxa, i misdiada.

Ia ham ixit del desert, ara cap a Chihuahua, rumbo general norte y oeste, el destino

pot ser Frisco. De mil en mil kilòmetros, procurant el aventón.

7 de gener de 2000, Culiacán

Chihuahua, Chihuahua... tot lo que en verem serà un gosset de la raça ixa; som vora

la costa pacífica. Un aventón de la furgo dels assistents sanitaris mos va portar de

visita a Real del Catorce (poblet returistificat donde los haya) i mos va portar al cap

d’unes hores de baixada a Matehuala. Clàssica visita a la urbe: compres al mercat,

comida corrida i sessió d’estació de busos. Primer un bus nocturn a Saltillo, amb la

poli a mitja nit preguntant si portem a les mochiles droga; diem que no; i el final de

nit a la estació de Saltillo, botas puestas, hasta que a les sis mos desperten. 

Enxeguem el fogonet i mos posem a pelar fruita perquè se mos ha ocurrit fer una

sopa de macedònia amb de tot, amb sucre i civada. El primer ve un xicot que està

embulicat amb una manta, molt xove. A ell tamé l’han obligat a despertar-si. Però la

sopa de fruita no l’agrade. Potser està colocat. El segon, un home que si sorprén tant

que estiguem cuinant allí dins que mos diu “abusivos” i mos dóne vint pesos. Ham

perdut la dignitat?, mi pregunto. O, perquè a natres, i no al xicot de la manta? Pero

Tuan pille el billet, "¡a su salud, los tacos!"; bien visto, mano...

Surtim al carrer i crusem mitja ciutat a peu hasta el cruce del caballito, aon hi ha els

bons raids. Mos hi estem dos hores molt llargues, però al final un magnífico Ford

Contour  tapicería  de  cuero  mos  txampe,  i  al  cap  d’un  rato  acceptem  canviar

Hermosillo per Culiacán acompanyant-lo a portar ixo cotxe, fent el copilotage. Hi ha

posat un pollastre a l’ast i no sé quantes coses més, al repostar mos ha emplenat el
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fogonet i tot. 

Ham travessat i travessat, amb Camilo, gradualment canviant hasta que mos tirem

avall per la carretera del Espinazo del Diablo. Dive que sort que ere de nit que no

veiévom els penjants, i no tocave el freno pra que el cotxe no reduigués de marxa. A

les tres del matí ham arribat a la voreta del Pacífic, al dit Culiacán. L’últim relevo de

conversa l’hai fet io, i preparant-mi a la última parada m’hai pres un super-cafè, i

pr’això, a les tantes, a l’estació d’autobusos aon mos ha deixat no podeva txaure.

El primer borratxo que se m’entrapusse tè una cara estranya... el deixo txarrar lo que

vulgue perquè no puc dormir i tuan sí. Diu que si quedarà un rato a txarrar pra que se

li baixe la borratxera, que la dona no el pot vere aixit. Però si demane un cafè i li tire

una mitat del brandy que porte a la petaca. A les set insistís pra que nem a esmurzar

a  casa  seua,  que mos  convide.  Tant  sí  com no.  Serem la  excusa  d’aon ha  estat

passant la nit, aprenent i culturitzant-si amb uns gringos molt amables, enlloc de fent

el cabrón pr’astí. Abed-Nago si diu, i porte una gorra de repartidor de menjar chino.

Tè una chihuahua de raça pura, calva, que ha criat; i ell tè una filla de cuatre mesos,

observem tot just passar la porta de casa seua.

Suhei, la seua jove i encantadora, bella i lleganyosa, hiperevangelista i esposa, mos

ascalfe a la ordre d’ell la magnífica casserola de hígado encebollado, amb arrós, i

amanida  de  fruita,  que  ella  li  tinive  feta  pra  sopar...  i  cafè  i  sessió  de  sermons

discutint animadament de si Cristo é o no é la font imprescindible i  única de la

bondat humana. Abed-Nago no here dit re de tot això durant la nit. Ere ex bajista de

jazz, ere moltes coses. Ella –continue‒ ere coquera i de tot, i Cristo l’ha salvat, i ella

s’ha autocondenat a salvar-lo a ell (a Abed-Nago). Natres ia estem de la part d’ella

perquè mos enamorem a l’instant que diu que als divuit ere la més rumbera. (I és que

tè uns ulls pra iluminar ixo nom! Suhei...) Ella marxe a treballar; ell a dormir la

mona; natres rentem algo, guardem la mochila, tinim un internet a deu metros, i dos

samarretes negres, xiques pra Abed, que mos fan sentir tope mudats. Qué más se

puede pedir?

13 de gener de 2000, Yécora

(Uf  quants  dies...)  Tú  é  curiós  com poden  canviar  les  coses  tot  just  les  acabes
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d’ascriure. Con que sí, eh?, Qué más pedir, los evangelistas, l’hospitalité... Un mero

fallo vam tindre: autoconvidar-mos. Vam proposar que, si mos convidaven a passar

la nit, els févom un sopar magnífic d’agraïment, que aniríom al mercat, i a buscar

mapes pra patear a l’Instituto Geográfico. I el dia va ser molt raro. Si lleve Abed de

la  minimisdiada  i  pam,  si  desdejune  amb un 33cc  de  tequila  i  una  llima.  “Esto

despierta.” Alcohòlic irremediable. Espectaculo lamentable. Mos porte a l’autobús,

que sí, que amb ell al centro, tal; mos porte al seu curro sense dir-mos-hu. A la porta

mos  demane  que  només  enraonem  gringo,  que  no  parlem  espanyol  que  s’ha

d’excusar amb el jefe. Discutís amb ell i el jefe mi pregunte en espanyol:

‒Ha bebido esta mañana también, ¿cierto?‒ i li dic que sí, ‒es que si me llama yo me

creo que està enfermo, pero si se viene hasta aquí a atufarme, no puede ser‒ I a

Abed: ‒Váyase a su casa y vuelva mañana.

Abed-Nago diu que nem al banc, que necessite dos testimonis pra que li validen una

tarjeta que no sap ni com inventar-si que farà colar als banqueros, i li diem que se’n

vaigue a casa i que no se l’ocurrisque beure. Natres nem al mercat, i pateant molt

ens direccions incorrectes, tanmateix trobem alguns mapes de la península de la Baja

California; hi ha ferrys que hi porten, però no hi ha aigua. Serie una versió a lo

grande de la incursió al chaparral, la Baja. Uf.

Llavontes, com que ella encara traballave, natres cuinàvom, mmh, tavelletes amb

trumfa i ou dur, oli d’oliva, pa amb tomata amb embutits (el txurís ia si va acabar...

al desert?) i formatge... Entre Abed a la casa:

‒Amigos... la vida es así... a veces uno se equivoca... 

Tuan reaccione, 

‒¿Nos tenemos que ir ahora, Abed?‒ i Abed respire aliviat,

‒Sí. Por favor...‒ i mos diu que ham de marxar, que hu sent molt però que mos

n’ham d’anar.

Recullim en dos minuts les tavelles i tot. No pot quedar res, diu, é la congregació qui

hu diu, i vos esperen a la porta amb un carro pra portar-vos a l’estació d’autobusos

de vuelta, atra vegada, a les onze de la nit... A esperar un bus a Los Mochis. Ella
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estave esperant a fora amb la nena, no va ni entrar hasta que hérom marxat. Apenes

si va dir adéu. Els evangelistes estaven molt sèrios.

Vam tindre tema de conversa sobrat tota la nit mentres sopàvom i meditàvom sobre

les coses i les seues voltes. A vere qui mos ere futut a fora de casa en realitat. Encara

li  donem  voltes  avui.  Ell  mos  va  intentar  vendre  a  la  dona  pra  explicar  la

noctambulitat i la borrachera. Tampoc li va colar al curro. Per tercera vegada, a la

reunió evangèlica de cada tarde, van anar en família mentres natres févom sopar.

Allà mos va tornar a vendre. I si van dir que érom ateus, i que érom tal o qual, la

qüestió é que nantres érom el diable tentador, i encara estàvom a casa seua. Li va

tocar exorciçar-mos; ojalà que la fe l’ajudés a no beure, al menos. Molt amables,

molt rectes tamé, els executors del transporte de los diablos. 

D’estació a estació, aguell dia les carns van dir prou i a Los Mochis vam agafar

quarto pra duchar-mos i txaure hasta les mil i comprar i menjar pels parques amb la

calma de tindre la mochila guardada. Quan va arribar la nit mos va agafar la taleia de

provar de baixar-mos una botella de mexcal. I ni mitja vam puguer, allà tota la nit

esperant  el  tren,  jugant  els  escacs  més  malament  que  sota  cap  atra  influència,

dialogant com besugos. Això sí, vam fer molts amics, aguella nit, amb el trago a la

vista. 

El tren que no heren tancat ni els francesos ni els japonesos, el mimadet tren de

Chihuahua al Pacífico, encara si podeve puiar. Cap a la Sierra Madre per la Barranca

del Cobre, més fonda que el Cañón del Colorado... la més fonda del món! (lo que si

diu igual igual al Cañón del Colca a Perú). El plan meu ere quedar-mi en un poble,

tranquil,  pra apendre artesania de la fusta...  però agueix ere un plan de mesos, i

sentiva la tirantor de sabre que potser haria de tornar a Europa molt aviat (hi here

una moneda llançada ‒una beca‒, donant voltes a l’aire...). Així que vam fer plan

comú amb Tuan: Mo’n volévom nar, donques, de la estació de dalt de la Barranca,

Divisadero,  hasta  Uruachic,  amb un  mapa  penós  i  ganes  d’aventura.  Un  primer

aventón en picap mos fa coincidir amb dos mochileros mexicanos amb un punyal

lligat a la cama, que mos pregunten si coneixem la mota... fem que sí que sabem, i

mos conten que la seua excursió tè per objecte trobar cultius d’herba i cremar-la. Uf.
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Foto 153 a 155: Panoràmica de la Barranca del Cobre 1, 2 i 3.
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Els plans si fan pra canviar-los aviat. A Divisadero, mentres explorem les coves de

les roques buscant bivac, el torterol de Tuan torne a fallar. Està clar que està jodido

lo de patear. I que lo de separar-mos ere mala idea. Seguirem a dit. 

Ixa nit vam jaure en un cubert taraumara a la vora de una iclésia, a una hora de

Divisadero. No hi ha un poble, les cases són disperses. Ham arribat preguntant. Els

primers  mos  han  mostrat  l’estudi  abandonat.  Però  no  tinive  techo.  Al  nostre

comentari, han fet un gesto de hombros i celles de indefinible ambigüetat. Mo’l fan

a  d’atres  puestos.  La  canalla  van  descalços  i  descamisats,  a  2400m...  i  tenen el

mateix posat mut i expressiu. Mos han mostrat un cubert en construcció que sí que tè

techo. La iclésia tè una creu de pals lligats al davant, pregunto si són catòlicos o

evangelistas,

‒No, pues... aquí oramos, nosotros. 

Els taraumara no els entenévom re de re, entenèvom lo estoics que heren de ser, això

sí. L’ondemà si van aclarir coses. 

“No es la cruz cristiana. Es el símbolo del hombre que tiene los brazos abiertos, el

hombre invisible, clavado a los cuatro puntos cardinales”

Vam arribar a Creel i els botons de peyotl, que ia casi estaven secs del tot, tiniven

molts kilòmetros de viatjats, els hérom fet arribar lluny. S’heren tornat molt pesents.

Meditem si fem un paquet i provem d’enviar-los per curreu, pero, i si mos pregunten

“¿Qué hay adentro?”.

Entrem  al  museu,  i  preguntem  pel  desconte  d’estudiants,  però  curiosament  els

lleidatans tinim entrada lliure (la guarda va fer una estada a la UdL). Mos enterem

de que els taraumara tamé mengen el sagrat peyote, i que en relació a les visions

s’han mantingut caçadors-recolectors, adaptant-si a tot sense violència, però sense

plegar-si. Com passe amb la creu, les reinterpretacions són possibles. Moltes fotos

en blanc i negre amb citacions etnogràfiques de un que no vai apuntar.

É lògic que mos mengem els peiots astí. Dejunem el resto del dia, donques, i mos

perdem una hora enllà per la carretera i después dos pel bosc esclarissat, hasta que

no veiem cap rastre d’humans. Un risco al fondo. Mos busquem un puesto planer pra

fer cabana, pero no hay con qué. Arrepleguem llenya seca un bon rato. Mos mengem
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el peiote a la posta del sol, atra vegada triem els grossos, Tuan cinc i io quatre. Però

immediatament comencem a menjar, la nit serà freda, i comencem pel mig kilo de

jalapeños la costeña, perquè ia som uns viciats totals del picant. Amb les tortilles i

tot lo que poc a poc mos va apetint. Conservar la calor per dins i per fora. Llenya al

foc. Jalapeño a la panxa. Tot si congele fora de la llum de la foguera. Quatre sota

zero tota la nit. I mentres la vida obligue, la vida si desplegue i tot é moviment pra’ls

ulls. I tamé els sorolls si distorsionen. I tot esdevè elemental, cal estar despert perquè

el foc é la vida, i cal menjar perquè els jalapeños són el contacte absolut amb la

realitat,  que  tota  ella  é  un  dubte,  tot  si  plantee  entorn  de  la  impassivitat  o  la

indiferència de un gest taraumara amb els  hombros, que notablement é un gesto

digne  i  noble.  Ells  passen  amb  menos,  i  lo  que  no  é  foc  o  jalapeño,  no  tè

importància. Mescalito els hu ha deixat vere sempre aixit de clar.

Els raràmuri, si diuen a n’ells mateixos. “Els que corren”. Apostant entre pobles, fan

competicions de dos equips en què el capità pot haver de fer vuitanta o dos-cents

kilòmetros,  baixant  i  puiant  vàries  vegades  els  dos-mil  metros  de  la  Barranca,

punteant una piloteta de fusta que é el testimoni.

Evidentment no si poden escriure de la memòria les llarguíssimes hores de les nits

que  hi  va  haver  en  aguella  nit.  Els  xiprers  tiniven  dits  que  furmigueaven,

acariciaven. Els arguments fluïven de ment a ment. Mht! (gesto raràmuri), qui hu

vulgue sabre, lo que hi ha, que pénsigue per si mateix. Qui som natres pra donar

lliçons?  Ara  que  una  conclusió  en  vam  traure:  Tot  plegat,  simplement,  é  ben

complicat. 

Venus  va  surtir  del  risco,  enorme  triangle,  i  disparada  amont,  com  un  platillo

volante. El sol a radé. Allavontes sí, vam dormir. Hasta que la calor mos fa dir prou.

I  encabat  entrem  “en  fase”  de  bona  onda.  Tornem  al  museu  amb  l’excusa  de

demanar el lavabo pra rentar-mos les mans i els sobacos i en surtim amb dos quilos

de  tortilles,  mig  de  caramelos,  un  de  cacahuates,  i  més  coses.  Quina  tipa  més

amable; en realitat  lo que mos here portat  allà  eren les fotos dels  rarámuri,  que

necessitàvom tornar a vere... Quants deutes estem contraient, amb els vagabundos
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del futur, quan a nantres mos arribe el fer d’amfitrions a casa...

La nit d’aguell dia mos vam quedar mig penjats pels rais en un poble de mala mort, i

al final vam pendre un cotxe de línia un tros, hasta la carretera principal més al nord.

El bus mos va deixar en mig del no-res; que allà ere aon nantres hérom dit. Negra

nit. Una carretera amb una valla per un costat i les llums de un poble a l’atre costat,

però lluny. A radé de la valla, un pomeral; i una arrulot abandonada apuntalada amb

un tauló. Tan aprop de l’asfalt feve por de fer massa llum, i casi sense cuinar sopar,

vam txaure confiats de no passar fred... La pior nit de molts dies. Un sota zero a dins

del trasto. 

Al matí sí que vam fer civada bullida, i cafè pra convidar al vigilant de les pomeres

que si va arribar pr’allí a vere què. La rulot ere pra n’ell, que se hi quedave a txaure

quan les pomes eren madures, armat. 

De puro aventón, pues. Els coste de parar però al final, uns quants alitas més tard,

fent turnos i apostant a quin dels dos pararan, algú t’avente. 

Otro pueblo cualquiera: tot esperant que el padresito que mos ha deixat aquí sigue

misericorde  i  mos  replegue  quan  seguisque  camí,  un  xicot  vagabundo,  un

indocumentado d’ixos, mos demane primer cinco pesitos pra la seua comida corrida,

i claro que hay; i si trau de la màgica màniga un canuto encès que mos deixe, i quan

torne a passar, ia tip, mos mire divertit els ulls de colocats i mos regale un cogollo

formós. Para el camino, que sé que es duro. El poble si dive Tomochí, o Tomochic, o

entre es dos coses.

Un atre plan de nit cualquiera: quede una mà de sol i mos apetís estar lluny del poble

pra fumar el cogoll en la pau del bivac. Pues si surt de Tomochic xino xano per la

carretera mitja hora sense parar el dit, después si camine perpendicular a la carretera

mitja hora més i algo trobes. Isto camí, una paret de adobe amb restos de bigues aon

mos hu passem de muerte, fent com quan érom xics una cabana amb tot lo que

podem arroplegar.  Una base  de  fustes,  un  cubert  amb la  mosquitera  i  la  manta

tèrmica; el joc marque la diferència entre una nit de les millors i els deu sota zero

que ha marcat a fora. 
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Foto 156: “...com quan érom xics una cabana...”

A la matinada Tuan mi desperte, ha trobat sota una biga unes viudes negres, aranyes

elles com totes que no si poden moure en isto fred, siguen mortals o no. Ell en pren

una a la mà i tot. Nantres tamé deixem colar bon tros del matí menjant, i estufant les

mochiles amb calma, hasta que el sol mos ha calfat bé la pell. Avui tamé semblave

que no, però al final ham avançat més de dos-cents quilòmetros de carreteres de la

Sierra Madre, i quan quedave una mà de sol, ia estàvom decidits al pla d'anit, però

una picap mos ha parat de motu propio. Que aon dormim? Hombre, si usted conoce

algun lugar repechadito del viento... 

La casa que mos regale é la oficina, amb foc a terra i dutxa, del seu aserradero de

pins.  El  vigilant  nocturn  mos  porte  quatre  carretons  de  llenya  i  mos  fa  un  foc

enorme. Ben sopats, dutxats, campeonat de yo me lo lavo todo. Tuan jau a davant

del foc, en samarreta. Io ascric per fi,  la nota mínima de uns quants dies, i  veic

clarament que no secarem tota la roba, però farem lo que podrem i demà, pues a vere

què mos passe demà, i aon jaurem. L’asserradora é del poble de Yécora. 

Un  petit  contacte  amb la  vida  dels  vagabundos.  La  planificació  é  nula.  Nem a

Tijuana i au. No hi ha mapa, ia no sabem els nom dels pobles que passem. En una

picap d’ixes mos ha dit el xòfer que ell tè un rancho turístic i que si volem traballar

pel jalapeño, que le hu diguem; diu que tè escuela de escalamiento, que le hi va

equipar una mossa de Huesca, Cecilia. Ah pues! La coneixem de les revistes; é una

gran idea però no mos convenç: Nord, nord! Sempre endavant, anar aon ti porten i

259



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 5/8. Annex

dormir aon ti trobes quan si cotxe el sol... Petit contacte, i encara voluntari.  Mig

voluntari:  no  tinim  gaires  pesos,  però  tinim  estalvis  en  caixes,  al  menos  io  de

moment, però tampoc ham vist banc des de fa... semble que fa mesos...

14 de gener de 2000

Mos  hi  estem  ficant  realment,  a  la  vida  dels  vagabundos?  Trappeur,  tramp,

globetrotter; rodamón é la més bona com a definició. Nantres portem un motxilot i

documentacions salvadores de culs, i un bagatge cultural de montanyeros que mos

facilite el menjar de cojón i campar al ras; però tots els rodamóns porten un o atre

bagatge (en tres categories: físic, tècnic i cultural) i hi ha qui é capaç de jaure al mig

del Zócalo del DF i considerar-hu un bon bivac... La diferència fundamental tampoc

é en el fet que nantres siguem voluntàriament vagabundos, perquè rodar é una opció

de vida, pra molts, no pas una obligació, encara que el tretrabrik de donsimón no hu

déixigue vere guaire als ulls de la gent sedentària (allà. Aquí, mezcal.) La legalitat

tampoc mos diferèncie tant. Uns no tindran ni documentació ni motxila; nantres ham

portat prohibida mota durant una semana o dos i depués protegit peiot, i ademés el

passaport diu que haríom d’haver surtit de México el 29 del milenio pasado ixo i

haver pagat una taxa. 

Nantres tinim dos coses que mos en diferencien, dels vagabundos. Una targeta de

crèdit,  una  visa  amb  el  potencial  de  deixar-mos  plegar  en  el  moment  que  mos

apetisque, dia més, dia menos. I tinim una destinació a curt terme, Frisco, aon com a

màxim s’acabarà el nostre rodatge. Tuan harà de currar pra tornar, o currar i esperar

companya de viatge pra seguir.  Io  probablement  haré de tornar  a  la  Universitat;

potser s’acabarà antes pra io perquè m’hai posat ixo límit, el dia que mi diguen que

tinc beca torno, antes no. Ixo dia autobús ultradirecte a l’avión més veloç. 

Portem dos hores i mitja plantats en isto puesto. No hi ha ni trànsit pra suspirar, els

pocs que passen, van tots “allí”. Tuan s’ha cusit un parche a la samarreta. Bueno, ia

arribarà el bo.
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El mateix dia, Ciudad Obregón

El bo, el bo... poc ha tardat, claro: sempre al punt últim del desespero. Ista vegada,

dos-cents quilòmetros hasta Ciudad Obregón, que no Hermosillo aon mos pensàvom

que  mos  convinive  nar.  El  rico  ranchero  de  la  picap  mos  ha  toreat:  per  donar

conversa ham senyalat el caixó metàlic que portave a radé:

‒¿Qué lleva usted ahí?

‒Mota.‒ afirme tot sèrio. I ha inclós al raid, en deixar-mos, les peres de la nevera

portàtil i la mitat de les birres (les que no s’ha baixat ell en el traiecte) i cent varos

“para unos tacos”. Increíble. Trueque: ell tè la història al·lucinant d’uns que porten

nosequant donant tumbos, pra contar-la a la família a l’hora de dinar.

Però el bo, el bo... no hi puc dir pas amb el cor, ara: el últim, ixo ha sigut.

Mos ham crujit la birra sobrera i mentres busquem com convertir en tacos el billet,

localitzo una cabina de telèfonos. Quan fa que no truco a casa? Truco i tot canvie.

Bienvenido al mundo real, a l’atre, vaia, al de les beques que sí, al de la gent que

s’estresse per io, que fa dies que assedien el meu correu electrònic, que vetllen els

telèfonos  pra dir-me-hu...  i  io  incapaç  de  posar-mi  nerviós,  no  en sóc  ia  capaç.

Ademés, des del moment que me hu diuen, ia no sóc cap vagabundo. Estic tornant,

així vai escriure ahir mateix que faria, i aixís els hu dic. Potser hi harie sol·lució,

amb una firma per fax, des de algún hotel o aixit, que mi donarie pra arribar a Frisco

etcétera, però ia no cal provar re, ia estic tornant. Avui é divendres. El dilluns hai

d’estar a Lleida a firmar un paper. Sí, Tuan, ia hu dius bé, a firmar un puto paper.

Estrés  no...  molta  pressa  sí.  Avions  molt  i  molt  cars  pra  volar  demà  al  matí,

problemes bancaris, claro, el crèdit de la visa no aguante la xuclada, i ni contactant

per telèfono l’agència de viatges amb el tiet de la Caixa, la manera radical... demà

verem si harà surtit bé o què faic. D’ací a dotze hores alço el vol –dotze hores! el

meu temps a Amèrica si conte per hores!‒ i el dumenge a les dotze de misdia seria al

mig de Madrid. La revolució dels transports... des de la trucada, cinquanta hores i

seré a puesto. Lo que ha passat ha sigut que el document de acceptació l’hai de

firmar en persona, no le hi han deixat emportar a Emma pra firmar-lo per io, i han

sapigut que estava molt lluny, i no els ha agradat.
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Tot lo que mi quedave de pasta va a ixo billet. Calculo que mi dec quedar a menos

sis o deu-mil peles (la chamba de quatre anys que m’ha tocat é irrenunciable). Amb

ixa  pasta  del  billet,  ixo  quart  de  quilo  menos  vint  dólars,  en  tindria  més  que

perfectament suficient pra arribar a Frisco i d’allà a la Patagonia, en el mismo estilo,

puiant montanyes, qui sap si pedalant... Però no: el viatge no s’acabe aquí sinó a

Lleida, amb la mochila a la chepa, passar la matinada a l’estació de tren de la ciutat

boirosa, amb les botes i el barret posats, i presentar-mi amb tota la grenya, barba i

motxilla  a  la  oficina  sense  anunciar-mi  a  ningú,  i  dir  com  diu  Tuan  amb  una

intensitat que io no mostraré: “Dilluns é últim dia, no? pues hala, tia, ací sóc, aon

està el puto paper?”

Ningú si creurà que el mero dilluns conseguisca ser allà. (Io encara no me hu crec,

mentres no tinga els boletos a la mà). Espero que sàpiguen olbidar-si de les bronques

que mi mereixo segons ells...

I l’agobiasso que porto, per què collons el porto? M’han fet tornar loco! No mi puc

posar nerviós ni histèric, però de repent no mi sento re de preparat pra surtir demà

d’ista pell, de patac, i aguantar discursos i edificis i corbates... 

Si sóc més que afortunat! Estic content, no? Tinc una beca esperant-mi, la que fa tres

anys que mi ronde pel cap, que hai preparat traballant pra l’expedient acadèmic!

Amb lo que l’hai suat ia, no mi poden espanllar així les meues vacancetes! Sé que

sóc injust amb els d’allà, que mi criden pel meu bé, però ves, ara sóc a México i no

allà, i la justícia la medisso diferent. No hi puc fer re. 

15 de gener de 2000

Nos hemos dormido... claro! com ere d’esperar, el dia clau no hi ha manera de sentir

el despertador. Però ham arribat a temps, quan la xicota i mo’n tiet s’heren telefonat

tantes vegades que ia eren amics. Al final ha sigut la visa de Tuan la que ha donat el

crèdit, i allí mateix a l’agència mos han portat el cafè de desdejuni i el riure, i mos

han acompanyat  hasta l’aeroport  de la ciutat.  Marxo amb una mochila buida,  de

dotze quilos, ia no hi ha temps de comprar menjar, records, ni tan sols hi ha amb què

comprar-hu. 
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Hai trucat allà i hai mentit, hai dit que el dilluns a Madrid. Ia que pago nada menos

que mil cinc-cents dólars pra arribar a l’hora puntual, què menos que el gustasso de

una arribada per sorpresa, i amb calma?

(Sí que ista pasta mi portarie a Ushuaia per terra) (ah el temps! el temps, la variable

de la infelicitat, la variable que no é foc, ni é jalapeño, i que l’atre dia mos vam

descuidar, perquè el peiot mos va fabricar una illa fora del temps. Però el peiot é

només el símbol de la atemporalitat conseguida, lo que la deixe vere; i nantres en

realitat mos ham surtit del temps solets durant una colla de dies. Geografia. Si hoy es

martes esto es... la carretera!) (pr’això é que mi fan crits per telèfono.)

Tornem a l’aire! En una hora i pico desfaré tot el camí fet des del mil·lenni passat,

hasta el DF.

Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Mil dólars diuen que cobren els

coyotes als espaldas mojadas. Io tiniva quinze dies de permís pra estar al país si

pagava la taxa, per culpa d’entrar per Chiapas. Quinze dólars la taxa i quinze cada

renovació quinzenal... hu vam deixar córrer (Si nos quieren echar que nos echen. ¡Si

yo ya me iba!) Total que no m’han mirat ni passaport ni re, han arrancat el impagat

sense mirar-lo i au. 

Vente pa Madrid... i  vente en Aeroméxico aon encara tenen vigents les files dels

fumadors i puc nar confiat en els meus cartons de Alitas...

Mo’n nem cap a casa, Javicho! Esto se acaba... Ti sap greu? Fa uns dies vas escriure

que t’ere igual, pero ista nit passada no. Al quarto del motel más barato, el dels llits

redons tapissats de roi, amb la música de la MTV... música! Venllant tota la nit pra

apurar més i més les hores, Tuan dormint el tip de mole del sopar de despedida i io

meditant,  escrient,  mirant-mi  hores  al  mirall  sense  conéixer-mi,  arreglant-mi  la

cinquantena de rastetes pra no pensar, i pensant después. Una envídia enorme per

Tuan, que jaieve el son dels justos, dels que estan en pau, aprofiten el matalàs de

pago i tornen al aventón... ojalà hu puguessa allargar dos, quatre mesos, pensava,

ojalà.  Ixo  ofici  de  la  talla  de  fusta  que  no  apendràs  ara...  ixes  montanyes  de

Califòrnia que no en sas re de re... Tot astí quede.

Potser mi diràs, Chavicho, que no tens cap dret a queixar-ti. Ni de la pasta que t’ha

costat el vol: no t’ha donat la gana d’anticipar el retorn, de fixar cap data ni cap
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puesto, pra seguir absolutament lliure, i aixit ha sigut hasta el últim dia, i aixit é

hasta que firmes aguell paper. Com ti pots queixar de que ti reclamen a una chamba

fantàstica,  sense horaris  ni  control,  cap contracte,  una beca  pra intentar  una tesi

doctoral...  I  ademés,  no  ti  pots  queixar  de  lo  que  ti  coste  el  vol,  perquè  bé  hu

txarràvom aixit fa dies, un viatge s’acabe de mític vagabundo el dia que ti quedes

sense pasta i seguisses... i sinó, quan s’acabe la pasta, tornes amb els últims duros

allà aon sàpigues que en pots fer més. Acabo a zero absolut, a l’atre costat del món,

amb finaçament pra proiecte sumiat pel davant. É just. I tothom ti felicitarà (i io el

primer: Chavicho, io no sé si te hu mereixes, si é pura suerte lo que tens, o é que te

hu has guanyat a pulso, ni si mi faré mereixedor de la confiança que mi fan; però

enhorabona!).

Però ahir ti menjaves molt el tarro i ere per algo. Serà per mera adicció al viatge?

Quatre mesos i mig de vida lliure, de vida contemplada diferent, amb els ulls de

fantasia, de protagonitzar la película bona, la que vols, en terreno de joc com els

Andes i  Centroamèrica i Mèxico...  això enganxe més que el cavall  per molt  que

puguen dir! 

I no obstant, has suat ista nit passada, però ni per un segon has dubtat, a que no? No

te quejes si te vas de América, Javicho, es porque quieres: la puerta estaba abierta.

No firmes el paperet, no hi vas, i ti quedes. Dejarlos ladrar, que será señal de que

avanzamos. Però no has dubtat, no. Quan n’hi ha prou, n’hi ha prou... no. No n’hi ha

prou.  Però  cal  reconéixer  que  hi  ha més  coses  que  el  trip  del  viatge.  Tamé cal

reconéixer que te l’has jugat prou, ixa beca. 

No tornar a esperar-la: ere el meu passaport a la cordura: si mi quedava sense beca, i

sense quartos, i sense Amèrica...

No hi cal donar més voltes. Atres tipos de tren m’esperen, que no tindran el tempus

dels d’aquí, i serà divertit presentar-si a la universitat amb les barbes i el barret...

16 de gener, a l'aire

El viatge... el català de la meua vora ha fet la volta al món en set dies i vuit avions,

Barcelona - Amsterdam - Taiwan - Vancouver - DF - Monterrey - DF - Madrid -
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Barcelona. Visitant proveidors i clients pra una empresa que fa x. 

16 de gener, a la via

Tuan  quede allà,  se  n’anave  a  la  festa  de  cumpleanys  del  que  mos  va  portar  a

l’aeroport i d’allà el portaven al puesto de l’autopista aon els camioneros camí de

California; Ivan se’n torne aviat a l’atra punta de la llatinitat americana, a Ushuaia,

amb una beca... Seran la esperança, com si sol dir, o el reducte que empalmarà saltos

pra que el Gran Salto sigue inacabable. Sempre algú a l’aire, aixit el gusanillo farà

saltar a d’altres tamé. Entre tots si sembren els gusanillos de les pessigolles als peus

d’atra gent. Ojalà. No per ensenyar re a digú, ni per forjar deixebles ni per donar cap

recepta pra com ser un mític, que no existís més enllà de la senzillesa d’existir (ben

complicada ella).  Però ojalà,  de totes  maneres,  perquè io  no vai  ser el  primer a

imaginar  re  sol,  a  vúlguer  saltar,  algú mi  va contagiar  ixes  pessigolles.  Después

medren pel seu conte, i amb les històries.

Qui deve ser? Jep de la Seu, tornant de Marraqueix amb la vespa, aguell  Nadal

gelat?  Pimpino  i  les  seues  aventures  gregues  i  marroquís?  Julio  Verne,  Salgari?

Pepero, o Marco, o els cinquanta Holisters reunits entre els cusins? O no: potser van

ser els dies de cabanera? Qui lo sa, who knows it,  què més té, el viatge é en la

existència de un, i com més menge, més en vol. Aixit que... ara què? Demà firmes i

serà com un sello al passaport, com un billet d’avión d’anada a un Pirineu que haré

de geografiar d’alguna manera, encara no sé com, però sé perquè: perquè astí é, i val

la pena intentar-hu.

La llibreta tè molt poques pàgines en blanc, la sola de les botes apenes donarie pra

mil quilòmetros més. Vam contar els aventons de México, i surten 2300km viatjats a

dit.

Com dívom istos dies al nar a la carretera, “a vere què mos passe avui”; Me’n vaic al

Pirineu, a vere què mi passe allà.

Si tú emites buena onda, recibes buena onda. 
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