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KA TIRITIRI O TE MOANA: TRIBUT D’UN PIRINENC.

Reflexions entorn d’un experiment geogràfic frustrat

i la construcció social del paisatge de muntanya.

Continguts

Introducció,

On s’explica com i en el transcurs de quina recerca vaig anar a parar als Alps del

Sud; havent decidit experimentar en la pròpia percepció del paisatge, vaig aplicar els

meus esquemes, importats dels Pirineus, i vaig errar de mig a mig.

Primera part,

On s’explica com és aquella serralada de semblant, i sobretot de diferent, en una

comparació que puguin entendre els  neozelandesos i  els  pirinencs,  a partir  de la

informació que jo mateix vaig recollir allà.

Segona part,

On s’explica com és això que el paisatge d’una muntanya és una imatge construïda

per la societat, qui proveeix els filtres per a que puguem percebre individualment

valors  com la  bellesa  en  trets  i  accidents  geogràfics  “singulars”,  que  mercès  a

l’atenció que hi fem esdevenen “importants” en un o altre sentit.

Tercera part,

On s’explica com van construir el paisatge de les seves muntanyes els neozelandesos

a partir d’una serralada lliure de l’acció humana, i com és aquesta imatge avui en dia

(comparant el procés de paisatjament de Ka Tiritiri O Te Moana/the Southern Alps

amb els Pirineus/Pirineos/Pyrénées).

Quarta part,

On  s’explica  com  va  acabar  l’aventura  a  les  antípodes,  travessant  sis  cops  la

divisòria principal de la serralada, i com vaig acabar constatant que l’experiment del

senderisme em serviria per aprendre tantes coses que el donaria per vàlid.
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Conclusions,

On es divagarà breument sobre la relació entre la construcció actual de les imatges

del territori, els valors que trajecten i el desenvolupament turístic.

“Introducció

On s’explica com i en el transcurs de quina recerca vaig anar a parar als Alps del

Sud; havent decidit experimentar en la pròpia percepció del paisatge, vaig aplicar els

meus esquemes, importats dels Pirineus, i vaig errar de mig a mig.

1. Qui vol ser el conillet d’índies de la ciència?

Des de fa molts anys, els Pirineus han estat en el meu punt de mira com a territori

objecte de recerca en Geografia. En els primers dies de l’any dos mil vaig obtenir

una beca de la Generalitat de Catalunya per a dur a terme una tesi doctoral. Tenia un

projecte ambiciós, per a estudiar el vertiginós canvi en les bases infrastructurals de

l’economia  pirinenca  durant  el  segle  XX,  pensant  en  utilitzar  una  metodologia

comparativa,  que  es  basava  en  la  mostra  de  gairebé  quaranta  valls  catalanes,

andorranes, aragoneses i franceses. Ja vaig veure clar que el meu treball hauria de

transcórrer entre fonts arxivístiques i bibliogràfiques, i no pas estadístiques; entenia

que per a parlar del territori cal haver-lo reconegut bé, de bell començament. Això

implicava  fer-ho  a  peu,  inspirat  en  la  màxima  de  la  Geografia  decimonònica,

“l’home és la mesura de totes les coses”. Preveia perdre força temps en els senders

pirinencs i en els seus pobles, amb la seva gent, tot i que com a pirinenc nadiu, tant

com a investigador èticament responsable, no em semblà mai correcte enregistrar les

entrevistes o prendre’n apunts identificats amb noms. La informació que seria capaç

de recollir  seria  útil  si  vivia  en  el  Pirineu,  estretament  connectat  a  la  societat  i

l’economia  local.  Gràcies  a  la  beca  que em finançava,  vaig poder  restar  en una

posició d’observador, així que durant força temps he vagat com en ruta nòmada,

resseguint  les  connexions  que  se’m  posaven  al  davant,  utilitzant  l’atzar  i  la

recomanació directa d’informadors i fonts, contra l’allau d’informació-escombreria

que pot envair-nos la paciència en una recerca a internet. 

Des  que  vaig  començar  a  treballar  en  la  recerca  de  tesi,  signant  la  beca  a  la

Universitat  de Lleida,  la dedicació prevista  fou a temps complet.  Quan, a l’hora

d’encetar  aquestes  pàgines,  encara  em resta  –si  tot  va  bé!– un  any i  mig  per  a
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defensar  la  tesi  davant  d’un tribunal  de Doctors,  us  he de confessar  que  no em

pensava  que  això  del  temps  complet  fos  tant  seriós.  Un  té  la  sensació  d’estar

equilibrant-se en una escala molt alta, perdent el contacte dels peus a terra a mesura

que guanyes perspectiva de visió. Per contra, des del primer any, la beca oferia la

possibilitat de complementar-se amb uns ajuts o borses de viatge per a estades de

recerca. En el moment que decidia les preguntes que havien d’orientar la recerca,

això em va obrir  les portes a incorporar immediatament els arxius i biblioteques

franceses a la recerca; després vaig pensar que bé podria utilitzar aquestes estades de

recerca per a fer uns reconeixements geogràfics d’altres serralades del món. Hi ha

relacions de l’home amb els espais de muntanya que semblen ser universals, una

sèrie d’esquemes bàsics que es contraposen a la gran diversitat de formes locals;

això,  ho podria conèixer  de primera mà.  La comparació dels processos de canvi

econòmic i  social  haguts  en diferents serralades em serviria per a entendre molt

millor els Pirineus, o almenys per a definir aquestos esquemes bàsics intuïts. L’estiu

del 2001 vaig fer un primer veritable treball de camp fotogràfic en que vaig anar de

la Molina a Cavallers: vaig tardar tot un mes seguit de caminada pel Pirineu sense

deixar de caminar cap dia.

Vaig  realitzar  els  dos  cursos  de  doctorat  a  la  Universitat  de  Barcelona,  en

Planificació Territorial i Desenvolupament Regional. Allò no em va preparar per a

ordenar el territori en la definició que s’hi donava; però en la recerca del segon any,

tutelada pel Dr. Jaume Mateu, vaig aprofitar per a veure si les teories d’interpretació

dels  paisatges que acabava de trobar,  serien aplicables a la  imatge global  de les

muntanyes que estaven intentar construir amb la promoció institucional de l’Any

Internacional de les Muntanyes 2002. Segons demostrava a partir de les publicacions

dels  “agents  desenvolupadors”,  aquestos  (esferes  política,  administrativa,  i

econòmica;  i  organitzacions  no  governamentals  públiques  i  privades,  locals  i

internacionals, etc.) van provar de representar les muntanyes a la societat,  com a

“globalment importants”, pels seus valors ecològics i culturals, però sobretot com a

font de recursos com l’aigua potable i l’esbarjo turístic de les societats no rurals.

Aplicant  els  esquemes  d’interpretació  que  us  explicaré  més  endavant,  els

desenvolupadors, “aquells qui apliquen el desenvolupament convencional”, li diguin

sostenible  o  no,  estaven  construint  un  paisatge,  i  jo  vaig  creure  que  de  forma

conscient: triaven uns valors bàsics que calia que la societat acceptés, més que com a
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un  consens  d’especialistes,  com  a  una  cosa  que  fos  intrínseca  a  la  muntanya,

utilitzant un cop i un altre les mateixes cinc metàfores bàsiques que havien de restar

lligades a la imatge de les muntanyes. De manera que, adequadament condicionats

els esquemes socials, hom seria capaç de copsar els valors com si les pedres ens

parlessin. 

Això  que  els  agents  del  desenvolupament  i  la  ordenació  territorial  estiguessin

construint un paisatge que justifiqués la seva intenció de racionalització econòmica

dels recursos, al tutor li va semblar molt bé, però algun altre va indicar-me que allò

no era un estudi de Desenvolupament Sostenible. Potser hi trobava a faltar taules,

gràfics,  mapes, fotografies almenys: no n’hi havia cap,  era un text discursiu que

parlava de gent com ell (i ell no se sabia canviar de lloc). Després de la demostració,

vaig discutir-la amb exemples:  com els pirinencs o els  andins havien iniciat  tota

classe  d’iniciatives  econòmiques  d’aprofitament  de  recursos,  i  la  literatura  en

parlava  sempre,  en  justificació  de  mitjans  quan  calia  implantar-los,  en  tots  els

camps, i sempre el benefici fou drenat; de quina manera en l’Himàlaia els camperols

s’aprofiten del turisme seguint el mateix esquema: hom ja ho sap, que allò que avui

pot donar riquesa a alguns, casa nova a uns quants i feina com a mínim, demà pot

haver-se  acabat.  Aportava  exemples  de  com  en  els  Andes  o  l’Himàlaia  podria

intentar-se una manera diferent de desenvolupar el territori, que no passés pels filtres

del sistema econòmic i de l’institucional. Entenc que el geògraf no pot fer que la

societat ignori els preceptes materialistes que mouen la història, però actuant en la

superestructura ideològica, com li és pertinent, pot sembrar les idees que ajudin a

tòrcer el braç del sistema.

En aquest context estava, havent acabat el tercer cicle acadèmic, amb muntanyes de

material i de projectes i havent de decidir com plantejava una tesi que parlés de la

muntanya en sentit general, on retornés a la societat el coneixement extret amb tant

de  pols  acumulat.  Utilitzant  el  caminar  com a  mitjà  comparatiu,  recorrent  a  la

metàfora i a la paradoxa pel seu poder explicatiu i demostratiu, honorant en tot el

possible els propis Pirineus, en qualitat de pagès nadiu, de geògraf, d’alpinista, etc.

Aquell any, immers en la redacció, no havia sortit de casa. Tenia disponible un ajut

de viatge. Vaig pensar que calia aprofitar la circumstància per a què el sistema em

pagués un bitllet d’avió ben lluny. Vaig recordar que les antípodes dels Pirineus són
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a Nova Zelanda. Allà hi havia muntanyes, els Alps del Sud, ho sabia però no en tenia

cap informació, cap imatge. Potser la història de quan el Mount Cook va perdre 50m

d’altitud en un despreniment. Com a geògraf de la muntanya, em va molestar no

saber-ne res,  però era prou lògic considerant  que era una de les muntanyes més

distants, física i socialment, per a un català (no ho és tant, de desconeguda, per a un

anglès). Vaig decidir que no faria recerca prèvia al viatge. Anar a conèixer els Alps

del  Sud sense prejudicis,  sense objectius  més  que  conèixer  i  recórrer  observant.

Observant, al mateix temps, com els neozelandesos aconseguien transmetre’m els

seus  esquemes  per  copsar  la  bellesa  de  les  seves  muntanyes,  si  es  que  ho

aconseguien,  per  a  contrastar-ho  amb  la  meva  pròpia  percepció  que,  per  no

adoctrinada,  permetria  trobar  tres  peus  als  gats  que  coixegen.  Això  eren

autojustificacions molt teoritzades, perquè havia pensat massa, ja n’era conscient,

així que un cop lligat el contacte que tutelaria la recerca de camp en una universitat

local, vaig comprar un bitllet per al cap de dos mesos a Christchurch. M’hi estaria

dos  mesos,  a  l’illa  del  Sud  de  Nova  Zelanda.  Havent  decidit  que  més  que

informació, em farien falta cames, vaig passar el mes anterior caminant pels Pirineus

cap al camí de Sant Jaume, on, curiosament, vaig poder refrescar l’anglès.”

Foto 001: Pyrene/Ka Tiritiri o

te  Moana.  7x12cm,  llapis

sobre paper.
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Ixo índex tan majo el vai deixar de costat; ixo començament de contextualització,

i tamé la portada que l’hera esbossat... Tiniva més ganes de fer una tesi centrada

en els Pirineus, i el llibre que en les pàgines anteriors hai iniciat é un treball molt

sèrio. Per contra, tiniva moltes ganes de presentar aguell viatge, des del viatge

mateix, i per un atre costat, “l’experiment frustrat” ha restat bàsic entre les fonts

empíriques de la tesi, així que hi here d’estar disponible. Així que entre l’any 2006

i el  2007, a estones mentres treballava al Refugi d’Amitges i a casa en vàrios

oficis, vai picar a l’ordenador aguell diari. Com fins ara haureu observat, allò que

està repescat de la memòria, i les aclaracions postdata, si trobe en cursiva. Uns

pocs pàrrafos han saltat per personals. I crec que por lo menos é tan interessant

com lo  que  pensàvou que nàvou a  lligir.  É més viu!  I  ademés  està  escrit  en

ribagorçà, com el manuscrit é. I per cert, é el primer dels diaris que vai passar a

net.

28 de Novembre de 2002.

Mira que é lluny això de les antípodes! Se mi fa difícil sabre si vai surtir ahir o antes

d’ahir. Semble que avui hai tingut un esmurzar sense dinar, o dos sopars. O sigue

que io mi pensava que a l’avion me hi passaria un dia superllarg, i en realitat són dos

dies molt curtets. Claro, asmurzes a les set del matí hora de Londres, aterrisses a

Tailàndia tot seguit i més de lo mateix: ara ia tanquen llums, ia podem anar a txaure.

Tots com corderets al camión. Les assafates que se t’anticipen als desitjos...

Mai se’n pot sabre prou, de navegació pels circuits d’aeroports. El vol de Barcelona

a Londres si va retrassar ben bé una hora, i el enllaç tan còmode si va transformar en

24 hores d’espera hasta el següent vol a Sidney . I io, pus amb la calma, pensant en

el hotel que mi posarien i el bufet; ah amigo! retràs per causa climatològica, no fa

motiu de pagar-me hotel... Vaia. bueno, mi donen un overnight kit, el de british, amb

samarreta, raspall de dents, etc, ia si sap. Uf. Què faic? Comprar pounds caríssimes i

nar a la city a vere-la i deixa-mi robar la càmara en un parque durant la nit? A l’últim

moment mi vai deixar a la furgo tot un paquet de tabaco, l’agenda groga –aon tindria

una adreça d’una amiga amb casa a Londres–, i un tall gros de pizza i un panadó de

Camarassa que ara serien clau. Mi colo al metro? Algú mi diu que hi ha dos hores

sanceres de metro hasta el centro, i si són ia les onze i mitja... Ni avui ni demà; bé
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que tinc un llibre... 

Pus per indecisió o per vagància, als bancs de l’aeroport vam txaure prou bé tots

quants, hasta’ls sis ben bé.

Aprofitant un parell de mitjos caputxinos que els fumadors si deixen quan els criden

a volar; pero en fin comprant al menos una pinta de llet i un sobret de tabaco de liar

de dotze grams. Dejunar una mica é bo pra’l jet-lag! Això va ser después de misdia,

antes d’ahir dia 26 (?) i hasta anshores hera estat anfadat amb io, un poquet, per no

prevere mintxa i tabaco, sabent lo que són retrasos i tal; i llavontes, a la pleta dels

fumadors  mi  vai  nar  a  fumar  l’últim  dels  meus  cinc  cigarros,  i  tinint  tots  els

metxeros empaquetats a l’equipatge, pus se li demane foc a la mossa més guapa, no?

Però va ser ella que va vere el minidiccionari i mi va preguntar si era hispanoparlant,

i en tindre ocasió la vai mirar bé, i ere una txove i guapa tarragonina, maquillada i

disfrassada pra currar en una de les cafeteries de Heathrow. Els dos potxons van ser

fluixos, vibrave la química però potser tinive por de les barbes del peregrino que

portava pintat a la cara... 

Comeflores! Deshojador de margaritas! Oh però...  ni  a l’avion de antes ni  al  de

después mi vai enamorar;  ixo ere un amor vertader com el que més,  per bé que

només me’n quedarà un nom, i un perfum...

El smoker’s Lounge de Sidney tracte millor la gent, é un ample garito amb vitralls

cap a les pistes per on es mossos d’equipatges paseen amb pantalons curts, amb

còmodes  cadires  i  tamborets  aon  fumen  pilots  elegants.  Però  el  mateix  estil

“asaquismo” que al cubícul de Bangkok: no música,  no conversa, fumadors,  tots

drogadictes, que ací tancats semblem autistes... 

Així que, detalls tontos istos, però aixit entres, bienvinido, Xavi, a n’isto dietari de

viatge  tot  nou,  una  llibreta  cusida  i  forrada,  de  ralles  horizontals,  comprada  a

Katmandú per  a  ser  diari...  del  aguerrido  geógrafo?  o el  aguerrido pateador...  al

menos! Això de ser geògraf amb el inglès justet que mi reconec, a vere com mi

surtirà...

Mos han posat un vídeo terrible sobre la Quarantine Agency australiana, osti quina

por,  surtive un salami tatxat  forbidden! dispose it  or declare it! Patisso pel meu

xuriç, però ningú ha dit que sigue impossible crujir-si un xuriç en una enta i sense
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pa, ...or eat it! Ai si el troben!

Un últim despegue i estarem a puesto, mi tornaran la motxila i estaré completo i

dispuesto. 

Volando volando/

que isto menjar de la Quantas ha surtit  collonut,  repetició de moussaka,  pa amb

crosta, un “most famous australian wine” de shiraz i unes pastes delicioses que me’n

robo dos paquets extra de les bandejes que marxen (guiño a  l’azafata) i  són les

pastes del dia de la independència d’Austràlia i Nova Zelanda, en acrònim: ANZAC

biscuits. Tinc ventanilla però tot é cubert i no tinc company de asiento però casi

millor  perquè la  pregunta mi volte:  des de que me’n recordo,  totes  les  vegades,

sempre hai perdut la batalla pel poiabraços compartit?

Volando, volando/

que els kiwis amenacen de ser tan estrictes amb els imports de xuriç com els aussies,

i amb les botes de trekking usades... you must declare: camping/ hiking/ hunting

gear and boots, used tents; if  (in the last two months) you have been to a farm/

abattoir/  meat  or  dairy packing house;  visited a  forest  or  been hiking/  camping/

hunting in rural areas or parkland... vaia que sóc un ilegal total! Pues al paper hai

declarat que algo txungo porto (vritat a mitges): io els ensenyo les botes netetes de

rentadora i encabat la olleta, que a dins hi va el xicolate, cafè, espècies, oli d’oliva i

ah cuchills i amb això mi faré l’innocent amb la cara de dir la vritat. i aixit passaré si

no mi miren molt la motxilla i no hi ha gossos, el xuriç i les carreretes pra’l caldo de

cap d’any. Ia si verà. Són les onze i mitja del matí del 28 de novembre, i a les deu

del matí del 25 surtiva dels Bordes.

El mar de Tasmania é un absoluto cotofluix superespés. 

A vere què mos passe ací a les antípodes. 

12



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

Foto  002:  Núvols  al  Mar  de

Tasmania.

Innocent  viatger  contrabandista,  amb  el  meu  paperet  a  la  mà  l’agent  mi  va

interrogar i li vai fer la cara màxima de sinceritat al mentar les botes rentades i el

xocolate de padrina, i el cas ere que la motxilla no va baixar del meu avión i mi van

donar un atre overnight kit  i  cap a casa. Truca demà a vere si has de vindre a

busca-la  o  ia  te  la  enviem  aon  t’estigues.  Aleshores  va  començar  el  patir.  No

declarar un xuriç ere multa màxima. Una colla de millons de pessetes, o bé presó...

Quan vai trucar, amb l’ai al cor, ia heren passat dos dies però no la tiniven. Quan

va arribar al backpacker’s el paquet, no me hu podeva creure. Ia m’hera comprat

una llibreta nova pra diari, ia m’hera mirat tot de material local a la butiga per si

mi feve falta renovar tot l’equipatge. Allà ere el meu equipatge: un bulto de plàstic

tan gros com la motxilla a la vora de la motxilla pleníssima. Així que l’heren desfet

del  tot,  i  evidentment  no la  van estibar  tant  a  fondo com io...  Vai  obrir  el  sac

transparent que hu continive tot, i allà ere... la inconfundible aulor del xuriç de casa

Farré de Llesp, coranta centímetros de tusino curat que hu perfumaven tot; No vist,

perdonat, ignorat? No requisat en tot cas... quina sort, xavicho! Al fondo del mapa

plastificat de la illa, les carreretes de cap d’any tamé heren conseguit acompanya-

mi. Vaia, vaia... 
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Foto  003:  Diuen  que

Christchurch é  exactament a  les

antípodes de Bilbao...  La catedral

ia no existís, si no l'han refet... La

primavera  de  2011,  un  sisme  va

afectar  durament  Christchurch  i

va fer caure el campanar. 

En quatre dies esperant la motxilla, sempre portava la mateixa roba, i s’enteneve,

pero hasta me hu van notar els japonesos que vai conéixer al startimes; després,

només mi vai puguer canviar la samarreta, perquè a l’equipatge hi here vint quilos

de material però una sola cosa de cada... com de costum, només cal endur-se’n lo

que t’amportaràs en la caminada, així que uns sols calçotets poden fer un viatge

(com dive Kurt Diemberger, “una samarreta normal de cotó per a una expedició,

des de l’avió fins a 8000m i tornar”), especialment si t’acabes comprant uns shorts

de secado ràpido! tamé mi vai comprar un txaleco de coll alt de llana de merino,

angora i seda que va ser l’abric més tècnic pra activitat de montanya i alhora pra

mudar que hai tingut mai.

1 de Desembre de 2002

“If you get trouble in a river because you think you can cross it when you can’t, then

you are unexperienced, and must learn more about rivers. If you get into trouble in a

river because you know it is dangerous, but decide to go ahead and try, then you are
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a fool, and it is not safe for others to climb or tramp with you”.

 S.A. Wiren, New Zealand Alpine Club Journal, 1947, p. 81. 

(“Si  tens  problemes  en  un  riu  perquè penses  que  pots  creuar-lo  –a  gual–  i  no

podeves,  llavontes  ets  inexpert,  i  cal  que  aprengues  més  sobre  els  rius.  Si  tens

problemes en un riu perquè sabent que é perillós decidisses nar de frente i prova-hu,

llavontes tu ets boig, i no é segur pra’ls atres anar a ascalar o de travessa amb tu”)

Aguesta cita amb cinquanta anys de reflexió si repetive encara perquè el travessar

rius a vado, a gual, é la norma a les montanyes de Nova Zelanda. Això va ser lo

primer que vai  apuntar  al  diari  arribat  a la  ciutat,  entremig de conèixer  molta

genteta simpàtica al hostel més gros de la ciutat, els currantes part-time del lloc que

surtiven a fumar a la veranda, i allí començàvom a compartir brenars i esmurzars i

aviat  sopars  multi-culti-tudinaris.  Lo  dels  rius  nave  surtint  als  llibres  de  la

biblioteca pública municipal que estave a quatre passos del hostel, però tamé me hu

van advertir els doctors de la universitat; el tramping é un esport nacional a la illa

del Sud i tots se hi han trobat: si vas sol, els rius no perdonen; si vas amb gent, ia

massa sovint fan patir... caldrie nar assumint, donques, que la mitja volta en una

excursió fore lo comú a la mínima que plogués: les crescudes són més brusques que

enlloc del món. Molta aigua pot caure junta, ací. Ara que tamé baixen depressa, els

cabals, mi van dir, aixit que lo que ha de sabre un tramper, per la seua seguretat

global, més que ser atrevit vadeant rius, ha de ser valent dejunant dins d’un bivac

xop.  A  la  mínima  van  vere  les  meues  intencions,  els  profes  del  laboratori

d’arquitectura  del  paisatge;  no  els  molestaria  gaire  per  llargues  entrevistes  ni

m’harien d’aplicar cap protocolo de visitante importante. I de totes maneres mi van

donar un despatxet amb el seu ordenador i password i claus, i mi van prestar algun

llibre i recomanar més. Ixos dies, aprop de dos semanes, vai estar per la capital

documentant-mi de quina ruta here possible, factible pra un motxilero capaç i fort

prou, i equipat, però solitari, com a io era. Molta biblioteca, fora del temps, com de

costum, entre les estanteries: al cap d’uns dies els vagabundos (trampers de vritat)

que se hi  entreniven ia mi saludaven com a igual.  Amb un dels profes,  que ere

stagiaire com io però en sèrio (temporalment vui dir, vingut pra dos anys), Jorgen

Primdahl,  de  Dinamarca,  vaic  conseguir  explica-li  el  meu  proiecte  de  tesi  i  la

connexió que esperava trobar a la muntanya antipòdica, i que entengués que me hu
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prenc amb passió de viatge d’exploració alpinística però que é la meua recerca i hi

poso la vida. Ell mi convide a sopar amb la seua família el dimecres, amb una atra

doctora d’allí i el seu home, isto últim tramper malaït, mi diuen, que m’informarà

bé i que per favor no faiga massa plans antes de txarra-hi.

Foto 004: A la universitat hi here unes escultures, fites verticals, fetes cada una

amb pedres de cada un dels rius principals de l’Illa del Sud.

Foto 005: Altres rius representats a la Universitat de Canterbury.

SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY

super important, lo que més. Be very careful!
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-buscar i anotar tots els 1:50 000 de la ruta que tria pra compra’ls.

-fotocopiar les rutes que estiguen descrites.

-pensar que la big track of the south island potser està fora del meu abast, encara que

allarguessa a tres mesos l’estada, t’estàs creixent en una travessia integral, ha estat

fet segur però no està marcat pas, el dimecres amb Ilan Egoz tindré un examen al

respecte. Vigila el ego i sigues humil!

-comprar el passi anual per als Huts del Department of Conservation. Val pra 365

dies des que’l compres. Coste mil duros.

-Canviar el cordino per un de 40m i 4mm

...i istos dies només faic que xarrar amb la meua colla d’amics brasilero-nipona, i

totes les  opening hours biblioteca i a les nits traçar rutes a vol d’ocell i llistes de

topònims i recorreguts possibles i pues, currar i tripar é lo mateix, i I am doing right.

I think. But I must sleep more also. Quan estiga sol ia escriuré al diari. Si si pot, si hi

ha forces, etc. De tota manera, pus hi harà rainy days, digo io. 

-el cordino m’han dit que si el vui pra idees meues loques com rapelar o despenxar

la motxila, que ia me hu faré, però que MAI si vadee un riu amb la motxila a la riba

lligada  a  tu  amb una corda,  perquè si  al  final  has  de nadar,  lo  més fàcil  é  que

t’ascanes o t’aufegues! I estrangular-si un mateix sense voldre fore molt trist...

...la marroquina no ha tornat... snif!

...vuit brasileres, més xoves encara que Junior i Mateus, van vindre un dia a l’hora

de sopar, io els vai trobar a ells txarrant amb elles, i quina ere més guapa... una

tocave cançó brasilera i algunes cantaven. Llavontes Junior, que io tiniva sis anys

més que ell, mi va donar una lliçó, quan li vai comentar, al moment de sentar-mi

amb lo que m’hera cuinat ràpid pra acompanya’ls, que perquè no mos sentàvom

amb  elles  a  menjar.  “Je,  je”,  ell  preferive  estar  tranquil,  no  agobiat,  mentres

sopave, i què, amb qui preferiva estar io?, que prou era lliure, però bé hera triat la

seua taula d’ell i no la de les somrientes i exagerades xicotes. “No? Unas filhas de

pâ”, nenes de papà que aquí estan becades per l’alta societat de Rio i saben bé el

seu perfil bo. Oh, vai dir, està clar que a Brasil molt pocs són els rics i sols ells

poden sortir,  amb la confiança que no l’ofendria,  i  va dir,  n’hi  ha que mos hu
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currem i surtim pelats i traballem i astalviem pra fer un curset d’inglés o ni això, o

directament  nem  a  cullir  fruita  prop  de  Christchurch,  i  elles  se  la  passen  de

guitarra, plaia, marihuana caríssima, la que convingue, i surf, només el just pra

vacilar. I alterne. I ell ere més que fidel a la seua xicota que aviat arribarie, però

prou vam acabar el brik de tres litros de vi amb elles, perquè cantàven de bé... I

d’entre elles, quan mos hi barreàvom en la verandah amb les llums de la cuitat com

un lounge chill-out d’ixos, mig ballant la bossanova, vai entrapussar amb uns ulls

blau  marí  immensos,  amb  una  cabellera  rossa,  i  un  nosequé  en  l’anglès

entrapussat... 

‒Are you also from Rio? 

‒No ,I am from Fez... 

‒Fez? Alors, peut-etre ça irait mieux en français?

‒Est’ce que tu parles français?– Això mi donave un tanto de ventaja en que ningú

podeve interrompre robant la conversa, i vai disparar frases i Marroc i la France i

lo que fos, quina mossa més fascinant amb la seua melena d’or vell i els ulls blaus

fosc d'un tipo de puresa magrebí que tamé si trobe pel pla d’Urgell  en algunes

mosses que són rosses però no per gens nòrdics, sinó nord-africans... una tan gran

bellesa i màgia... ere molt xove, divuit recents; quina família de Fez podeve posar la

seua filla a les antípodes a aprendre inglès a todo gasto?... Que si aniria demà, mi

pregunte,  a  nosequina plaia,  a  fer  bodyboard amb elles,  amb Takeshi  i  Mateus

tamé...  No, io tinc faena,  en sèrio.  J’allerai  à la Bibliotèque.  Qui se hu podeve

creure. Hera quedat ben guixat. A la nit següent, tres van aparèixer a la veranda del

star times amb la guitarra, però la marroquina no va tornar. snif!
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Foto 006: La verandah del star-times.

Foto 007: Una visita al museu històric de la ciutat.

...cada dia mi pregunten tres o quatre vegades Are you leaving? not yet...

A les deu menos deu del matí tronaven els altaveus per les cinc plantes del star

times, habitacions i lavabos inclosos, “si no pagueu la nit que ve perdreu la llitera”.

Io vai córrer moltes habitacions diferents, aguells dies, perquè vai pagar només de

una en una les nits, sempre volent marxar a patear lo antes possible i encara tantes

coses per mirar. A la recepció me hu preguntaven cada dia, no marxes? bien, i el teu

ticket de canya gratis  al  bar amb cada nit.  I  takeshi i  els  brasilers,  tamé,  i  els
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israelites  que  buscaven  cotxe,  que  mi  preguntaren,  are  you  experienced?  Ells

sabeven algo del montanyisme neozelandés, heren escoltat lo que els diven les seues

guies de viatge, així com io mi vai limitar a recullir una col·lecció exhaustiva de

folletos turístics de tota clase a les oficines de turisme i fotre’ls en una bossa pra

mirar-me’ls  quan  tornessa  a  casa.  Expressament  vai  evitar  tamé  la  guia  que

portaven ells,  Tramping in New Zealand– Lonely Planet.  Mentrestant,  mirava el

pulso de les montanyes als llibres mítics dels anys cinquanta i d’antes que nava

trobant, totes les edicions del  Moir’s Guide i els llibres de fotografia antics i els

butlletins del NZAC, i mapeo a vista, molt, mi vai nar comprant quatre guies en

total que pesaven un quintal però mi feven falta, i que no eren turístiques, sinó de

descripció de tots els camins i colls factibles per conques hidrogràfiques; i casi vint

mapes a 1:50 000 que els haria de portear casi tots sempre perquè no sabeva com

fer. Vai mirar pra una ràdio de montanya, i si podeve llogar però pesave un quilo

llarg; mi van parlar del locator beacon, un pulsador de localització que é un s.o.s.

casi global, diuen. Al final mi vai comprar una bengala de barco, roia, una d’auxili,

la vai impermeabilitzar a consciència i la vai carregar tamé tot el temps, i encara la

tinc avui a la motxila quan marxo de viatge... 

Als danesos els vai portar al sopar una taula de xocolate de Benabarre, vai pensar

que hu apreciarien a l’hora dels cafès però la van guardar pra’l tramping del fin de

semana. Mos van donar exquisiteses i bons vins, i  doble tarta de postre, poma i

pera, per si de cas; i el tal Ilan me’n va contar unes quantes, d’aventures molles, mi

va portar unes revistes i mi va dir que lo millor serie que m’apuntessa a la surtida

semanal del club, pra de passo trobar gent, partners. Io no tiniva encara ni idea de

quina montanya hi harie per moltes descripcions que trobava. I els rius, sempre els

rius... No anar sol... Però no mi feve goi coordinar excursions des de Chch, sobretot

per no estar-me-hi, io voleva més aviat una travessa encadenada. 

Vai trobar un poema com a lema d’un llibre de fotografies de John Pascoe, un dels

exploradors dels cims glaciars dels Alps del Sud, i el vai traduir:
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“Of Unknown New Zealand-

Where transalpine ways

Give more than ice and rock.

Transalpine ways give bush and river;

Less alpine achievement;

But more travel;

Less fame but more variety.

Explorers’ sweat has fused into mist.

Footprints of men have been covered

by ragged deer trails,

in the pages that follow. 

Here is the land where no tourist goes;

consider the landscape

Primeval”

De la Nova Zelanda desconeguda-

On els camins transalpins

Donen més que roca i gel.

Els camins transalpins donen bosc i riu,

Menos realització alpinística, 

Però més viatge;

Menos fama però més varietat.

La  suor  dels  exploradors  s’ha  fos  en

boira

Les  petjades  dels  homes  han  estat

cubertes

per abruptes rutes de ciervos, 

en les pàgines que venen.

Aquí és la terra aon no va el turista; 

considereu el paisatge

Primigeni.

John Pascoe,  Of Unknown New Zealand. 1971, John McIndoe Limited, Dunedin;

un llibre sobretot fotogràfic, conques de l’Arawhata i Earnslaw.

Els camins transalpins... En una muntanya que té tan poca presència antròpica, els

refugis són tan allunyats de la carretera, alguns, que esdevenen objectius alpinístics

en sí mateixos, com qui col·leccione pics. Un  transalpine track té gran mèrit,  se

celebra com el primer tresmil als Pirineus, que é com el bateig d’un excursionista.

Un tresmil kiwi no é un bateig com a tramper, sinó com a (sud)alpinista. En tota la

divisòria d’aigües, que potser té mil kilòmetres linials de carena, els tres únics colls

que són realment fàcils són els únics que tenen carreteres. Ixos ports tiniven una

gasolinera i algo de poble aon abastir menjar, però entre ells hi here molts dies de

montanya deserta. Aguesta ere una altra incògnita, que alguns locals heren resolt
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amb porteos d’helicòptero; d’altres, anant en grups més grans, portaven un fusell a

les excursions més llargues, per variar el menú. 

Vai posar un cartell, que ningú va respondre, però en sí mateix ia ere un poema...

ARE YOU FIT?

have you got ice axe and crampons?

I’m starting a long traverse of the southern Alps for six weeks or so

I have stove, tent, all the maps and guides

it will be hard, but it will be great

please contact...

però tamé vai posar el cartell a internet, al correu de Tuan, que s’explicave dient

que estave al paro i esperant l’últim examen de les oposicions de bombero, sine

die... que s’here venut el cotxe... i li vai proposar, explícitament, brother, vine-te’n

cap ací que això é brutal i ia hu tinc tot investigat i patearem de valent i si cal ti

pago el billet que io amb això de la beca tiniva el meu gratis i encara mi doblaven

el sou... que mi cal un companyero pra passar rius, porta pantalons curts i unes

botes ben retxes, i polaines...

Io encara estava convençut que si podeve intentar una travessia nord-sud com qui

camine els Pirineus de mar a mar en coranta dies, plens ells, els Pirineus, de pobles

i de senders de gran i mitjà i petit recorregut, tots balisats, i pistes forestals hasta’l

cap de totes les montanyes que si peixen o que tenen obra hidroelèctrica, i encara

mil refugis...  A les antípodes,  els  refugis –lliures– tamé eren espessos en alguns

mapes, però en atres si veieven cercles de coranta quilòmetros sense re de re, ni

pista, ni cabana, ni pont. Mentres esperava una resposta o una data d’arribada de

Tuan,  vai  fer  la  motxila  de  vritat,  amb  tot  de  coses  bones  de  menjar  que  vai

comprar, i a la recepció mi van reservar un billet cap a Lewis Pass, que serie amb

un autocaret xic i vell, cuidat tamé, igual que el que mos portave al cole a Pont de

Suert fa vint-i-cinc anys, i això ia mi podrie haver avançat que anava a un outback

molt poc poblat. Allà aon vai baixar no hi here re. Un cubert pra esperar l’autocar

si ploieve, i un cartelito: el camí de Sant Jaume, per aquí. Ia hera vist clar que tot
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no si  podeve  fer,  que  la  part  del  nord  de  la  illa  no  la  veria  i  que  la  part  del

Southland, per molt que fos patrimoni de la Humanitat i reserva de la biosfera, la

trobava  massa  selva  humida  freda  i  impenetrable  com pra  caminar-hi  massa...

montanya massa monòtona, potser, però ia no hu sabria, perquè les àrees aon hi

here els glaciars i els trenta-tres tresmils de la serralada, sí que tindria temps de

vere-les... El sender de gran recorregut de l’illa mi semblave, però, algo que caleve

fer, que ere d’estar ia buscat, que no podeve ser que fossa io el primer a buscar les

connexions de valls per avançar a rumbo sud per l’eix de la divisòria. Mi vai trobar

amb massa culs de sac en la topografia a escala, surtides compromeses en cas de

crescuda, inicis de senders que tothom gestionave amb lanxes o bé s’abastiven amb

helicòptero... Tiniva dos mesos, en total, i ia hera gastat massa dies llegint mapes!

Les  divagacions  sobre  les  rutes  previstes,  en  tot  cas,  al  diari  naven  quedant,  i

servirien sobretot, a hores d’ara, pra fer passar un bon rato de riure als membres

curtits dels clubs de tramping, vaia innocent pirinenc!

5 de Desembre de 2002

Hai estat  flipant  molt  istos dies amb la descuberta.  Una mica de marihuana que

m’han ofert m’ha ajudat a vere-hu tot lateralment i hai apreciat molt lo de no estar

fumat i encabat fumar i deixar que el cervell vole. Bon, lo que tinc al cap é ben bé

bestiesa, però potser hi ha una originalíssima tesi de tres-centes pàgines només. Ah!

Experimentalitat, xic, experimentació, i l’ego.

Nem a intentar aclarir  les opcions. I les coses. Tinc una motxilla plena de coses

inservibles que cal aumplir de menxar. O sigue que posar a règim la motxilla é un.

Repassar  les  rutes  de  les  pàgines  anteriors  a  les  guies,  marcar-les  als  mapes  i

fotocopiar-les. Si Tuanc arribés a dir que sí que ve, llavontes corre corre més mapes i

completar la línia.  En quatre setmanes io penso que si pot fer la ruta Blenheim-

Arthur Pass, amb dos semanes més mi plantava vora el gran problema del Mount

Whitcombe –Mount Evans, que ia sé que hi ha passo però que hi ha tela. 

Bueno, això é lo que pensava ahir al pub amb la primera canya, ben estonasso tamé,

vai descubrir la meua por, que no é pas a morir-mi pel camí, que si el riu no si pot

passar  si  voree  tres  dies  o  bé  si  torne  enradé  deu  dies.  La  por,  no  é  ista  por:
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simplement, sé que serà molt dur, una ruta que exigirà lo millor de io, navegació a

brúixola, jornades extrapower, passar gana, probablement, explicar-mi ben explicat

amb els rodeos convenients allà aon sigue (sic: probablement saltava en la metàfora

del pateo a la tesi que l’incloieve. Passe sovent: la tesi é la vida i viceversa) Sé que

serà  duríssim l’intento.  Aspero  no  surti-mi  dels  meus  mapes.  Potser  mi  cal  una

brúixola més  tècnica que el vector, potser no. Ara ia sí que penso que hu tinc tot.

L’itinerari  que  tinc  marcat  no  està  fora  dels  meus  límits,  que  són  els  d’un

experienced  alone.  Si  conseguisso  baixar  un  poc  el  pes  de  la  motxilla.  Ara  mi

preocupen els pagesos, que hi ha molta terra privada a travessar, i els rangers, que

està bé deixar dites les intencions però potser mi volen parar per arriscat. 

Furdi mi dive ahir, al correu inorgànic, coses fenomenals pra’ls meus ànimos. “Ia sas

que ets del país. Un tiento bé le hi fotràs, no?” Cierto: estilo alpino de caminador,

estilo de un solo intento y si no hay paso, vuelta atrás.. Això ia hu hai assumit. Falte

assumir o tastar la intrínseca duresa de la navegació enmig dels arbustos, bushcraft, i

falte aprendre de rius, encà que ia no sigue llegint-ni coses.

Potser dissapte dos inglesos mi fan un lift a Blenheim amb la furgo que s’han pillat,

potser. Dos dies mi queden pra astudiar i disfrutar el social living.

No hai axplicat encara què té que vere tot això amb la percepció i sobretot com a

experiment de difusió que é lo que divagava ahir però é que encà no m’atrevisso.

6 de Desembre de 2002

Tuan  diu  que  ve  però  que  busque  billet.  Ahir  compres,  moltes,  correus  a  la

universitat,  fer  motxilla;  ista  tarde fem barbacoa de superdespedida i  l’amiga de

Takeshi vindrà,  Eri,  la increíble japonesa pelroia.  Fai quatre tortilles amb trumfa

molt majes, amb el carbassó i la garrota torrats per fora, a topos, gran èxit. Gran taja

tamé, claro. 

Hai  comprat  dos  peces  de  greenstone  amb  foradet,  pra  penjolls,  a  un  artesano,

pulides però sense ser escultures, rectangles translúcids que mos haran de protegir de

tot lo que mos podrie fer necessitar una ràdio. El jade ere, prals maoris, en la illa aon

no hi ha metall més dur que l’or, allò amb què feven els grossos punyals de guerra i
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els de fer llenya. La seua duresa parle del coratge, la transparència de la honestedat, i

ajude a conservar-se segur, que això é lo que diuen tots, quan vas al monte, keep

safe!

Pra quants dies, últimes paraules que escric a la veranda del star times? Mateus fa

fumeiar a la planxa els corasonsitos de pollo adobats, això ia va de sopar!

7 de Desembre de 2002

Ia poden criar molsa els abres, no m’astranye, que ací plou que dóne gust, a farrades.

Io hai triat un refu xicotet, rollo pastor, pra estar sol ista nit que é la primera –por

fin!– en les jornades de pateo a Nova Zelanda. Vaia. Hai degut fer potser set hores i

pico, el terreno si deixave fer, planer, però é tot ben banyat. I io hai deixat es kets a

Christchurch, isto matí, amb el dipòsit d’ítems prescindibles al backpacker’s, vaia, i

en cinc setmanes probablement les botes no s’aixugaran ni un dia. Bon, si de cas,

farem el local, i caminarem descalços, eh xavi, que ia veus quina fila deus fer amb

els calçotets llargs i els shorts pel damont. Qui ti veigués al Pirineu, i lo còmodo que

se hi va, amb els pantalons curts i les polaines sota la pluja. Lo adequat que resulte,

no portar pantalons llargs a la motxilla, només uns curts, unes malles, i uns de gore

monocapa –però per l’aigua, no fan falta, més bé si va amb els cuixes fresques!

Foto 008: Tarn aprop de Windy Point.

Pues plou a raig.  Lo que al meu país se’n diu ploure amb traça: gotes mitjanes,
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regant els arbres, sense que afluixe ni mica ni molla en tot un dia. Menos mal que

algun ullet ha fet pra que entrés la llum i púguer fer alguna foto. De dia, mentres

camines, no si pot fumar, però vaia, no hai pas deixat de fumar. 

Aixit que això del tramping, quan é pels senderos previstos per l’organització, no é

pra espantar a digú. Si semble el Nepal, tantes opcions de puestos pra txaure! Ara

que si avui haguessa hagut de plantar la tenda, ia t’axplicarien el cuento, demà al

matí empaquetar-la molla, xopa, imagina-ti, i sota l’aigua... uf! Ré pues, que l’únic

dur del tramping é aguantar el xàfec, mecagondena...

Foto 009: El bosc cubert de líquens...

Ahir, de megafesta no va ser, pero sí una megabarbecue, que potser érom vint, i

me’n vai nar a txaure més que begut, a les tres i mitja, a les set despertador, a les vuit

a dintre el autocaret, encà mareat... Sort immensa que vai tinre quan puiava del pub a

l’habitació i vai nar a traure el cap a la cuina. Eri i Takeshi eren allà a la veranda i no

els hera sapigut dir que avui marxava a la matinada. Tantes vegades me hu heren

preguntat... xavi, xavi... xavi... no feven més que dir el meu nom, que en japonés

sóne igual que txa-bi, te-bellesa, la bellesa del te... i llegint-mi la ment amb els ulls...

crazy japanese people... you must say us!... ia, ia hu sé, io pensava que vos en hérou

enterat, io no mi pensava que m’astimessou tant, ai!? Ixo ai va per Eri, i ia no é el

primer suspiro de la llibreta... teacher of life, mi diuen, si estan locos, mira... però si

no controlo! que vai sense frenos i a volant suelto!
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Xic, avui poc ascriure que cal dormir. Istes carnusses de sandflies què? no paren de

nit?  Haré  de  txaure  amb  antimosquits  sucat  al  nas?  vaia  sorpresa  de  fauna

antipòdica!

Pues, datos pra la memòria: isto é el Saint James Walkway, un sender arranjadet pel

Dept.  of  Conservation  per  a  un  nivell  moderat  de  trampers,  i  amb  una  quanta

història. I dóne una volta de tres dies o aixit pel NordEst de Lewis Pass, aon mi va

deixar el bus. La tercera nit, a Boyle o més enllà, que sinó Tuan arribarà a Arthur’s

Pass antes que io... Por cierto, què burro que sóc que ni hai trucat a casa ni hai mirat

si Tuan té bitllet realment i pra quan... 

A deu metros del petit refugi hi ha una vaca negra morta que porte un crotal blau

amb el número set. Adés m’ha caigut la cullera a terra, i hai pensat “té, ara é quan si

descubrissen coses a sota de les lliteres” i hi ha una pell de bitxo, suposo que amb un

animal mort a dins. Demà la regiraré a vere si la saco a fora; però ací no hi ha

guineus, crec; què deu de ser? Bullint aigua pra la cantimplora de demà, millor que

la lejia. La declinació de la brúixola està ajustada a 22º a l’Est, que é la més grossa

que hai vist mai, i ara la quadrícula del mapa coincidís amb el Nord magnètic. Ves

quina funció maravillosa de la brúixola digital que no hera fet anar mai hasta ara. Al

Pirineu crec que sempre ha estat per sota de 4º, pr’això la podem ignorar, però io què

sé.  El  fogonet  cante amb una veu superastranya,  sonar  sóne bé,  però ademés fa

melodies rares i fascinants al rebotar el zumbit al meu nervi auditiu. Hai fumat un

microcogollet d’herba i maravilles fa, què esperaves. 
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Foto  010:  El  primer  refugi  de  la  ruta,  novíssim,  amb  quatre  portes

d’emergència anti-incendis.

Foto 011: Un refugi per dins. Estufa  Pioneer amb el mallasso pra aixugar els

mitjons. 

Foto  012:  Un  atre  refugi,  de  la  generació  anterior,  sense  les  portes

d’emergència, pero vaia, amb el dipòsit d’aigua de pluja i totes les comoditats.

El cel s’ha despejat, i ara é collonut, bueno, antes de fessi de nit, el Mount Unna, al

Nord, el Gloriana i el Faequennie, de les Spencer Mountains, total, ia veus, 2200m,

segur que no les puie casi digú perquè els vèrtex geodèsics ia els van posar amb
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helicòptero. Plens de neu de primavera, o congestes de l’hivern, però allaus de fusió

n’hi ere; però si veus la montanya hi ha passos pra travessar, si veu prou, el rollo é

que sovint no si veu re, i la incògnita é el nivell forestal i no el dels prats. 

Foto 013: Spencer Mountains des de Old Ada Hut.

La parelleta de tramperos que m’hai trobat pel camí han fet un quilòmetro més de

etapa que io i dormen al refu nou, amb quatre senyores (four woman, ha dit aguell. A

io no m’ha tentat la possibilitat que fosssen girls). Totes quatre persones que m’ha

trobat avui eren kiwis, tots portaven el anual pass del DoC pra’ls refugis, i io encara

no; els inquiriva a vere què, sé que si pot pagar a posteriori però ia si sap, igual que

els refugis lliures de la FEEC: ningú ha enviat mai els diners... i  tots m’han dit,

simply don’'t worry about it (de fet un no en tinive, de pass) de fet lo de les caixes

honesty box, pra’ls montanyeros com io no conte o io què sé; l’atre dive que fa poc

que si pague i que n’hi ha molts que no paguen, sobretot els trampers veteranos,

perquè el DoC ia té la pasta dels impostos per fer refugis i mantenir-los, a vere què

si pensen. Que sempre heren sigut gratis i hi here hasta gas, carbó o llenya feta a tots

(els de categoria bibac no crec)
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Foto 014: Saint James Station’s grazy flats. Granges no habitades que no tenen

accés ni pra’l tractor: si gestionen amb helicòptero.

Foto  015:  Ada  flats.  Vista  riu

amont: mi miro el riu, que no hai

de  crusar,  menos  mal.  En  una

travessa  longitudinal  de  la

serralada sí  que cal,  i  no té  cap

pont. 
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No porto en tot l’equipatge cap pinche infusió pra acolorir l’aigua bullenta. A vere si

a Boyle compro un té i hi ha un correu internètic i sàpiga quan puc esperar que el

mate serà a Arthur’s Pass, si é que hi ha de ser, i veic quants dies puc posar pra

arribar-hi. 

“Bushcraft”, l’art del bosc. Ixo llibre no el vai arribar a llegir, ni diagonalitzar tan

sols, i me n’arrepentisso; i això que avui, pues uns 25km de pateo, potser algo més,

amb tots els ponts fets, inclosos els barranquets de un metro d’ample, tot marcat amb

triangulets de plàstic toronja, algunes pasareles, graons de troncs travessats al camí,

barandandilles. I un techo pra la nit: el meu el primer de “no ticket” perquè é el més

vell (i no é perquè tinga por dels forestals, eh, ia hu hai dit que molave tranquilitat

pra ascriure!) però n’hai passat dos de molt majos, amb quatre portes d’emergència,

estufa de llenya pioneer, dipòsit d’aigua de pluja... Però això, que tinc techo, i el

camí arreglat, i el bushcraft é un record del passat en istos senderos al menos. Això

sí, del camino no te pierdas...

I bueno, estic petadet, però tal com hai dormit de borratxo els últims tres dies, o casi,

i lleva-mi as vuit igual, i  avui as set, twenty five canyes después... Què? amb el

cubremotxilles atxupit  tant com la motxilla,  fijo que estic  txepeant trenta quilos.

Dotzeneta de mapes, llibreta, pititdiccionari (diccionari, cagondena i malaït sigue la

falta que mi fa), planetari plastificat superbueno (que mi vai fer regalar al world’s

maps quan les quatre guies i es 12  mapes 1:50mil que vui travessar); de roba la

justíssima, de sabates menos que les justes: unes botes, de ferro tres mosquetons i

grampons i pirulet i la nikon FA de ferro amb el 19-35 i els carrets i tres cuchills (1

multiusos, super-suís, i léase superpesent com a tot) i deu metros de cordino gordo

del  sis  i  una  baga  llarga  i  trenta  metros  de  cordino  del  quatre  (resiste  330kg,

fabricació  nacional,  no  kiwi  sinó francesa,  vui  dir,  i  comprat  ací,  miràvos);  i  la

bengala de barco roia, instrucciones en castellano, mig quilo més; i mi quede encara,

loco, un quilo de nectarines que m’hai d’amportar posades a la panxa; i mel, i io què

sé, lo menos quatre quilos de menjar i no porto re, lo de sempre, fideus i cuscús amb

alls i nar fent. Ah però porto pa, un quilo tamé de pain de lévain que li diuen, fet a la

francesa amb llevat natural i reposat un dia antes de coure’l; i amb txurís de casa, pra

rematar ixos dinars...
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Foto 016: Uniformat de kiwi tramper. Ane Saddle.

Supervagabundo, amb lo que tinc, ultratècnic, ultraimprovisat però no ultralleuger,

mi penso; tot i  que ia si supose que hu sas tot,  a n’istes alçades. Els dos totxos

ajuden molt a que la motxilla del primer dia no mi semble gran cosa, i animós que

estic, pero io no apostaria per menos de vint-i-vuit quilos sense aigua. Ara que ací

ratxe aigua arreu, pero claro, toque ficar-si paranoico amb la giardia, diuen... I ia que

carrego un filtro d’ixos de pompar, i hasta el recanvi, pues podé que el faiga anar,

que millor currar-si el engorro que passar set hasta la nit. Penso, però no sé re i

massa que penso. Ia sabré coses més andavant. 

Io sol no puc fer la travessia del massís  del Whitcombe, pels  gels. Això, com a

observació.  Lo  primer  é  vere  com  mi  surt  el  camí  de  Santiago,  kiwi  version,

classificat a les guies de 4-5 days Easy (easy to medium, potser). Para mañana, ia me

he comido mi pequeña ración de esperanza! Però hasta Anne Hut són vint o menos

kays (kaemes), i hasta el següent, 3 bunks (catres), supposed to be com isto d’avui

(Culler’s Hut segons el mapa, old Ada Hut pra la guia); si diu Rokeby Hut avall pel

riu que surt a Boyle, i són vint-i-vuit kas, amb uns simples tres-cents metros de

desnivell.  Hi  tens  un  dia  de  curro  pra  txepear-ti  el  teu  paquet  hasta  allà.  Te’n

recordes  d’aguells  que explicaven al  NZ wilderness mag que pra visitar  un refu

perdut van fer dos nits de tenda al bosc, pra avançar tot just cinc quilòmetros al dia

travessant un bush espès de dos metros, fent relevos d’obrir pas... pr’això no ti vas

llegir, ara te n’acordes, “l’art dels arbustos”, el llibre, per por d’agafar massa por a
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enjabalinar-si... Ara, que tot pot arribar... Io pensava que quan diven bush voleven

dir matollar de metro o metro i mig, però bush li diuen a tot, perquè tot el bosc hasta

els 1.800m é com un boixiguer impenetrable i xop. A la cara solana, la Nord, sí que

hi ha una franja de bush baixet. I allà aon arrasen les allaus, els barrancs i els rius,

tamé. Els seixanta quilòmetros de baixar pel Landsborough river potser costen una

semana! Vaia tramperos hi ha en isto país. Potser tamé hi ha bosc més madur, més

clar de baix, més de puro beech, el fai de fulla petita. Els boscos d’avui, sense la

senda, hagueren sigut impenetrables. Dignos de Tolkien, afegirie algú. 

Foto 017: La senda per les clarianes. 

Foto 018: Artigues fetes a foc, d’intenció pastoral.
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8 de desembre de 2002

Rokeby Hut (3 bunks) amb l’astufa a tota castanya. Pues no faltarie més ruqueria

que no quedassi en un refugi com isto tan petit i antic i tan calentet que se hi estarà a

la nit. El de ahir ere més dur per comparació; aguet é puro lujo quan a huts de antes.

A dins del forn de l’astufa hi ere molta basura, i neteant-la hi hai trobat ben bé mig

pam de pepperoni salami, no caducat i ben conservat en la nevera seca. Hu van

deixar com a basura? o com a dipòsit? Io reciclo, merci!

Foto 019: Rokeby Hut. El tubo metàl·lic vora el refugi é el dipòsit pra la llenya. 

Etapa doble però no ben satisfet. Pues ia si sap que m’ha costat prou de surtir. A les

sis hai fet hop! ulls auberts, i ia ere de dia, però no ere qüestió d’estressa-si, aixit que

mitja volta i hora i mitja més... hai tingut un somni ben bèstia en intensitat, pura

realitat apart, i sense sabre com érom a Sos del Rey Católico, en un macroedifici que

ara ere el refu lliure enlloc de l’hospital de peregrinos, allí érom tots, Ivan i Tuan

tamé amb els seus fogonets fent debat com el meu, tots menjant, i d’ací cap allà

discutint animadament amb els del poble, tots barbuts. Menos les dones, claro. I de

postre io mi menjava una barra de pa de Llesp plena de xicolate, sucada amb llet

aixit  mateix,  sancera,  a  mossades...  I  quan  hai  arribat  a  les  habitacions  ia  mos

estaven fotent  a  fora,  oh desgràcia,  totdéu here recullit  sac i  motxilla  menos io.

M’hai despertat amb la barra de pa a mitja gola, afamat. Han sigut les deu, quan hai

colat, i la pell morta de sota el llit no tinive casi re d’animal a dins, la pudor que
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vinive a ratos here de ser de la vaca. I puts sandflies, per cert. Però per cert que el

Mosi-guard aguet que mi va regalar el farmacèutic de Pont semble que funcione i é

de plantes.

Foto 020: La protecció contra les vaques a Christopher Hut.

Parada de pitillo inclòs al Christopher Hut el nou, mero lujo, les quatre senyores

tiniven l’astufa encesa i jugaven a cartes. “Mal temps: dia de relax!” I la parelleta,

que  esmorzave  encara,  m’han  regalat  un  sobre  de  pasta  tresminutos.  Tiniven  el

Lonelyplanet Tramping in NZ, i hi surtive el Harper Pass Track, que en principi

començo demà passat, medium level, 5-6 days, i diu, millor començar a Arthur Pass

perquè si el Taramakau river està crescut impasssable, aixit fas mitja volta el primer

dia enlloc de l’últim... mira... pus io el faré al revés. Ia mi buscaré la vida. Bon.

Harper Pass é una vella ruta transalpina que al temps de la febre de l’or va ser un

bullider, amb butigues i lodges tot al llarg del camí, que deven ser xiringuitos fets

amb tronc i taula i no en deu quedar cap rastre. Bueno, lo que mi fa gràcia é que io

vai trobar el Pass de Harper directament sobre el mapa, buscant lo evident ti trobes

lo  evident,  aixit  que  la  Lonely  Planet  mi  dóne  la  raó,  d’alguna  manera:  el

supersender longitudinal de la divisòria d’aigües dels Alps del Sud hi ha de passar,

no per collons, sinó naturalment. Que això é lo que mi dive Andy el texano l’atre

dia, els passos són naturals, així que tant al Triangle Peak de Langtang com aquí o al

Pirineu, potser sí que estàs afavorint, a la llarga o molt llarga, un beaten track, una

massificació. Però la culpa, si hi ha culpa, é dels que el fan beaten, no de qui diu el

35



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

track. El track é natural, donat el nostre nivell tecnològic general i tècnic individual,

etc. etc. Io l’explicava lo de Víctor Hugo admirant el circ de Gavarnie com la joia

dels Pirineus,  lo  qual facilite trobar  metàfores pra expressar-lo,  i  el  coneixement

pioner, i impulse gent llunyana i acabe facilitant la propaganda actual i en definitiva

la construcció d’un paisatge. Si Víctor Hugo hagués callat la bellesa de Gavarnie, el

Gavarnie del 2002 no serie ni menos bell,  ni menos massificat.  I  Andy el hippy

texano,  enviromentalista  d’estudis,  mi  va  aprovar  els  fets  i  la  recerca,  que

curiosament io li vai sabre explicar millor que mai hera fet, en el meu pobre inglès.

Vivir para ver.

Pra sopar, fet sobre l’astufa, arrós llarg amb salami a la padella, que é ultra-spicy,

tant, que podrie donar gust a tot un estany.

Foto 021: La vacada de Saint James Station a la vall de l’Ada.

Han sigut, a ojo, uns trenta quilòmetros, força planer, menos el Anne Saddle. Curiós

que el tipo d’ahir m’anunciés que “the farmland is really boring”, i la Lonelyplanet

coincidive, hai vist avui, “almost one day of the walkway is on the grazy flats of

Saint James Station farmland, and most people find this section boring”. Aixit é com

si cree un mito, igual del dret que del revés: lo aburrits que són ixos planells, amb les

vaques atentes però no perilloses, el país aubert, fora del bosc espés, amb vistes a les

serres plapades de neu. Lo mateix pot passar amb Gavarnie: a qui no sàpigue que é

el puesto més admirat del Pirineu, li pot passar desapercebut. Potser é perquè aquí a
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les antípodes els trampers aprenen a disfrutar més el bosc (que no mi queixo, que é

de somni, els bosc d’ací) perquè el terreno supraforestal quede casi sempre lluny de

l’accés, ia no amb cotxe, sinó per sendero marcat...

Tres  hores  llargues  de (New) Christopher  Hut  a  Anne Hut,  aon la  estufa estave

calenta encara, i l’hai recaregat pra fer torradetes amb xuriç, i una ceba que no s’ha

cuit i casi mi moro de rapiosa que ere. I cafè calent. Eren les tres i quart que tornava

a marxar, i dos hores de puiar el Anne Saddle, i dos de baixar-lo, hasta Rokeby Hut.

Pra demà, si vui surtir a Boyle, ia puc tornar a allargar el jornal. Llenya al faro!

A l’aigua que hai agafat del riuet hi nade un bitxo amb potes. Bulli’l tres minuts i

listo. Isto matí hai provat el filtro, i no nave, i quan hai fet el primer glop casi mi

moro de mal gust –potser els tubos estaven bruts de tres anys! Un atre trasto inútil,

llastre a la motxilla. Ia ti faràs dur, ia, menos els peus, que se t’astovaran hasta el

moll de l’os mero. 

Foto 022:  Pont penjant stàndard,  per donar accès  all  weather al  refugi  que

quede a la riba oposada del camí.
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Foto 023: Un videll Hereford. 

Si puguessa comprar  compraria  verdura,  fruita,  muesli,  formatge,  pa,  barretes de

xicolate, te o infu, i si puguessa mirar internet sabria de Tuan. 

El conte de la vella: demà surto a Boyle no molt aviat, a misdia tardiu. É dilluns. Hi

ha la opció de fer dit cap a Chch, fer les compres allà i rependre el mateix autobús:

casi al  mateix punt que el  S. James Walkway comence el Harper Pass Track. El

dimecres als deu trenta hi seria, i en quatre dies i un de recanvi, dilluns pues, sóc a

Arthur’s Pass pateant i sense retardo: i amb les compres de minja completes i tamé

el plus encarregat a Tuan; sabent més segur d’ell i citant un punt de trobada. Amb el

mapa del Mount Cook, el Landsborough, el Mathias tamé? Bueno tots els que falten

hasta Queenstown, incloses les escapatòries alternatives, i les fotocòpies del Moir’s

Guide, aixit podrem anar sense por ni necessitat de sabre si a tal o qual poble hi harà

butiga aon comprar cartografia...; I li puc deixar una carta explicativa a Toni amb un

paquet amb el ferro d’alpinista, ia hu haria pugut pensar antes, home de déu... Però

pot  ser  que  ell  vingue  sense  passar  per  l’Startimes;  més  val  no  deixar  ancles

empresonadores d’alternatives...

Bueno, val com a prova, amb el mochilón a tope si poden caminar nou hores diàries

sense morir. Menos motxilla, més disfrute, això ia si sap, per l’atre costat... 
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Foto 024: Més  farmland, no pas aburrida sinó còmoda. Els límits del estatge

supraforestal estan alterats tamé pels humans. 

Ia mi tente la possibilitat de un dit directe demà... Per faena m’aconsello que sí: eh,

però només un dia de descanso! Però fa mandra interrompre la ruta i puiassi a un

cotxe.

10 de desembre de 2002

Startimes, Chch. Pues el aventón va ser directe, ia mi podeva imaginar que dumenge

tarde serie bon dia pra trobar lifts de gent que treballessen dilluns-a-divendres a la

capital. Un mestre de ciències, de bona conversa i amable inglès, directe al centro: el

primer cotxe que vai vere de mig lluny, encara amb la mochila calçada, va parar...

El dia de descanso toca a su fin. No hai comprat mapes ni el ticket ixo del Anual Hut

Pass. Hai mirat pra arrendar una ràdio i coste 35$ per semana, que no é molt, i pese

2kg, i vuit piles, que sí que é molt pra two people. Penso que hai empacat set o vuit

quilos de minja, fruita i pa apart. O més i tot. 

Demà faré un dipòsit a Arthur Pass antes de nar a patear, allà esperaré a que arribe

Tuan, en principi no més enllà de dissapte o dumenge. El empalme de senderos

transalpins ia el acabaré en una atra ocasió... Tuan surt a les 21h de demà de Los

Angeles. Potser niré als Hot Springs del Hurunui, o potser altre puesto. A vere el
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temps. 

La ràdio m’ha fet pensar tot lo dia. Pese, però ademés del socorro, tamé ti permet

sabre el  temps,  hi  ha emisions a hores i  freqüències fixes pra’ls  montanyeros.  A

Hokitika tamé les lloguen, ia hu parlarem entre els dos. De tota manera espero que

Arthur Pass sigue més poblat que Lewis Pass. Quin país de poca gent. 

El retorno a Chch, a la verandah, ha sigut rarillo, casi haguessa preferit queda-mi al

monte. Però Eri i Takeshi els vai enxampar fent delícies de muslitos de pollastre

girats i crustillants i si van posar supercontents de supersorpresos, què bueno. No hai

fet tot lo que voleva fer però tinc tota classe de 

11 de desembre de 2002

Mountain House, Arthur’s Pass. Ahir vai perdre la frase perquè va arribar Mateus i

vam encetar el pack de tres litros de medium white wine que vai comprar pra la

ocasió. Vam compartir amb Take i David i un dels Isaacs. Eri no va vindre però va

enviar un paperet-carta-missatget que dive you’re my sunshine; mira mossa que ia

veic que sas bé que no sempre hi ha segones oportunitats i que cal dir lo que sents

quan hu sents –això tamé va per io... El retorn a Chch ha sigut fantàstic. Rarillo? No.

Bon, isto matí,  maldita sea mi suerte,  que me’n vaic anar borratxo a txaure i  el

despertador  ere  a  les  sis  i  mitja;  sabeva  de  sobres  que  mi  passaria  la  nit  en

duermevela, atent al relotge, i com de costum, m’hai despertat sobresaltat a les set en

punt: amb el relotge a la mà i sense cap record d’haver sentit l’alarma. Just ixa mitja

hora é la que hai tingut son fondo. Odio això, ista mena d’insomni predispuesto que

si cure al sentir el despertador que el provoque... Però bueno, lo bèstia ha sigut el

somni, molt i molt real, amb Khumbu nava i si portave regular amb les ovelles de

Xepet de Banlles, i mil lios més que hi ere, i per uns minuts, estava a les Bordes...

I quan m’hai despertat, al bus hai disfrutat molt dels paisatges sentat a la primera

fila, i veient com anavom entrant al marron, a la boira diluviante que fabrique isto

bosc tan espés.  A Arthur Pass,  el  Mountain House no é la casa de guies com a

Europa, sinó un alberg –un backpacker’s lodge–, de només 16 o 20 llits, la cuina

lliure amb te i cafè soluble gratis é a dalt, i ací mos estem tots, cada un a la seua,
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menos mal que una nòrdica ultrallarga mos ha començat a posar música, i mira, per

escriure d’ella,  ara punxe algo en español,  mi vida,  tu vida,  quiero vivir  tarira...

shakira? pot ser. Sóne bé, les flautes organístiques i el spanish tan lluny de casa, i per

bé que comercial, algo més de calitat musical que el aserejé que al menos vai sentir

deu vegades  a  Christchurch...  serà  que punxave això a  vere  si  s’iniciave alguna

conversa?

Antes fa un rato estava estirant amb ganes, antes de la misdiada (dia de repòs obligat

per l’aigua), i el barbut jefe del BP’s (que m’ha parlat d’un atre Xavier que tiniven

de client habitual fa uns anys, basco, “strong people!”) ha posat el Generator ben

fort, ah! la cinta de Bad Religion més que evocadora de les nits i les hores antes de

les comepticions de marxa atlètica, walkman al cinturon, i l’entrenador dient hay

que darlo todo, no te guardes nada, i io motivant, motivant... deu ser un presagi! ai

Tuan  lo  que  mos  espere.  Però  pressento  una  primavera  magnífica  i  m’encante

escriure  i  tot  l’ambient  del  Mountain  House,  els  japonesos  sempre  misteriosos

neteant les seues càmares, els ciclistes alemans sempre superpros, i el hippi que tamè

podrie ser alemà que al matí estave al cubert-cuina lliure del pàrking de furgos i feve

una aulor d’herbeta rica... ai quin dia més exprès pra trobar a faltar els canutos! El

soroll de l’aigua com a única conversa. I io aquí sense roba d’estar per casa: tot

vestit de plàstic estret, calçotets llargs i els shorts pel damont, i com que fa fresca

encara, els pantalons de goretex... otro no hay! i les sandàlies superpros ultralights

que m’ha acabat al matí, les plantilles amb gometes que ia m’han fet mostrar dos

vegades, oh, so smart!

É igual demà ploigue lo que ploigue, me’n vai a un refu lliure a la montanya. Bealey

Spur  Hut,  accès  fàcil  sense  vadeos.  Hay  nat  a  la  oficina  del  DoC,  é  centre

d’interpretació del Parc Nacional, casa dels forestals, centre de recerca de biologia i

oficina  de  “gestió  dels  trampers”:  hi  ha  un  tauló  aon  penjes  el  teu  formulari

d’intencions, aon vas, com, dades, quan surts, per on surts si hi ha mal temps, “panic

date” o dia en què, si no dius ré, ti truquen al telf. que dónes i inicien rescat. El

rescat é de voluntaris, com els bomberos en general. Els rangers deuen patir amb els

rius que si surten i els estrangers que no saben o ninguneen el risc i surten igual... É

obligatori o no, donar les intencions, no hu hai preguntat. A io m’emprenye haver

d’estar pendent de nar trucant a radé pra dir que vas bé. É un servei, no un control,
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però sí que hi ha senderos concrets que en temporades concretes tenen reservades les

places amb molts mesos d’antelació, m’explicave fa dies un chino txove que tan sí

com no voleve fer el Mildford Sound Track, el sender que hu va fer començar tot al

bell principi del segle XX. Hi ha gent que està per dalt, ara: francesos dos, uns suïssa

sola; Javiersan, motíva-ti, empaqueta bé la motxilla i mete-le que no é per fer un

tiento ben medit que si more la gent. 

M’hai comprat un forfet anual de refugis, mil duros. Molt barata, trobo la taxa ista;

però  é  lo  que  diuen:  igualment  el  refus  són  de  tots.  Aixit  però  els  usuaris

contribuïssen  un  poc  més  que  els  no  usuaris.  I  m’hai  comprat  un  (survival)

packliner, un traste que venen subvencionat (cent duros): un sac de vinilo ben tenaç

a punxa-si, de 180x80cm, amb un codi ètic i tips de supervivència impresos: é el sac

oficial de vivac, prevenció d’hipotèrmia, groc o toronja (al toronja hi caps amb la

motxila i tot, 250x100cm), i é el liner o forro intern impermeable de la motxila, aon

tot permaneix aixut. Aixit fan tots, i se’n riuen dels cubremotxiles (com de les botes

amb goretex). Tamé venen, els del DoC, guantets de polipropileno molt barats, cosa

que mi fa pensar tamé en subvenció preventiva. Io ia porto els meus de casa: allà en

cobren cinc vegades els cent duros que costen aquí.

Io penso que hu tinc tot, hu hai previst tal com diuen, la navegació, les escapatòries,

els enough skills i la prudència necessària, i lo que mi faltave, el partner, me l’hai

cridat d’ultramar. Quines ganes de volar lluny deve tindre. I no sap re de lo que hai

preparat.  Demanarem consell  als  que  coneixen,  quan puguem,  però  els  límits  ia

mo’ls sabrem posar natres. No farem ni tant ni tan poquet. Tan solo que no ploigue

massa, que mi ve al cap el Huayhuash i la Bradt dient “you need to find a fording

pass since there is no bridge” i lo que mi va preocupar ixa frase, dies, i mira ara,

pues encara no ham començat i estic segur que perdrem el compte dels rius passats

amb aigua sobre el tobillo. (I aquí tots s’afarten i io estalvio menjar)
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Foto 025: El torrent Bealey i les

seues dinàmiques d’erosió.

I la llarga té el llibre aguell que mirava un dia a la biblio, encara calent de la premsa,

Location Guide Book of the Lord of the Rings, aguet é compra obligada, directe a la

tesi; la construcció de païsatge? Tolkien va fer un món imaginari i això el pose a la

terra, ubique cada païsatge, cada panoràmica, però ep! no si tracte de buscar una

tierra media a la terra solar que tingue la configuració territorial i això a una punta i

allò al mig. Si cree un diaporama de visuals que qui ha llegit el llibre pot reconèixer

però que sobretot qui ha vist la película no confón. Astí tens Rivendel, a les ments de

cada lector i espectador, i astí en tens la plasmació in situ, han penjat un cartell a la

entrada d’un atre poble que diu “Hobbyton”, i només l’entén el qui té la informació

prèvia pertinent, i si la té, fa el pertinent Oh! Ah! i els epítetos que. M’hai devorat el

llibre complet, quan me l’ha deixat. Pra n’això són els dies d’aigua. Però ia són les

vuit  menos deu i  si tots  sopen io m’hai de fer la mochila antes de que vulguen

dormir. Hastaluego pues estimat diari que mi comences a fer bones companyies, ara

que ti tinc, que ti faic, me’n dono conte un atre camí... Què serà quan arribe Tuan?

serà diferent; currar, en sentit metafòric, patear ben valents i pensar però segurament

poc escriure però espero que lo mínim sí. Uf. Però menos mal que ve, que sinó la

última alternativa ere buscar els partners desesperadament, in situ a la montanya, o
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limitar-mi a easy-medium tracks atestats de gent i reserva prèvia i a weekend tramps

amb algun tramping club de Chch i  estudiar a la biblio...  io hai vingut a patear,

mecagondé!  Si  mos  tornem uns  trampers  ferms,  cap  montanya  del  planeta  mos

quedarà gran, salvo l’antàrtida, i els deserts, i les montanyes que tenen ossos i atres

bichos que maten, i bueno.

“The whole appearance is more park-like”, diu el Moir’s guide referint-si al sender

Kepler, i hu diu en sentit positiu. O sigue, té més pinta de parc... Ajardinat, vol dir? o

vol dir que hi ha un aspecte típic dels espais protegits? 

12 de desembre de 2002

Foto 026: Klondike Corner: Jordan Stream a l’esquerra; la carretera que va a

Arthur’s Pass, a la dreta. Klondike é un topònim importat, semble, de un dels

puestos mítics de la febre de l’or canadenca.

Bealey Tops Hut: allà aon el riu que baixe de Arthur Pass cap al pacífic gire cap a

l’oest seguint la direcció que li marque el Jordam Stream (tipic cas que el nom del

riu principal el dóne aquell que ve d’un coll transitable a la divisòria, i l’atre, ademés

de ser molt més cabalós, li diuen stream –arroyo, barranc) comence un esperó clevat.

Primer està boscat de xaletets molt senzills, com una tenda canadiense feta de fusta,

amb jardinets sense tancar; semblen cabanes alpines d’esquiadors dels setanta (aixit

me les imagino als Alps, no els hi hai vist però si me les puc imaginar les hai dut
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mig-vere: en fotos o en pelis o qui sap). Més amont beech forest, faiada de fais de

fulla diminuta de gran planta, que semble lo únic que no é bush; i pel terra tinive

conseqüents  tramades  de  boardwalks  o  pasarelisme.  Que  no  ajude  a  sentir  el

wilderness, això de caminar per una acera de fusta, està clar; però tamé està clar que

l’ecologia dels patamolls hu agraís i que... é còmodo: no t’enfangues, pots descuidar

el pas i llevar ambdós ulls, a l’horitzó i a lo que hi ha per vindre... En dos horetes si

puie a 1.200m i al radé clar del bosc hi ha una autèntica cabana de pastor, original,

kiwi style.

Foto 027: Bealey Spur Hut: autèntica cabana de pastors neozelandesa.

Què vol dir l’estil local a l’illa del Sud de Nova Zelanda? Bueno, al principi (quan

els maoris ia estaven morts o domesticats –perdó: enculturats-), quan ia no quedaven

tantes balenes i va començar la colonització ramadera de l’interior) si peixeve (to

muster) només el bon país, grans planes al·luvials deforestades a foc. I quan –ia si

sap– van incrementar  la  pressió demogràfica  ovina,  van  nar  buscant  partides  de

tardor a les estribacions de les montanyes,  les més accessibles, per exemple, per

esperons. Desde el refugi ia é casi tot prat; hai puiat hasta 1600m per la carena i hai

vist dos montanyes que doblaven la de Castanesa. Però no se hi nave tot l’istiu: la

manera de fe-hu ere porta-hi més de sis mil ovelles entre cinc o sis pastors i péixer lo

més gros en una semana, i colar. Pra evitar plantar les tendes a la ciènaga, el primer

amo d’ista finca va fer una cabana més que simple, amb tres tisorades de biguetes

primes i bastes de pi, forrat de xapa corrugada per tota paret i techo, amb un foc de
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xapa llisa i rocs i tres lliteres dobles, fetes de malla romboidal de galliner cuberta de

sacs, rollo  faquir, i cap als anys trenta, de fusta amb matalassos. Amb el temps, i

amb la permisivitat del propietari, la cabana esdevingué refugi base d’esquiadors, als

hiverns, de lo més pionero de la illa de sud, oiga, però ia hu here sigut de caminants i

sobretot de caçadors (que ambdós conceptes, caçador i caminador, si diven de una

sola manera, tramper, hasta fa només vint anys; i encara els hunters d’avui dia no

són com els d’arreu –no del tot-: a la revista de caça que vai revisar, les fotos de

trofeus que publiquen són de jabalins i ciervos baixats al coll: qui no si pot carregar

la peça hasta el cotxe no é caçador. Igual donques que amb l’alpinisme: prioritat i

lloances exclusivament pra’ls vies valley-to-top-and-back). El segon propietari del

terreno,  que ia  ere  un ramader  dels  que viuen a  la  capital,  va perdre el  terreno,

expropiat  pra  formar  part  del  “Arthur’s  Pass  National  Park  & Craigburn  Forest

Park”. Istos (l’autoritat del parc) no desmontaran pra re un refugi que allà al nostre

país  tothom  calificarie  de  “xatarra  que  embrute  la  muntanya”,  sinó  que  el

mantindran tal i com é. 

Foto 028: Gravats històrics a la lleixa del foc de Bealey Spur Hut. Si pot llegir

“Harold 5 - 1 - 1925”

De tot lo qual donen fe les parets pintades i les fustes gravades a cutxill, escrits a

llapis, a carbonilla, dels anys 30, dels 40, 9 deer, 5 kea –lloro alpí–, etc., Questa casa

molto  buono  per  l’amore,  infinitat  de  persones  were  here,  incluit  el  duque  de

Edimburgo (ell mateix hu firme). De tot lo qual dóne fe tamé un article, fotocopiat,
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plastificat  i  relligat,  que parle d’aguet refugi i  que està dipositat  a l’estanteria al

costat de l’inefable nou testament. L’article é del tal Macleod que fou el primer amo

(penso) i que ademés de terratinent tamé tinive aficions literàries, narre la història de

la finca, del manejo del bestiar, i dels primers anys del refugi: el cuiner si llevave

antes de l’alba, etc. Nombre el primer mayoral, el que la va construir: Harold 5-1-

1925, que aquí el trobo, tallant el seu nom a la lleixa de la xumeneia, aixugant-si els

peus sentat en la mateixa posició que io ara estic.

Què vol dir donques, l’estil local? Les xapes i les dobles lliteres, per un costat, però

sobretot això d’aquí: que la història del país é molt curta, la modernitat é recent i

coneguda, de manera que una simple cabana de pastor (només que tingue ferro pra

defensa-si  de  retornar  a  la  pachamama)  pot  esdevenir  objecte  literari,  ergo  se’n

coneix la història de pe a pa, i aquí al refu està, in situ, pra’l que no la conegués in

visu de antes, que a ningú se l’escape el perquè i el com. L’estil local é donar-li el

calificatiu  de “Historic  Hut”,  i  conservar-lo  sense alterar,  no el  pintaran de dins

sisquere,  perquè  les  mateixes  pintades  són La Història:  lo  de  questa  casa  molto

buona per l’amore hu lligisses primer al llibret i després la busques i sí, oh sorpresa,

le hi trobes, 1961... Hai afegit als arabescos entrecrusats de la taula la marca de les

ovelles de Farré de Llesp. I aquí estem tots: una parella emigrats des del ianqui, de

mida ianqui ells, i  un inglès rigaller  en su vuelta al  mundo. Tots ham vingut de

tramping i  no:  de passar  un rato,  de nit  gratis,  de  excursioneta  i  bons aliments.

Oferisso  sopeta  quan  arriben,  que  é  lo  que  io  dinava,  me  l’acepten,  i  en  rebo

saltxitxes a la brasa, fruits secs, de tot.

I lo més curiós é que io, que si supose que “sóc del país” com dive furdi, quedaré

com el guiri ultratecnològic que no sap com encendre un foc amb liquens i fusta

molla;  i  còmodament  sentat  disfruto  de  les  mil  hores  de  llum que  mos  brinde

l’estació aixugat per un foc que no hai fet io. 

14 de desembre de 2002

Mountain  House  again,  al  Cottage  nº3.  Si  veu  que  els  vint  llits  de  l’albergue

principal eren només la punta de l’iceberg, que el Mountain House té tamé mitja

dotzena i mitja de xaletets de vuit o deu places que no són nous sinó reciclats de

47



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

quan feven la carretera fa trenta anys, però estan immaculadament restaurats, aïllats,

emmoquetats, moblats i provuïts de llenya per Bob. Hai demanat que me’n deixer

asclar a io, de llenya, a canvi de la nit; ha dit que no, però que mi deixave un puesto

de Cottage al preu de un dorm bed de l’edifici principal. La col·lecció de revistes pra

estudiar,  que  no  me  falte...  Avui  vora  l’astufa  s’anraone  francès.  Deu  minuts

d’internet m’anunciaven a Tuan pr’ahir a misdia. Tamé m’arribaven potxons alegres

i subtils metàfores d’una mosseta (...)...

Tormentadora realitat,  de vegades, menos mal que tinc oportunitats de asombro i

maravilla, i els somriures mi permeten, aixit, olbidar el dubte existencial absoluto

(...). Potser trobaré un dia que hai perdut la por?

Quina cosa é l’amor, siguent com é impossible de definir? (...). Els llargs silencis, el

vúlgue-hu abarcar tot per la simple ànsia de conéixer si hi cap, als meus braços, el

món... (...) Ah, l’agenda la vai deixar a l’últim moment, quin gesto estrany, xavi,

coneixent-ti:  “communication  is  your  lifeblood.  Cut  this  circuit  and  you  are

finished” (diu isto mateix diari aon escric, a la introducció que parle del zodiaco).

Mi vai deixar l’agenda pra estar més sol, ansia de compromiso serie, pues. O bé

tiniva por de perdre-la aquí, i vere tallats els circuits comunicatius al tornar... Bah.

Estave oberta la comunicació, per internet. (...) Tiempo habrà?

I m’arribave la cançó que mai hera sentit de Silvio Rodríguez,

“Disfruté tanto, tanto cada parte

y gocé tanto, tanto cada todo

que me duele algo menos cuando partes,

porque aquí te me quedas de algún modo.

Si uno fuera a llorar cuando termina

no alcanzaran las lágrimas a tanto

Nuestras horas de amor casi divinas

es mejor terminarlas con un canto”

Però no hai sigut casa, no hai sigut company. Què? Què?

Tiempo habrà para curarse.

Si tracte donques de demostrar algo? d’intentar abarcar en infinites abraçades els

infinits  éssers  maravillosos,  d’intentar  sostindre  a  l’eternitat  el  desig  implícit  en

algunes primeres mirades... o segones? Els ulls de la marroquina, que a saber quina
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calanya  de classe alta  de  Fez la  posave al  món i  a  saber  hasta  quin punt  érom

completament incompatibles... però ah! no é cert que en aguells minuts haguesses

firmat per una vida, com a mínim, hasta la fi del món i tot? I no é cert que sabeves

anshores, com saps ara, que dius mentida i no ti sents mentider?

El meu estimat diari de vagabundo, ia saps que tamé vai trobar una vida pra viure

hasta  la  fi  del  món  amb Eri,  ham tingut  la  mirada  reveladora,  i  tinc  declaració

d’amor... si tracte de fer-ne algo? cal inventar tot un futur antes de començar a tocar

a algú? Cal més raó que una mirada, cal més futur que lo que dure ixa comunicació

no verbal?  I  per  què la  comunicació verbal  s’ha de centrar  en planear  el  futur?

Perquè la relació de “para siempre” està malalta entre els joves d’avui?

Dear tramping diary, ti martiritzo avui amb mil interrogants que durant mil dies hai

evitat plantear, des que vai surtir de les Bordes direcció a Santiago amb ista mateixa

llibreta i no hi vai escriure re, suant-la i txepeant-la lo indicible antes de començar a

fer-hi  –a  fer-mi–  les  preguntes.  Les  quals  –ia  si  sap–  són  infinitament  més

importants que les respostes. 

Ahí  te  retratas,  xavi,  ahí  te  retrataste.  Y sin dejar  de ser/  lo  que quiso ser  a  su

manera/ una y mil veces se traicionó/ pasando bajo la escalera/ Y a sus veinticinco y

tantos, y ya ves tú/ igual sigue diciendo/ las verdades a medias/ y sólo cuando sabe

que vendrá/ un amigo a interrumpir/ la cuestión de la calavera.

Mmmmh? ai,  ia sé,  sol són versos que s’improvisen,  i  si  mi retraten pues tanto

mejor.  Pero  cada  vegada  que  sento  la  porta  pot  ser  Tuan  amb el  seu  motxilón

renegant de l’infame temps d’isto país. I dient “shorts, pra què”? 

Paciència,  paciència,  i  com a Chch, one night more cada matí.  Total  només són

quartos, a la tenda de campanya ia me hi haguessa consumit de mal d’asquena. Si en

tens, se’n gasten. Ara sé, per exemple, que amb molts pocs quartos si pot fer una

cabana estilo kiwi amb tots els mínims pra que sigue comfortable... vui dir que, el

talego i mig diari que mi coste el txaure calent, intentar estalviar-lo pra quan vulga

obrar  a Guilons,  é  ben estúpid.  Tamé hu serie,  per  exemple,  obrar a Guilons  de

pensament, aquí. Ia que ara no estic fumat potser vec més clar que facts són facts i

pensaments se los lleva el viento. Pensando, pensando...

Fact  é  que la  cota  de neu ha baixat  hasta  els  900m de Arthur Pass.  Fact  é  que
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necessito un partner pra cuina-li una enta de gigante. Fact potser serà enfunda-mi de

goretex  i  na-mi  a  fumar  un  pitillo  més  a  la  fresca.  Que  potser  serà  la  manera

d’acabar la espera. El cel té un blanc lluminós, bé de trenca-si els núvols, bé de

fotre-si a nevar amb traça.

I vet aquí, piada de l’activitat: ahir vai baixar amb Toby el inglès, de cap al Pub del

sandwitxes barats, aon mos van portar a dit (lift) els mateixos del refu amb el seu

totterreno a mida, i aixit fou que mos van pagar les birres i les trumfes fregides i mi

van apropar a Arthur’s Pass i vai pillar llit  en un cottage d’istos;  i pues txarrant

txarrant i sobretot explotant la col·lecció de NZWilderness Mag. que tantes coses

m’ansenye, i repassant deu vegades el manualet de Rivercrossing. I avui dos hores

de carrera veloç al Avalanche Peak, 1833m, només hasta els 1700 perquè la neu ia

vinive de baix i se mi clavave as cuixes com agulles... visibilitat zero, claro, però

s’ha disfrutat la puiada i la baixada. Depressa nava, però sense crono. 

Quants dies tardarà Tuan? I el bon temps?

“Expose yourself to your deepest fear;

after that, fear has no power, 

and the fear of freedom shrinks,

and vanishes. You are free”

Una cita de Jim Morrison en un catàleg de material de montanya. 

Una música familiar anave sonant mentres sopava espaghetis amb pèsols i formatge.

Un house suave; una de les semites here punxat un cd, a la quarta hai conegut Tosca,

claro! Els francesos (ell ros bretó, ample com un cavall de la seua terra; ella mulata

martinica, sense comentaris) no dormen amb io, sinó dos xicotes israelites. Que a

n’isto país n’hi ha molts, quina gent més viajera. Ara que si hi ha d’atres spanish

people deuen estar visquent en furgos llogades, o perquè no els trobo? Però això:

Tosca, aquí i ara, highlight.

I  torna  a  repassar  els  mapes,  que  perdo  la  ruta  de  la  memòria.  I  cada  vegada

descubrisso noves variants qe permeten no baixar a la vall amb carretera hasta qui

sap aon!; i que mi falten encara dos mapes. I que potser no mos caldrie passar per
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Hokitika,  si xepeem minja pra dos semanes. Ia se mi baixen els  fums, els  de la

travessa no marcada, els de l’encadenament; les revistes diuen que dels trampers

n’hi ha molts de calzoncillistas extremos (calzoncillada: diuen els escaladors bascos

de les activitats de caminar moltes hores) incluit un Xabi Alkorta travessant una

semana de glaciars en solitari... Ia verem què si pot i què no si pot. En qualsevol dels

casos cal ser a Chch el 15 de gener, i pr’a n’això falten trenta dies. I trobo proutes

històries que conten una semana d’esperar en un refu la baixada del riu... o en una

tenda... Pues com si io haguessa vingut de Lewis Pass hasta aquí pel Harper, hera

previst  arribar  ahir  o  avui,  no?  pues  ia  veus  com està  el  Taramakau,  famós per

infordable... fa una semana que no el travesse ningú. M’haguès tocat esperar, o bé

passar gana pel Goat Pass pra entrar per l’atre puesto. I tanmateix, vist que aquí sí

que internet i abastos, m’arrepentisso d’haver baixat a Chch, i tamé d’havre puiat

aquí enlloc de a l’atre pas pra seguir ruta, que amb tant que tarde ist’home!... A hores

d’ara estaria ia més curtit i més destrossat... però què collons... Ia mos haríom pres la

mida de les forces, el déu del temps i io. 

I les alternatives als mapes són superalpines, però casi é preferible bibaquear damont

la neu a escapar-se per segons quins canyons, aon sense ponts i potser havent de

travessar moltes vegades, ti pots quedar bloqueat... En canvi al glaciar, en ixo mateix

moment meteorològic, enlloc de bloqueat estàs perdut en white-out. I de qualsevol

manera la ruta que vai inventar fa més dies é la que seguís més tracks balisats i

tindrà més garanties. Digo. 

Mentrestant, el Tosca se l’ha emportat la mossa, que no se fia, i io mi punxo un dels

cds que viuen a la casa, Morrisey, que penso que té prou fama i resulte un baladista

tranquil, escoltable. I rosego pastes de gengibre, que se mi va quedar gravat de molt

xic, això del pa de gengibre, d’un llibre que tinive fades dibuixades que feven por,

quan a la nena se li caieve un pa de gengibre en un fanguer i el seguive, qual Alícia.

Les vai trobar a Chch, gingernuts, i mi semblen lo millor del món, dolçacidipicants,

dures. 
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16 de desembre de 2002

Foto 029:  Amb Toni,  per fi,  a  Klondike  Corner.  Les  didaleres  les  anomenen

foxgloves, “guants de guineu”.

Carrington Hut (Waimakiri-White rivers’ junction). Por fin, en el monte! El dia D ha

arribat i ham trucat a casa pra dir adéu, calçades les motxilles aon no hi ha por de

gana però sí d’averiguar quan pesen; i Bob mos ha dit que a Carrington tres hores

easy  day,  i  que  puiessom el  Harman  pass  i  campessom allà...  si  hi  ha  coranta

centímetros de neu nova! “Soon it will be melt”, mos ha dit el canadiense loco...

Pues el fet é que antes de les onze ia estavom caminant, i evident ere que totes les

hores serien d’enraonar i narrar les peripècies hasta el Mountain House; però sense

entretindre-mos guaire, a les set ham arribat al dichoso Carrington Hut de 36 lliteres.

La clave,  amic,  mos han dit  els  que al  refu estaven,  ere  travessar  quatre  o cinc

vegades el Waimakariri, i avançar molt còmodament (botes xopes per descontat) per

les graves ermes o herbades, i llavontes tres hores. Natres, cada vegada que veiévom

una xapa roia en un abre mos fotévom al bosc fora del llit del riu, i trobàvom sender,

però molt poc xafat, puro bosc, i llavontes vuit hores. Ah, un tast d’unbeaten bush!

“Ixo é el camí que només cal agafar en cas que el riu estigue crescut”. I el riu, com

que é sendero evident, no té balises. Però és que natres, amb un vadeo hasta els

collonets, ia mos ha semblat que hérom fet tots els del dia... I pel bush, gràcies als

senderuelos dels ciervos, peste de mamífers que els europeus van introduir, ara hi ha

passos, que si no... Els afluents hasta el ginoll, no feven por. Tuan mi discutís encara,
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però io tinc molt clar que aquí un no si descalce pra travessar: aigua molt gelada,

fondo invisible,  rocs tallents,  hipotèrmia...  i  sobretot,  quinze rius a crusar diaris,

serie més martiri descalça-si cada vegada. Botes amb polaines garantissen que moll i

tot, ni tens fred ni t’entre gravilla ni fang (ni bitxos!). De moment, claro que sí, de

refu en refu, si n’hi ha; la tenda é un salvavides, i punto. 

18 de desembre de 2002

Ahir vam fer una etapa seriosa. Ara you experienced on ice and snow? Home, pues

io què sé, més que en xepear 25 o 30kg pel bosc, sí: que el meu bushcraft si limite

als espinaus dels Corts de Llesp sense mochila. Pues l’atre dia encabat d’escriure, a

Carrington, vam convidar al xicot a un te (ella xaieve) i molt sociablement va vindre

a pendre’l a la nostra taula. I pues poc a poc indagant les seues rutes pra contrastar el

meu tiento, vai nar realisant que ell i ella, Matt i Nimph, Chch-NZ i Cork-Ireland,

estaven caminant des de ia fa igual tres mesos; van surtir de l’extrem Nord de la illa,

des de dalt de la Golden Bay, Primer el Heaphy Track i encabat unes serres que no hi

deu patear ni déu, cap a Saint Arnaud, per aon io tamé hera previst passar en cas de, i

Lewis Pass, Arthur’s Pass, i ara intentaven travessar cap a la costa Oest després de

descartar passar per l’est del Mount Cook. Opció que implique, mos va dir, deu dies

de duro monte si vas lleuger de pas, hasta un sheep station aon si pot avituallar (si tu

mateix truques, demanes el favor i te hi fas un envio) i atres deu dies més a Mount

Cook Village. Lo qual són molts dies de racionar menjar, i en el tros de país més

inhòspit (incivilitzat) de la Main Divide Range. Ka Tiritiri o Te Moana, en diuen els

maoris, d’ista serralada de vuit-cents kilòmetros de llarg, l’espurneant escuma de

l’oceà (interessant metàfora dels glaciars que coronen l’onada de pedra). Ells anaven

lleugers,  sense grampons ni piolet;  independents, sense avituallaments deixats en

helicòptero ni pijades d’ixes. La opció seua ere intentar travessar per aon nàvom

natres i sinó baixar cap a uns hot springs termals i surtir a la carretera. Només a la

pregunta expressa va acabar Matt revelant el seu joc de compromís: “No power in”.

La travessa longitudinal de l’illa sense motors. (Sense energia fòsil estarie mal dit,

perquè potent brunzive el seu fogó de kerosene). Valent. Un local, claro, amb vuit

mesos (!) pel davant, si pot plantear ixa travessa, que io buscava com embutir en set

semanes  o  aixit...  Ell  s’here  inventat  la  travessa  com  tothom,  i  li  surtive
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aproximadament semblant a totes, semblant a la meua hipòtesi, que li vai contar i mi

va dir factible, claro. Are you experienced on ice and snow? va preguntar al final,

pel Whitehorn pass, i nantres pues... sí. No? Atra cosa no, però a la neu i amb el

pirulet nem còmodos. Above the bushline. Pr’això li vai dir que com que la travessa

no,  aprofitaríom les  circumstàncies  pra  encadenar  les  rutes  per  dalt,  across  the

Tasman Glacier i als peus del Mount Cook, a vere què se hi cou a n’aguells refus

privats aon diu que els coreanos (i no sol ells) puien amb helicòptero a escalar. Quan

arribem a Hokitika ia mos estudiarem els mapes. 

Foto  030:  Clough  cableway,  de

l’època dels camins de mules i de

la febre de l’or.

Pensaments  apart,  l’ondemà  vam  travessar  pel  mític  o  mitificat  Cableway  de

Clough, una forma molt més penosa de passar el riu que vadear-lo, ia mos hu van

advertir, total, després el sendero al Harman va tot per dins del barranc. I ademés

casi mos fem mal de vritat amb les maniveles de fer avançar la canasta del cable

(one people at a time). Al Harman vam trobar les motxilles de la parelleta i vam

esmorzar a la vora, esperant-los. Bueno, parella, que ella é com a nantres i ell mos

trau mig pam. Vai proposar que vinguessen amb nantres, i partir, uns piolet, atres

grampons i totxos. que no semblave tant. Però van tirar cap a Julia Hut aon els Hot

springs.
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Foto 031: “...el sendero al Harman va tot per dins del barranc...”

Vam encarar el Whitehorn, 500m de puiada des d’allà, tot neu, ni trinxera ni gel; la

baixada més pendenta la vam fer sense grampons,  en ramassé o culenbajen,  i el

white-out (la broma preta) amb rocs que en surtiven disparats des de la dreta; i el

boulder-jumping, el river-crossing, i el tussock-climbing; la primera senyal toronja

de tota la baixada ere la que indicave per on s’here de trepar a la terrassa.

Foto 032: Whitehorn Pass (1753m), nevat i emboirat.

55



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

Foto 033: Un standard orange on pole, el primer de la baixada.

Hasta aquí here sigut sense camí, buscassi la vida pels derrubios del riu blanc de

glaciar. Ti pots buscar una vida de queda-ti a un costat encà que si torne una tartera

fina o superblocs molls, i mantens els peus calents. O ti pots buscar una vida de nar

lo més bon país possible i ti fots a l’aigua segons convingue. Els kiwis fan la segona.

Foto 034: Toni, de pàjara, surtint del llit del riu.

I la superpàjara de Tuan que nave tan just de força i només va púguer menjar que

dos  grans  d’all  perquè  en  la  divisió  de  kilos  m’hera  endut  tot  el  jalo  (no  mos

tornarem a separar mai més de cent metros). Quan aguell riu si sumave al que vinive
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de cap aon aniríom, vam trobar el Morpeth Park Hut. El nom (diven les fotocòpies

pertinents) ve de un parc urbà de una ciutat escocesa de nom olbidat (per io) d’aon

eren els qui els van fer construir. Està pendent de ser sustituit per un de modern amb

pertinents quatre surtides d’emergència i, si obté les tantes mil firmes necessàries, hi

serà conservat a la vora, qualificat de historic hut, ia que é anterior a 1965. A la

llarga llarga, pot acabar sent la casa del guarda de l’atre refu. La raó que donen é que

a ple istiu el trip dels tres colls é un dels més caminats. Tot això si pot entrelligir al

llibre de piades.

Foto 035: Morpeth Park Hut.

Verd i roi, vell, i amb el foc obert enlloc de l’astufa pioneer, va ser un bon refugi.

Tinive ràdio, i vam intentar vere si hi here parte meteo a les set, però re vam sentir.

Vam secar casi tota la roba, i Tuan si va trobar uns shorts valents, amb botxaques,

força trendy (trendy vol dir “en tendència”, “de moda”, i la moda ere portar els

pantalons molt caiguts, cada vegada més, els més modernos a mig cul, i això al

tramping  nave  molt  bé  perque  així  els  pantalons  no  molesten  al  cinturó  de  la

motxilla i si sequen més fàcil. Sense calçotets més cómodo, claro).
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Foto 036: Browning memorial, una fita de record per l’ingenier que va dirigir el

packtrack.

Foto 037: Des de dalt de Browning Pass (1411m), el riu Wilberforce, indòmit.

L’ondemà el Browning Pass, que ia l’utilitzaven els maoris buscant jade a la costa

oest, fet mític pels zig-zags construïts pra les caravanes de mules que portaven l’or

fa setanta anys. Semblave una penta amable i quan deixaves l’antic traçat de bast,

acabave en paret expuesta, i a dalt de tot, pràcticament sobre la divisòria un llac

fabulós, li diuen ara Browning lake, amb lo majos que son els noms maoris i lo poc

que t’animen a retindre’ls les guies i mapes i folletos. I la gent del país disfrute de

portar hasta ací una tenda pra estar dos dies al lago, amb els refus tan bons que hi ha.
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Els tramperos veteranos estan molt curtits de passar encà que plogue.. I sobretot el

bon temps. Com a si hu celebrèssom, a les cinc plegàvom de caminar perquè més val

estufa coneguda a Harman Hut que el “boggy” Styx Saddle per conéixer.

Foto 038: “...i a dalt de tot, pràcticament sobre la divisòria un llac fabulós, li

diuen ara Browning lake, amb lo majos que son els noms maoris...”

Foto 039: Harman Hut.
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Foto 040: “...i el bon viure amb la finestra de cara a la lluna plena...”

Foto 041: “...un weka curiós...”
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Foto 042: Aigües encantades...

Foto 043: ...que contenen misteris dissolts.

I  el  bon  viure  amb  la  finestra  de  cara  a  la  lluna  plena,  i  al  matí  després  dels

corresponents  viatges  alternatius  que  són  els  somnis  brutals  de  quan  viatges

físicament, un weka curiós, un d’istos moixons que no volen, a punt d’entrar a tastar

l’esmurzar,  i  el llarg descens del Styx river, a trossos highway-like pack-track, a

trossos el mateix llit del riu o les graves toves (a triar), ben llarg, i el refu que el dia

antes ere  el  de por conocer,  que estave ple  de restos de l’estada d’uns caçadors

d’ixos d’helicòptero (tamé n’hi ha, claro, com d’alpinistes vagos) i aon mi va quedar
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un  paquet  nou  de  tabaco  olbidat  pra  compensar  que  allà  esmurzant  vai  acabar

d’explicar-li a Tuan una redefinició del meu treball de tesi, i com manega-me-hu pra

que, canviant-hu tot, tot seguisque igual.

Foto 044: Grassy Flat Hut.

Foto  045:  Una carretera deserta  no permet  fer-hi  dit.  A pocs  metros,  mitja

dotzena de possums espellats empestaven la cuneta.

I  arribats  a  la  carretera  triar  un sentit  pra  avançar,  el  mapa senyalave  un lodge,

semblave només mig tancat aixit que vam entrar a fe-mos el dinar al jardí i quan

acabàvom van arribar els australians propietaris que mos van informar que allò no
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ere públic i mos van preguntar si hérom entrat a dins. No, no. Acte seguit, van entrar

per la finestra. Serien ells ocupes més que nantres? 

Caminar la carretera dos hores en l’atre sentit hasta trobar un ranxo i preguntar. I

mos  van  llogar  un  Motel  Unit,  un  mobil  home sense  rodes  pra  txaure  amb tot

included, un bon pa de motllo de casa, llet, mantega de cacau, mantega de vaca i

mermelada, i hasta el transport a Hokitika de l’endemà. Hérom demanat per favor si

mos podeven vendre dos ous, i van ser sis, i tot lo demés i unes llesques de bacó

fumat. Va passar l’hereu vell amb el tractor, penjant de la pala un moltó de dos anys

que mataven pra nadal.

Aguella  nit  mi  vai  tallar  les  rastes,  menos  quatre.  Tres  anys  de  pèl,  dos  anys

enrastades. Alleugerir el cos aixit é fàcil; hu fos tant amb la motxilla...

20 de desembre de 2002

(Escric a Hokitika, igual que ahir, però mi faltaven molts dies per piar!) I avui a la

oficina del DoC, mos ham entés amb els rangers i mos han donat la ruta bona pra

seguir:  En  dos  dies  mos  plantem  a  Neave  Hut,  puiem  casi  hasta  el  coll  de

Whitcombe (sobre  la  Main  Divide)  i  d’allí  a  piolet  trepem a Sale  Glacier.  Coll

2051m, Erewhon Col, i Full Moon Saddle, atenció crevasses, atenció orientació en

platós glaciars (i nantres sumiant ambos des de ia amb un bibac a “la collada de la

lluna plena”), baixar per Evans Glacier surtint cap a l’esquerra tot el rato (tired) i

encabat sendes de caçadors, avall per Wanganui river, aon dos o tres footbridges

clau, dos refus i una aigua calenta vora el segon. I un dia més, a fora. É un gran plan

però no si sap si si deixarà passar.

Vam decidir menos pressa per tornar al track, atesa la semana que mos nàvom a

pegar, i el dia va ser de descanso a Hokitika. I el banyo a la playa, mar de Tasmania,

la megacompra, les rastes que si quedaran aquí penjades al tapís de palmeres peludes

de un hostel vellet i out-of-guides, a vere si esdevenen art, o esdevenen basura... i les

bledes amb cabernet, que Tuan ha sigut tiet, i ara li brillen els ulls enraonant acelerat

amb una mossa rossa que no é del país... demà tinim un taxi aparaulat a les set del

matí, i tantes, tantes coses que no poden quedar aquí i tantes rises
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Foto 046: The Beach House a Hokitika. 

i alguns vells dubtes que tornen de vegades en cançons i en poemes i que no són

baixons –pensando, pensando– només pues punt de apoio més o menos bons en el

cap per a què? 

Per  a  què?  Per  a  res.  Sense  sentit;  el  cap  actue  escoltant  el  cor,  i  el  cor  actue

escoltant  els  peus,  i  els  peus  només  volen  que  caminar  i  encara  últimament

preferissen caminar despullats

Que  això  dóne  tanta  tanta  vida  –lo  mateix  quan  sents  el  fang  calent  que  les

pessigolles de la molsa fresca que el tacte de les pedres i que lo punxent i feridor de

la grava

I sense grava feridora no hi ha possibles agradables sensacions pra la pell. I si el cap

escolte els peus, pues això diuen els peus. I ia està clar. 

I com que de qualsevol manera demà calçaré retxes botes pra caminar, tot resulte en,

mmh, sofisme terapèutic?

Tuan i la rossa si senten menos cada vegada. Esta noche no se duerme? Demà o

demà passat é la nit més curta de l’any. Tinim bona meteo pra quatre dies. Un vas de

llet –un cigarrillo– i un sontet reparador –i un somni que

amb els somnis mai si sap.

64



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

23 de desembre

Neave Hut, Whitcombe river.

El dia 21, el taxi mos esperave a l’hora prevista, i mos va portar al final dels plans

d’Hokitika, no molt lluny de aon vam surtir del riu Styx; primer el Hokitika river,

després el Whitcombe, que ia mos heren avisat que se mos farie molt llarg; el vam

travessar per un cableway molt més fi que l’atre que hérom provat, i des de luego

molt més obligat. De seguida mos trobem un tipo solitari en sentit contrari que porte

als dits una truita de dos pams i a la motxilla un fusell montat, i va tirant un ham

sense canya pel mig dels blocs del riu a vere què. Mos diu com està el patio riu

amont.

Foto 047: Rapid Creek Hut.

Al primer refu fem esmorzar, Tuan té ressaca emocional, i molta son, i talle la cua de

una pell de possum que hi ha, pra decorar la motxilla a l’estil trampero. I vam passar

un atre  refu  aon no dormim,  que  està  “okupat”  o  utilitzat  a  llarg  terme  per  un

trampero,  habitant  mític  de  les  espessures  del  bush,  són  legió  tots  els  istius,

tramperos que si fan fer un viatge d’helicòptero a un refu i viuen allà un parell de

mesos posant trampes i secant pells, i  hi fan l’agost. Els possums són plaga, per

descontat, o sigue que fan una feina que interesse que si faigue, però els oficials del

DoC, a través del llibre de piades del refu, li cantaven les coranta, que cal que hu
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tingue tot net i endreçat i cal que sigue hospitalari amb els atres trampers de passo.

Però amb delicadesa, le hu diven, que tothom hi té dret, a usar els refus, i enlloc diu

que no se hi pugue viure. Ere el refu de Frew’s Creek.

Foto  048:  Beneït  DoC  que  mos

pose ponts! A sota, els ràpids del

Whitcombe, en aigües baixes.

Del tirón vam arribar a dormir al Price Flat Hut, a les vuit i mitja tocades. Etapa

completa. Tot hu estem estrenant. La gent del Doc ha fet un intensiu pr’aquí aguesta

primavera, conste en tots els llibres de refu, han estat apanyant els camins i els refus,

posant xapa inoxidable a les taules de cuinar, cavant noves letrines, portant astrals

noves, repasant els tensors dels ponts de tres cables i colocant cordes de persiana de

20mm amb nusos als espanlladers més perillosos. I sobretot fent molta faena amb

l’astraleta i els “standard orange”, les balises de sender triangulars tan salvadores i

ben  posades.  Tot  hu  estem  estrenant,  i  la  ruta  transalpina,  que  en  principi  la

califiquen  de  medium/hard,  esdevè  força  caminable  inclús  amb  els  nostres

motxilons. Que no són més grossos que els de la gent del país, vaia. Trams llargs de

grans  blocs  pel  marge  inundable  del  riu,  terreno  juganer  i  molt  ambientat  pels

remolinos terribles del Whitcombe, encara que cansat; algun pont del miedo, bon

temps –molta calor– i poc fang al camí, vam avançar bastant. Però vam arribar ben

cansats. “Ham d’aprofitar el bon temps pra puiar el màxim!” A Price Flat Hut hi here
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estufa Pioneer de les modernes, un potet de curry de gran calitat i un miniflascó de

tabasco  que  podem  guardar  pra  nadal.  Allà  dutxa  somera  al  dipòsit  de  pluja,

estiraments, després del canutet mini que amb tot el cansament i la gana resulte un

alicient brutal pra estirar, desencadenant del relax muscular, de la tranquilitat, de la

gastronomia  i  la  conversa  després.  Hi  here  ia  molt  poca  cosa  al  tennie  que vai

comprar a Chch, aixit que un microcogollet per dia. 

Foto  049:  L’estil  del  sendero,  sempre  aprop  de  l’aigua.  A  la  dreta,

processionària.  Vam  vere  un  pato  blau  travessant  el  riu  amb  tècnica  de

kaiakista, l’única espècie de pato, el blue duck, que viu en aigües turbulentes.

El dia 22 ere la “etapa curta”, i la vam començar tard, a les onze, i “només” van ser

set hores de pateo com l’anterior, puia i baixa contino trepant pes arrels i procurant

no relliscar als numerosos trams que són esbomegades de bosc i  el  camí hi està

esbaixat. Però allà aon cal de vritat ti  trobes la corda roia de nusos, amb els seu

número de inventari del DoC com a tot arreu, refu i pont i pasarel·la, aixit qualsevol

tramper pot fer d’evaluador pra’l DoC, un fàcil missatge dient “el nº tal, derelict”. El

camí no é re de senzill però pues tot si pot passar. Ara, un any antes de l’esbrossada

trianual dels forestals, o amb tot molt banyat, amb la por de més esbomegades allà

aon n’hi ha,  i  el  rugiente Whitcombe en su crecida,  oaoh. Vam passar pel Cave

Camp, una cova bivac pra quatre, mítica perquè els pioneros exploradors alpinistes

dels glaciars del Mount Evans hi van passar bones temporades. John Pascoe en va

fer el seu gran problema als anys trenta, en tres expedicions de molt bush i molt
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glaciar, i a la tercera van trobar la manera de apropar-se-hi de vritat. El Cave Camp

té unes vistes immillorables sobre ixo pic, si supose. Pra nantres, allà va començar

un calabobos, que no va crèixer en aiguat hasta que, a les set, ia entràvom al Neave

Hut.  Vam posar l’estufa roenta,  vam fumar i  vam estirar,  vam cuinar pasta amb

cuscús ben especiada, i vam escriure les intencions a l’Intention’s Book, i vam dir

p’arriba, a los glaciares i al Wanganui, surtint el 28 o aixit. 

Foto 050: Davant de Neave Hut, abre característic i barrancs.

Isto matí encara ploieve, i encara plou ara que é entrada la tarde del 23, tinim llenya

feta i per fer, tinim menjar pra no estalvia’l, un refu collonut. Tinim tres possibilitats

de surtida: la ruta intencionada, la del Lauper Stream cap al Rakaia, i la de tornar per

aon ham vingut; 3-4, 3 i 2-3 dies respectivament. A vere quina si deixarà fer.

Ancabat de dinar ham anat a vere el Gateway del Whitcombe. Segons el mapa é un

topònim sense explicacions; segons les piades del Neave, é el puesto pra vere les

magnificències del roaring Whitcombe. No hi ham arribat, suposo. El riu estave molt

crescut,  blanc,  poderós  i  els  barrancs  apareixeven  del  no  res.  Ham  surtit  amb

samarreta i goretex, bastons, i curts de mig a n’avall, a viure la experiència barefoot.

Ham saboreat les textures i la temperatura de un barranc a mitja cama, i al primer

barranc impassable mos ham girat. I menos mal, perquè de tornada el barranc de

mitja cama ia puiave més amont del ginoll. Quin gel as peus! Ia serie divertit queda-

si aïllat del refugi en calçotets! El rierol de davant del refu tamé ha puiat dos pams:
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mos  pot  servir  de  guia  pra’l  decreixement  dels  rius  grossos.  Demà  verem  el

Gateway. 

El weather forecast anunciave un period of rain, Sou’westerlies, pra dimecres. S’ha

dut avançar. A vere quan dure. A vere si tindrem un nadal sobre el gel a la collada de

la lluna plena, o aquí mateix –eh, com a hotel, isto refu, lujo màxim! A vere si hi

harà  bon  temps.  Sinó,  la  baixada  pel  mateix  camí,  amb  els  slips  xops  (les

esbomegades,  que  no  els  calçotets)  i  els  boulders  empapats,  serà  laboriosa,

adrenalina pra la concentració, però serà un luxe tornar a vere els ràpids i gorges

amb aigües altes. 

Quina sort que tinim! Tot lo que mos passe é lo millor!

Foto 051: De vegades, la meua càmara revel·le coses que pensava que només

estaven a la imaginació. 

Aguet matí mos confessàvom, mira que de vegades s’ha de nar molt luny pra púguer

contar  les  vritats.  Ell  té  la  gran  sort  de  tindre  un  últim examen pendent  pra  la

oposició de bombero, i si guanye, de puta mare, i si no guanye, de puta mare. I si el

examen arribés a terme antes que haigue tornat a les antípodes de aquí, que el fin del

mundo lo pille saltando, i aquí si quede! I, de l’amor, les maromes de l’amor que ti

lliguen  a  persones,  no  els  fils  elàstics  sinó  les  autèntiques  maromes  de  l’amor

veritable... Mi semble, Tuan, que tinim molta sort really...
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29 de desembre de 2002

(Whool Sheed Creek Hut –Mount Sommer’s Walkway). Han passat pocs dies, que

són una colla de jornals... Ia sabeva que isto diari nirie a trompicons, cada vegada

coste més trobar la mitja hora pra al menos piar...

Foto 052: Davant de Neave Hut, abre característic... i barrancs desapareguts!

L’endemà de la jornada de descanso obligada al Neave el cel tinive bandes de núvols

foscos del Nord però amb clarianes, i vam escriure amont! al llibre d’intencions. El

riu  encara estave algo puiat  però no caleve crusar  hasta  bastant  amont.  Però no

podèvom nar pels blocs de la ribera i mos va costar bon rato d’arribar al Whitcombe

Pass (1239m) perquè mos hérom de fotre al tussock punxent i raspós a cada rato. A

l’hora  d’arribar  a  vere  el  coll  i  la  llengua  de  glaciar  per  aon  volévom puiar  al

Ramsey glacier, ia eren les tres casi, la visibilitat justa i els núvols molt, aixit que

vam decidir plantar allà la tenda, a la morrena, i puiar al gel de matinada, esperant

que  el  temps  fos  més  bo.  Ere  venlla  de  nadal,  i  mos  vam fumar  el  ultimíssim

microcogollet  antes  de  sopar.  No  vam  fer  cagar  la  tronca.  El  Gateway  del

Whitcombe va quedar en una foto, però no bramave: si veu que quan baixe fort, el

riu no fa el meandro que si veu, i passe de frente entre els dos pinacles. El Portell del

Whitcombe. Atres fotos tamé donaran testimoni del canviant escenari quan moll i

quan aixut.
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Foto  053:  The  Gateway  of  the  Whitcombe.  Quan baixe  fort,  el  riu  passe  de

frente...

Foto 054: Tussock subalpí, matollar raspós i dur de travessar; millor pels blocs

de vora el riu, si el riu no fa por.

71



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

Foto 055: La llengua del Sale glacier, que mos haguès donat accés als camps de

gel d’Erewhon i Bracken.

Foto 056: El mal temps que s’anuncie amb força fred.
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Foto 057: Campament del 24 de desembre, sobre una morrena més amont del

Whitcombe Pass (1239m).

Però a la nit va començar a ploure, i quan a les cinc i mitja va sonar el despertador

amb la primera llum, Tuan va descubrir que un dels forats de la tenda, no prou ben

reparat, here fet d'embut, i sota la seua esterilla hi here un charco, afectant la seua

roba, goretex, sac i tot. La meua situació no ere tan crítica, però de totes maneres

seguive ploient, aixit que vai parar les autoinculpacions de Tuan, que si malaïve amb

paraules fortes (es que io sí que hera deixat tota la roba a dins del packliner de la

motxilla, precavido) i canvi de ruta. “No podem nar al gel, no? pues avall. Tirarem

per la surtida normal d’aguet Transalpine Trip, pel Lauper stream cap al Rakaia. I el

Rakaia, ia verem”. En estil alpino, ia si sap: un tiento, i si no, avall.
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Foto 058: Lauper Stream, vessant est de la divisòria.

Foto 059: Landscape with boulder and small tarn at Lauper Stream.

Vam passar a vessant Est de la Main divide, i sense més problemes, avall, hasta que

vam arribar  a  les  grans  planes  de  graves  del  Rakaia:  travessant-lo  trobàvom un

refugi,  i  en  un  dia  molt  llarg  mos  escapàvom a  la  civilització  per  Lake  Heron

(Hydropower station). Vam passar un, dos, tres dels braços del Rakaia, i amont i

avall buscant un puesto pra passar, el braç principal feve molta por a tot arreu. Vai

retenir a Tuan de “go ahead and try” vàries vegades perquè tiniva molt clar que no si

jugue amb els rius, que si no està clar no si prove.
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Foto 060: Hi here d’haver un refugi enfrente... (visible).

Foto 061: ...però el Rakaia estave intractable.

Tota la tarde del dia de nadal vam navegar per allà les graves, sota l’aigua i dins de

l’aigua, amb els peus entumits de fred, hasta vere clar que avui no si passave o aquí

no si passave, que anar a buscar la capçalera del riu pra crusar allà aon naix del

glaciar ere molt llarg, i vam vere de trobar l’anomenat Lauper Bivouac, aixopluga-

mos pra la nit, i l’endemà tirar avall per ista ribera de riu. El foc a terra del Lauper

Biv (dos catres) estave xop, i sense foc, i xopant-hu tot amb la nostra mullena, sopar,

txaure, ia si verà. 
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Aleshores  repassàvom  la  història  real  de  Lauper,  i  en  vam  fer  el  nostre  heroi

antipòdic, allà al bivac que porte el nom del riu que porte el nom del guia... El diari

del viatge de Lauper, o millor, l’informe d’exploració, estave fotocopiat al Neave

Hut, aon me’l vai estudiar. 

Jakob  Lauper  i  Henry  Whitcombe,  un  guia  suís  i  el  governador  britànic  a  la

província, van escometre aquest port  el 1863 en la direcció contrària a la nostra,

perquè semblave que hi here un pas possible a baixa altitud cap a la costa Oest.

Buscaven barrancs aon trobar or, noves terres pastorals, i vere si la vall permetrie fer

passar un camí de mules o bé una carretera. 

El descens del riu, que ara coste tres dies, i serie un atre de carretera hasta la costa,

pra  n’ells,  els  primers  en  anar-hi,  sense  sabre  quina  de  les  ribes  els  serie  més

favorable aigües avall, van ser trenta dies de patiment continu, trenta! reduint cada

dia les racions de la massa pudenta de biscuit que si va malmetre en els primers dies

amb la mullena, les rates, el fret i després el foc; Lauper carregant tot, les mantes, els

instrumentos baromètricos i topogràficos de Mr Whitcombe, la corda, la destral, la

tetera, fent foc i vetllant les trampes que parave totes les nits, sempre de primer a

passar milles i milles de bush impenetrable, i travessant el riu que no tenive nom

amb la soga agafada, tantes vegades com va fer falta. I rentant grava a cada barranc

aon Mr Whitcombe intuïve que podrie troba-si or. I Mr Whitcombe guardave les

pepites en un plec del seu mocador. En sortir als plans de la costa va vindre lo pitjor,

els rius impassables sense nadar, els rodeos inacabables pels pantanos, les sandflies.

El radé riu van passar-lo amb una balsa de fortuna que va naufragar; Whitcombe,

vell, sedentari tota la vida, i ia molt debilitat pel dejuni, va saltar, pra nadar a l’altra

ribera, recordant en deliri els banys al Ganges de quan ere jove; Lauper no sabeve

nadar (cosa que va salvar moltes vegades els guies suïssos que heren nat a treballar a

les  antípodes,  afirme  amb  un  pèl  d’orgull)  i  va  passar  hores  lligat  als  troncs

semiflotants hasta que va fer peu a la platja, casi inconscient. La retirada de la marea

here deixat el governador enterrat a l’arena hasta la cintura, uns quilòmetros més

avall, amb les potes enlaire en forma de ve baixa, va escriure Lauper a l’informe. Va

recullir el seu relotge pra la família, i li va donar cristiana sepultura. 

Va trobar una família maorí solitària que no li van vúlguer vendre re de menjar; quan

van vere el tabaco van canviar d’opinió, però llavontes Lauper si va ofendre, les dos
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trenes de tabaco premsat, eixutes después de tot,  eren el seu bé més preuat, i  va

marxar  dejú.  Va  cavar  tot  un  hort  maorí  abandonat  més  lluny  per  trobar  cinc

trumfetes a mig pudrir.

Lauper va passar gana encara fins arribar al llac Summer, on hi here una primera

posada de muleros (el Harper Pass ia estave transitat); i encara tinive una trena de

tabaco premsat. Només dos anys després, quatre homes van baixar el riu en dos dies

i mig, pero no portaven re de motxila i eren homes dels arbustos, bushmen, molt

experts. La epopeia de Lauper i Whitcombe passà a la història des d’aguell moment

en què els muleros el van reconéixer i li van dir que a la capital ia se’ls donave per

morts als dos. 

Fa poc que el DOC va tallar de nou i marcar tot el camí, que té els quatre ponts

necessaris excepte el últim, mirant en el nostre sentit, el de vadear el Rakaia. Hi ha

petits  refugis esplèndids,  però no é un viatge transalpí  que la  gent  camine gaire

sovint.  Magnífic,  pero  molt  poc  confortable  pra’ls  peus.  I  la  remontada  del

Whitcombe, molt llarga. Ia mos hu heren dit,  claro. A partir d’aleshores, quan el

camí o el temps si feve dur, mos dívom l’un a l’atre, “Lauper! això no é re!” A

Henry Whitcombe li van ser dedicats els topònims del pas, del riu i de la montanya

alta que si veu des del pas; a l’heroi Jakob Lauper, el barranquet que baixe del pas, i

la montanya petita de l’atre costat, i encara amb el gentilici equivocat (el mapa diu

sempre “Louper stream” etc.)

Foto 062: The Lauper Bivouac.
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El dia 26 va amaneixer amb neu, dos ditets al refu, menos mal que no estavom a

dosmil metros al collado glaciar de la lluna plena. El mapa dive que mos tocaven

22km avall per la riba esquerra, hasta una granja aon dive la guia que si podeve

demanar ajuda pra creuar. Encara vam passar un parell de torrents fuertes, l’un amb

una petita creu blanca aprop, agafats l’un a l’atre (sis potes tenen més estabilitat que

quatre més quatre, quan l’aigua t’acaricie els collons); vam vere un refu enorme a

una hora del  minihut  de Lauper,  i  hi  vam fer segon esmurzar;  i  quan el  Rakaia

s’apretave a la esquerra de la vall, mos va tocar endinsamos al bush unes quantes

hores, feina dura i pendent; de tant en tant sorpresos per trobar un poste de colors a

la mera jungla que voleve dir, sí sí, ia vas bé. Allò ere el Duncan’s Face que a les

piades del refu ere tan mentat.  Mos la vam passar  cantant pra no perdre el  bon

humor, improvisant estrofes de bushmen. Encabat de les hores de lluitar travessant

arbustos més alts que natres, a ratos per damont i a ratos per dins, xops i bruts, van

vindre hores de llit de riu gravós, i encabat hores i hores de prat i hores i hores de

pista forestal, els xàfecs que viniven en espesses cortines des del cap de la vall amb

un vent tant fort que les dutxes eren quan mos tocave el sol ben net, que mos va

regalar uns quants arcoiris grandiosos, amples, dobles i tot, reconfortants. 

A Manuka Point Station vam arribar a les vuit i pico. Mos van donar hospitalitat

sobrada: tiniven un Hunting Lodge apart de la casa que mos van deixar de franc,

inclosos dos pots d’espaguettis i algo de pa. Aguella nit vam disfrutar el refu i la

tranquilitat, tan destrossats que no vam arribar ni a disfrutar de la dutxa calenta. 
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Foto 063: Manuka Point Station’s Hunting Lodge.

Penso que Tom el granger (i hunting guide eventually) no estave d’acord en que no

si puguès vadear a peu el Rakaia, un dia més tard. Però el dia 27, que semblave de

relax obligat, el vam començar a dedicar a fer una superllimpiesa del refu, ia que ere

gratis. A l’hora de nar a demanar el motxo, Tom diu que en 45 minuts ready, que

mos passe el riu aleshores, que aprofitarà pra nar a Correus amb el seu fill etcétera.

Osti ràpid ràpid acabem de fregar, empaquetem, i a misdia, de peus a la plataforma

d’un totpoderós Unimog, vam afordar el Rakaia, i li vam vere la mida real, el braç

principal aribave sobre les rodes, més de metro i mig d’aigua veloç. Vam canviar de

vehicle, i mos va fer un raid de 60km per la cara, perquè no tinívom molt clar que no

mos éssen fet el viatge expressament pra no tindre-mos per allà d’okupes. Mos va

deixar a la carretera tot aconsellant que pra fer dit ere millor nar tirant que queda-

mos sentats.  Vale (potser pra que no veiguèssom que se’n tornaven directament)

(però sí que portaven un sobre gros).

Els cotxes mos van deixar caminar quinze kilòmetros per rectes abrasadores hasta

que  un  kayakista  optimista  mos  va  posar  en  un  cruze,  amb  Salmonella  Dub  a

l’estèreo i un bebé de tres mesos a la cadireta. Al cruse, una butiga (dinar! tabaco!), i

la informació que allí començave un tramping track facilet, que tinive un refu: amb

sauna! Mount Summers Subalpine Walkway.
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Foto 064: Cartelito informatiu i la caixa (oberta) que conté el Intention’s Book.

El destino diu que el  nostre  camí va pr’aquí  dintre.  La ocasión la  pintan calva.

Tinívom hasta  un  public  shelter  al  començament  del  camí,  un  porxo pra  txaure

aguella nit. El megapapeo, basmati amb molt formatge i mostassa, sucat amb fritos

cheapest, delicious.

El dia 28, la inocentada va ser un altre patac d’aigua a primera hora. Al primer refu

vam arribar els primers, i vam fer parada llarga, pensant hasta en queda-mos, però ia

estave claufit de gent a misdia, hasta el porxo. Vam anunciar, “eh, we are leaving,

que ya amaina”, pensant que qualsevol cosa serà millor que això; en canvi al refugi

de la sauna som sis. No se hi pot fer re, la gent són borreguistes. Menudo estrés.

Això dels Easy Walkways del DoC, i això de les vacances de nadal, é molt diferent

de les altres rutes aon no va digú (Nobody for ages, man, for ages!). Tres hores més

hasta el refu amb sauna. La sauna està a uns centenars de metros, é artesanal, la van

fer els pastors que van deforestar tot això fa vuitanta anys, com deixe adivinar el

nom del refugi aon escric, Whool Shed Creek Hut –Refugi del Barranc de Tondre

Llana–, funcione amb una estufeta de ferro i la vam posar a 43ºC medits del véctor,

sense suarrada terrible però grandemente reconfortante i renovadora... què simple i

què espavilats els pastors, i què rucs els europeus pijos comprant a preu de oro sueco

lo que ti pots fer en tres tardes. El papeo d’ahir fou fideus amb sofregit de ceba i

maní al curry –i l’inevitable all cru– i pastes de gengibre de postres. 
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Foto  065:  Un  bivac  natural

arreglat i capaç.

El terreno va canviar, de bosc de blackbeech a pastos d’ovelles en terreno volcànic.

Agradable  passeo  amb els  peus  gelats.  Arrossegant  el  piolet  i  els  fierros  a  cent

quilòmetros de la neu més propera. 

Avui é 29 de desembre i fa solet, diuen que ve l’anticicló. Tuan se n’ha anat a buscar

àgates al monte i io escric pra repassar la ruta feta, que re pugue marxar del cap.

Acabe d’arribar un totterreno amb llenya, el guarda del DoC, i conte que aviat, l’any

que ve, canviaran el refu isto, que els pastors ia no faran anar mai més, per un de

moderno amb trenta places. Que sis-mil persones fan aquest tramping cada any; bon

negoci per al DOC. ¿Dissimuladament massificant el tramping, o bé cuidadosament

ordenant la gent per nivells segons les rutes i la demanda de outdoor? Les rutes més

difícils les marquen molt menos: així els que no en saben no se hi posen, i els que en

saben hi troben més challenge, més emoció. 
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Foto 066: Whool Sheed Creek (refugi i sauna visibles) des del camp d’àgates...

Foto 067: ...i des de l’atre costat, mirant cap a la neu de l’Oest.

A la vall de la vora, just al sud, en la conca del Rangitata, hi ha un lloc que es diu

Erewhon, i que es diu també Edoras. El nom original ia é tan mític com si fos de

Tolkien,  serie fàcil portar a enganyo. Samuel Butler el escritor va fundar (foc al

bush!) un ranxo, Mesopotamia Station a la terra de Erewhon, i va titular  Erewhon

una  novela.  La  segona  película  de  El  señor  de  los  anillos hi  situe  Edoras,  la

ciutadella de fusta capital de Rohan.

Avui caminarem hasta surtir al món i fer les compres a Geraldine, i provar d’arribar
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a Mount Cook Village, i a seguir crusant i descrusant la divisòria de l’illa...

Foto  068:  “...les  abueles  pateadores  que  il·lustren la  història  de  les  mines  i

oferissen aventón...”

Foto 069: “...la constatació que hasta Mount Cook Village hi here casi 200km...”

30 de desembre de 2002

Apuntat al paso de un plafó del DoC a Mount Cook Village, un proverbi dels N’Gai

Tahu, una de les tribus maoris de la Illa del Sud)(Vet ací d’aon van traure el seu

nom aguell grup català dels vuitanta, els “N’Gai N’Gai”, que entenèvom llavontes

83



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

com una referència als mites de Cthulhu i que potser hi tingue relació):

MEHEA AU

KA TU OHO AI

ME MAUNGA

TEI TEI

Indeed, if I must

bow my head,

then let it be

to a lofty mountain

Si verament hai

d’acotar el cap,

que sigue a una

gran montanya.

Interpreto,  per un costat:  no acotar el cap per ningú, reverenciar si de cas una

montanya. Per l’altre costat,  lo  que vai  entendre en aguell  moment  va ser: “de

vritat, si m’hai/ d’esberlar el cap/ que sigue en una gran/ montanya”.

4 de gener de 2003

Top Forks  Hut,  Wilkin  Valley.  Bé coste  prou de trobar  un  raconet  pra escriure,

perquè no mos donem ni un dia de repòs, sempre palante, palante... Escrieva des de

un refu en un pateo ben fàcil, i aguell dia mateix ia va estar ple de coses, el retorno

de la excursió de Tuan carregat amb quatre kilos de àgates maravilloses, i la seua

generositat amb tots els transeuntes; el tanga de l’alemana solitària (ella el mostrave,

nantres re podèvom fer, homes som), les abueles pateadores que il·lustren la història

de les mines de la vall i oferissen aventón hasta el Junction del Mount Sommers,

després el aventón de la parella franconoruega amb les motxilles a la falda hasta

Geraldine,  les compres  supercompres sense sabre ben bé en quin punt de la illa

estàvom respecte de Christchurch (molt aprop, a 120km), el restaurant aon mos van

preguntar “en quin país vos penseu que esteu” en demanar una birra, però en canvi sí

que se hi podeve fumar; La constatació (motxilles fetes,  bosses de compra extra

amagades al radé pra no desanimar als conductors) que hasta Mount Cook Village hi

here casi 200km, posant el dit al sol, desesperats hasta que un xaval que preferive

companyia mos pare i mos porte al crossroad de Mt. Cook, i tot just deixar caure les

mochiles a terra i dir adiós al tipo –i a la seua col·lecció de CD’s–, pensant que

acamparem discretament vora el llac Tekapo, i òstia el Aoraki al fondo –no hi ha res

que destaque més. El monte Cook, el Aoraki en maori, fixeu-vos, Ahora-aquí, com

el  joc  de  paraules  d’aguell  utòpic,  Morris?,  News  from  Nowhere  (notícies  des

d’enlloc/ notícies des d’araquí;  i  com el de Butler,  Erewhon) els  saque trescents
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metros a tots els atres coranta tres-mils de la serralada. Pero el Aoraki, la mateixa

montanya mirada pels ulls maoris, ia ere divinitat per dret propi antes de medir-lo en

metros.

Foto 070: Aoraki des del llac Tekapo.

Això, que ia é ben tard i mirem pra acampar pero passe un bus i li posem el dit per si

de  cas:  i  pare!  Fem  d’animals  de  fira  pra  coranta  revolucionades  txovenetes

japoneses, un Hello! al uníson i les mil preguntes. Un total de tres-cents quilòmetros

a dit en un sol dia en que ia èrom caminat tres hores. I mos deixen a davant del

superestrelles Hotel Hermitage, algo aixit com el Manantial de Caldes de Boí, amb

coranta  habitacions  amb  balcó  a  l’Aoraki,  i  natres  vam  triar  la  millor  de  les

habitacions:  els  banquets  del  mirador,  als  jardins  de  l’hotel.  I  tots  passaven

comentant amb envidia; què passe, que no hau vist l’estil dels (punki)montanyeros

spanish, pus aneu-vos-hi acostumant, que no devem ser els únics ni serem els raders.
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Foto 071: La millor de les habitacions de l’Hermitage...

Foto 072: ...i la seua vista immillorable. Aoraki a la dreta, esmolat.
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Foto 073: La superestesa: rentar, aixugar, endreçar. A la dreta, a la sombra, les

bosses de menjar (!)...

Foto 074: “...¿pra'on comencem, Lauper?
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Foto 075: Aoraki amb el coche del paleta-informador i un cel dramàtic.

I pues ia ere el dia 30 de desembre i vam fer la gran estesa a la gespa i mil viatges al

Visitor Centre i als lavabos del Hermitage a disfrutar del lujo inoxidable i marmori –

i robar mantequilletes a cada passada–, i arreglar la tenda i empacar,  i  trobar un

paleta que mos va dir la ruta bona pra remontar el glaciar cap a l’esperó del Copland

Pass sense pringar; i les bledes pra dinar temprano i rebaixar la motxilla... Arrencant

a caminar a les quatre de la tarde amb probablement trenta quilos a la xepa, per la

vall del Hooker Glacier, arribant al segon pontet saltar la valla que impedís que els

turistes s’aquivoquen (off the beaten track!). I per la morrena amont, la de l’esquerra

veritable, per la que no hi ha el Hooker Hut, tan roi i novet ell, perque hi ha hagut

desprendiments i ti jugues la vida de puia-hi. I vuit cireres grosses com albaricocs,

dolcíssimes, que algú va perdre providencialment, i la meua motxilla que casi mi

mate (falta d’hores de son, excès de somnis en elles?).

88



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

Foto 076: Llac terminal del glaciar Hooker; Aoraki al fondo. Copland Pass é

per la paret de l’esquerra de la foto.

Foto 077: Camp idíl·lic sota el Ball Pass, morrena lateral esquerra del Hooker.

Vam acampar a la vista de l’Aoraki i de l’esperó de mil metros que mos tocave

l’endemà. El puesto de camp, sota el Ball Pass, superidíl·lic, amb cascada propera,

pradet, pantiganes enormes i pigallades, keas que no emprenyaven i cap sandfly. Al

matí, ia si sap, optimistes però tard, si acampes és difícil arrancar antes de dos hores

de llevar-si. Xepeo de la muerte, menjar pra 2 pax x 10 dies (però si els pax són

Tuan i Xavi, 5-6 dies tot just!). Després de baixar la morrena, travessar el glaciar de
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la muerte, i puiar la morrena de nuevo, un bon tastet d’Himàlaia, sense altitud pero

amb  mismo  riesgo.  De  vegades,  al  glaciar,  s’enfonsaven  els  rocs  sota  el  peu  i

sentives ressonar el abismo a sota; la morrena, sobretot no caure i ia està, empujar a

muerte amb peus i bastons (molt escurçats, van millor). Per l’esperó, diedres podrits,

tarteres,  un boc que semble dir  “innocents!”,  i  al  Copland Shelter,  un bon dinar

seguit d’un (bon) cafè de polvos i  un bon cigarro (que istes dos coses no cal ni

mencionar-les). El Copland Shelter, que é als refus lo que els doscavalls als cotxes

moderns (o sigue,  puro estilo),  é a  1970m, poc antes del Copland pass sobre la

divisòria de l’illa. El vam disfrutar durant ixo dinar tardà, amb la calma més gran; no

hi vam dormir perquè tant sí com no volevom arribar als baños calientes de l’atre

costat. Ere cap d’any i tot això...

Foto 078: “Qué cabrón, Lauper, ixo tramper cornut!”; “sense motxila, i amb

ixo abric, rai, Lauper!”

90



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

Foto 079: Aoraki o Mount Cook (3.754m) vist per la cara Oest, que té diverses

vies mixtes difícils i de gran exposició.

Foto  080:  El  llac terminal  del  Hooker,  des  de l’altre  costat.  Si  pot  distingir

l’hotel Hermitage i el llac Tekapo.
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Foto 081: Copland Shelter (1990m), sense comentaris.

Foto 082: Copland Pass (2150m), sobre la divisòria...

92



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

Foto 083: ...i avall cap a la costa Oest!

No si va fer; els ginolls i la nit ennegrint-si dintre la boira van dir que no. Welcome

Flat Hut i sus Hot pools eren a 1.400m avall i 14km enllà. Antes de les dotze de la

nit ere difícil d’arribar-hi... Tres alpinistes bivaqueaven al peu de les baixades que

vam fer  rabents,  culen bajen pel  glaciar  i  per  les  congestes,  i  mos  van calibrar,

“quatre hores i mitja”, qualsevol guia dive de sis a set. Però –apart dels ginolls, un

de cada un– hi va haver la boira, perdèvom el camí quan travessàvom les allaus

recents (de la neu de nadal?) i feve molta por de perdre’l, aixit que mos vam sentir

molt afortunats quan ia ere de nit i vam trobar el Douglas Rock Hut, amb una parella

de tramperos mítics que hi tiniven l’estufa encesa (nantres, per descontat, ia hérom

especulat  de  troba-hi  dos  xatis...)(pensament  que  servís  pra  animar-si  amb

hormones que faiguen moure l’organisme un rato més)(però tampoc valèvom pra res

més que pra roncar com a trens de mercaderies...)

Vam tindre cap d’any gastronòmic pra no perdre la costum, com fa tres anys al

chaparral mexicano, i si s’haguessen sentit campanes, nantres estavom concentrats al

cuscus. Un cigarret a fora va ser tota la farra de cap d’any, i vam posar les mans a

terra pra transmetre algo a través del centre de la Terra als amics que preparaven el

sopar i la festa a Cavallers... (Ells mos van contar que tamé hu van fer, com nantres,

dos vegades, al nostre cap d’any i al seu, separats per mig dia).
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Foto  084:  Astral  canadenca  a

cada refugi. Welcome Flat Hut.

A Welcome Flat Hut, el refu de les termes, hi vam arribar en tres horetes, encara; pel

camí vam trobar la padrineta del cotxe amb el 6666, que l’ondemà mos farie un

aventón tamé. Dia de los deseos, vai pensar, mos trobarem als megapateantes?, i

bingo! al refu hi heren Matt i Nimph, coïncidivom en el trip, ells heren vingut per la

carretera de la costa oest des d’Hokitika sense tocar cotxes (això matt; ella feve dit

amb les dos motxilles) (harien pugut prou vindre amb nantres pel Whitehorn pass,

aguell dia, entre’ls quatre haguès nat bé. Diuen que hi van perdre el mapa, allà aon

vam esmurzar.) La guarda va intervindre, com pra encetar conversa, “so what are

you doing,  guys?”;  mos vam mirar,  “walking...”,  humils,  vam contestar.  Ell  i  io

parlàvom  dels  aspectes  ambientals  de  tot  l’asunto  turístic  a  montanya  i  de  les

particularitats d’aguet desert humà en pluvisilva temperada. Els tres alpinistes tamé

se mos hi van reunir, i els Hot Pools van ser indescriptibles, hasta tres vegades mos

hi vam banyar, la tercera l’endemà, pra despedi-mos i fe-mos una foto curts; quines

coses brutals i gratis té ista illa. Però no mos hi vam menjar les carreretes de cap

d’any, no inspirave, amb tanta gent pr’allí, i encara estan a hores d’ara al botiquín.
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Foto 085: Welcome Flat Hot Pools. Sense comentaris tampoc.

Foto 086: Welcome Flat Hot Pools 2.
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Foto 087: Aguestos éssers vius de colors, a les seues temperatures preferides...

Foto 088:  ...són la classe d'éssers  vius  (comunitats  bacterianes)  de més edat

sobre la terra. 

Sempre els radés a començar la jornada, sempre després de un altre cigarret, ixo dia

vam surtir a la carretera en sis hores, casi en pla, les botes casi eixutes, deixant de

costat  la  travessa  pra  la  qual  portàvom  tant  menjar,  que  ere  continuar  des  de

Welcome Flat cap al Karangarua river i en dos o tres dies hasta Karangarua Saddle

(1530m) i passar pr’allà al Landsborough, un dels rius més llargs sense refugis ni

ponts, que el Moir actualitzat descriu com una de les valls més salvatges, menos
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visitades, dels grans rius de la regió dels llacs, que mos haguès deixat molt aprop de

Haast Pass sense tocar la costa. Pr’allí passaré si un dia fai la travessa de la Main

Divide...  Però la vritat  é que aguell  dia ni sisquere hi vam pensar,  en el  pla tan

ambiciós que hérom traçat a Mount Cook Village.

Foto 089: “...empujant el cotxe dels seus colegues...”

El primer aventón mo’l va voldre fer l’alpinista rupio, però va ser empujant el cotxe

dels seus colegues un bon kilòmetro. Ah, i que dir de Robin el de la veu trencada

sota la barba, que here puiat un Bayleys als Hot Pools per cap d’any, igual que un

any en què l’acompanyave una guia de montanya de Biarritz, pra qui mi va fer una

nota amb la etiqueta del mismíssimo Bayleys... I com que el cotxe estave cascat,

mos va recullir atre cop l’abuelita del 6666, ara sí que vam txarrar, bibliotecària a

Dunedin –vaia, vaia, quina por mi farie tracta-hi per faena. Bueno, 80 o 90km amb

ella i aguella nit mateixa dormívom al Backpacker’s únic de Haast. “The city? wich

planit do you come from?”. Antes vam preguntar per txaure a dins d’un bus de Fox

Glacier Tours reciclat en caravana, i prou mo’l deixaven, sinó que aguells dies hi

eren els cusins del fill i el tiniven ocupat. Total que no hi ere ciutat però vam arribar

a temps als últims dos llits disponibles i tamé al fish and chips, i de regalo, la parella

amb qui vam compartir dormroom mos va apariar el lift pra l’ondemà. Tot depressa

però tot a l’hora. 
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I demà ia ere el dia tres de gener, i vam esmurzar de ristorante pra no gastar minja,

que no mos va caldre repostar gaire encara que el que vam traçar ere el més llarg

dels pateos, probablement l’últim, i què fuerte que més de la mitat de lo que portem

hu vam comprar a Geraldine i hu ham txepeat over the Copland Pass, vaia bèsties... i

sobretot, no mos olbidem de repostar tabaco encara que ti cobren com per dos nits

de Backpacker’s, que sinó estem perduts...

I pues, 88km més hasta Makarora, city tampoc, minipoble de carretera com a tots

però amb el colmado que abastís les vint granjes de cent kilòmetros a la redona, que

al mapa ti semble una cosa i encabat ia veus, però té Visitor’s Center del DoC amb

música de Gilberto Gil i de Portishead, i dos gossetes bessones de caça precioses,

parda i negra, voltant la informadora, tamé tan guapa, i li vam regalar la corda de

trenta metros, Tuan si negave a carregar-la un pas més, i amb raó; i fer mochiles amb

dos birres per cap posades, i l’alemana solitaria de cincuanta kas que here travessat

el riu llavons mateix, sola 

–oh, i l’amor que surgís a cada pas! com una flor del desert que només necessite una

gota pra flurir!– 

i cinc kas de carretera hasta el fording pass recomanat per Moir, i sorpresa, l’últim

café, oh pues, pillar i endur posades la radera proteïna animal, i la radera amanida, i

la radera macedònia, i el radé cafè de màquina i encara un gelat de dos boles per

dos-centes peles (però penso que a les  antípodes ia pensen en euros), la primera

vegada que un gelat ha doblat en mida i sabor les meues  expectatives... i haven’t

borrowed les últimes mantequilletes (aquí els lactis són regalats o això pensem) i

saludat  al  rupio  alpinista  que  guardave  la  canya  de  pescar  (“woh,  long  way,

home...”) que aquí mos pille altra vegada fent l’últim cigarro. “So you are going

tomorrow up”, no, no, avui mateix, pus sí, a les quatre de la tarde segons horari

d’habitud (cada surtida s’estire respecte de l’anterior) cara a crusar el riu i patear de

la muerte desafiant la nit hasta el primer Hut. (Sempre s’ha recomanat ixir aviat,

però la tarde é molt bona pra caminar, tamé) (pensat de lluny, la matinada é millor

pra travessar grossos rius si són de règim glaciar).

Això ere ahir mateix, i pel riu, uf, uf, passaven jetboards a tota castanya, però això
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rai; nantres tots confiats casi perdem el peu però mos vam púguer convertir en bitxo

de sis potes a temps, el vado que vam triar arribave a la tetilla, locos, pero sense

pringar, 

‒Pus i què afortunats som, Lauper!, que portavom la línia de trencacorrent malament

i tot!

‒Uf, uf, casi mos fotem la remullada del siglo, Lauper

‒Oh, una a la vida pot ser prou que mos toque, Lauper; nadar peus per davant riu

avall hasta el primer meandro i deixa-si avorar sense perdre la mochila per res.

‒Lauper no sap nadar, això li salve la vida mil vegades a Ell i a tots els guies suïssos,

Ell hu dive al llibre.

‒Sí, això é lo que compte al final, no pots perdre el peu, com a l’alpinisme: no ti pots

caure i no ti caus. 

‒Sí,  lauper,  i  què  dive  el  river  crossing  skills  manual?  que  després  de  un  vado

compromés o aon s’ha patit fred o perill cal analitzar amb calma lo que ha passat i si

cal, encendre un foquet o recomfortar l’equip amb un té

‒Sí, lauper, lia-ti uns cigarros que li foto canya al fogonet... 
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Foto 090: “...el camí a ratos eren

clevades  terrasses...”  Wilkin

river.

El  camí  a  ratos  eren  clevades  terrasses  del  riu  però  a  ratos  ere  ben  complicat,

trepant-si per arrels que portaven la marca de mils de botes i mans, avançant-ni, bop!

i el radé aforo ia fosqueave, i ah que mos va mullar els shorts, i  al refu les tres

abueles de la porta diuen el refu està ple, tiniu una tenda? Jodó amb la benvinguda,

istos kiwis a vegades... mi va surtir un vengativo de dins i discretament mos vai

inscriure al intentions book i vai (a)notar que érom el 7 i 8 de deu lliteres, però que

menos mal que sí que tinívom tenda. Uns que ia heren sopat i no tiniven intenció de

pagar van plantar la seua pra cedir lliteres. Al matí han vingut a excusar-se: que la

costum é piar el llibre al marxar pel matí perquè en funció del temps... 

Tancar el fogonet rostàtic va semblar la senyal de silenci absolut al refu, cap frontal

tret  del  nostre  cabito  d’espelma,  i  allí  els  punkismelly  spanish  van  mastegar

espaghetti tomatoso en silenci i van nar a fer el cigarro, porta va, porta ve. I encara

no érom els piors, que sempre n’hi ha un que ronque com si s’ascanés...
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Foto 091: Kerin Forks Hut.

I avui, que escric, é dia quatre de gener, i si suposave que ere dia fàcil pero aixit,

amb relax al matí, primer el cafè amb el cigarro (ista adicció al tempus!), i encabat

d’esmurzar, els últims, claro, ham mirat un reportatge sobre Catalonia de la National

Geographic de febrer 1984. Ham enganxat el track a les deu trenta, amb les primeres

gotes...  Ni  xops mos saltem el  cigarro  a  les  paradetes...  Cap riu  més amont del

ginoll, cinc hores i algo, i al refu, dos alpinistes i dos colegues esperen un hueco de

bon temps pra intentar el Pollux. Nantres els ham portat bona meteo i surtiran demà

cap al camp avançat. Pinxe deporte el alpinisme aquí, que cal més paciència i skills

de póker que de cramponatge...

A la caseta del guarda, que no té guarda, cincuentona gent antipàtica mos han negat

el  foc  que  tiniven  encés  pra  coure-mos  unes  salchiches,  habrase  visto...  i  en

portavom pra convidar i tot!
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Foto 092: Un bolet d’esca.

Io apuro la ultima llum pra piar, pra ni que sea acorda-si de per on ham passat,

mentres Tuan mi cebe de cacaus en el intento desesperat de reduir el pes a carregar i

no aflaqui-mos del tot...

i el per aon ham passat no descriu pra res de què ham txarrat, ni quins boscos i

barrancs i pics mos han flipat, però pra això ia hi seran la col·lecció de mapes i de

fotos... Estem remontant el Wilkin river per Waterfall Face cap a Rabbit Pass i el

Matukituki, encara no n’hera dit re...

ni els somnis de cada nit...
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Foto 093: Mount Pollux (2536m) des de Top Forks Hut.

13 de gener de 2003

Chirstchurch again. 

Llistes, lo primer de tot.

-Botes a arreglar. i mínim, engrassar!

-compres diverses. tortilles. llibres universitat i segona mà. Polipropilenos de colors. 

-Universitat dilluns. demanar carta certificació d’estada. tornar la clau. internet. 

-fer motxilla i fer dipòsit que espere al backpacker’s.

17 de gener de 2003

(“Nº4 Hut” or Locke Stream Hut; Arthur Pass National Park).

Lo primer que mi toque fer é revisar la llibreta a vere quin dia de antes de despedir a

Tuan vai escriure lo últim que vai escriure.

Buah; ere el dia 4 de gener; aixit que mi toque, avui que tinc un parell d’hores de

llum al davant, exprimir el cervell i fer la piada de un mogollón de dies. 
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Foto 094: Waterfall Face Bivouac. Astí vam coure les saltxitxes...

Foto  095:  El  circ  de  Waterfall

Face. El camí passe entre els dos

cascades.
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El dia 5 vam surtir de Top Forks Hut, amb el temps que semblave que s’aclarive

però no pas del tot... Al cap d’un rato de puiar cap als flats de la Cascade Face ia

ploieve, i la tal cara de la cascada, com vam prou vere, ere ben en sèrio que no si pot

fer quan està humida. Si rellisques i no ti tens a la primera, é mort segura. Però

nantres  confiàvom en la  previsió  de  meteo,  i  vam decidir  esperar  hasta  el  matí

següent; aixit que la etapa ia estave feta, dreta, pendent i molla, pero curta. I mos

vam apropiar del bivac mític dels rocs característics al mig del circo: vam refer un

tros de paret, vam trobar un poc de rametes pra fer una mica de brasa i desquita-mos

de les saltxitxes; va tornar a ploure i vam comprovar feve moltes aigües. Mos vam

instal·lar amb molta por de les goteres i allí vam passar la tarde, jugant a les cabres i

els tigres amb pedretes, sense escriure, sense llegir, que conversar, si hi ha tema,

sempre é millor. I la nit va ser estrellada i plena de somnis, de tota classe, i va ser

freda, hasta que mos vam donar compte, ambos desperts, que pra no tindre fred i

txaure mos caleve papear, i vam menjar de tot i encara vam dormir un rato més i

aixit amb la calma...

El dia 6 mos vam llevar i –com diu el dogma d’isto sendero– vam esperar a què la

paret si soleés un poquet, que el sol calentés la cara de la cascada i la nostra mera, i

no obstant, Mr & Mrs Boiled Fish i els seu grup mos van deixar passar amablement

al davant i van esperar que fóssom a dalt de tot pra començar. Vam puiar el gesp

supervertical (steep snowgrass) amb el piolet a la mà; que no ere cap tan difícil però

si perds peu estàs venut, que cada any algun desprevingut intente el descens de la

cara quan està molla i sempre els saquen amb caixa. Mos van contar dos casos de

primera mà, un alemà feve tres dies, un semita fa tres anys. Només hi ha un paso per

la  cara,  é molt  perillós pero res de difícil.  Els  apoios  de peus i  mans a  la  terra

semblen tallats en glaciar per un guia de fa cent anys...
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Foto  096:  Puiant  per  la  cleva

vertical, piolet a la mà...

Foto 097: El circ de Waterfall Face, vist des de dalt.

106



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

Foto 098: Fa no gaires anys, encara hi deve haver glaciar, aquí.

Al cap de la paret vam trobar la neu i vam nar a sacar el nas i fer el segon esmurzar

passant un coll, el Pearson, que tamé estave sobre la divisòria cap al oest, i ere la

quarta vegada que la travesssavom (ves, quina gràcia!).

Foto 099: Des del coll Pearson (1409m), vista cap a la vessant Oest de la Main

Divide of the Southern Alps.
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Foto 100: Margarites grosses i chiques.

Foto 101: Un kea, el lloro alpí de retorçuda intel·ligència, si deixe apropar força

al meu 19-35mm...
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Foto 102: ...i acabe mostrant els seus colors.

Un atre tros hasta el real “coll del cunill” i un descens espantós que si desmoronave

tot, i els ginolls, a baix, van dir que tranquis, que ia ha passat el perill. Vuitcents de

desnivell en vertical, una horeta, trepidante (“tricky, tricky”, nave dient Tuan ). Tamé

a l’atre costat hi here una cascada tremenda i vistes acollonants. Pero encara me’n

recordo de lo tirats que estàvom i com vam seguir pra escapa-mos dels proyectils lo

antes possible. 

Foto 103: La capçalera del Matukituki des de Rabbit Pass (1400m).
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Foto 104: Ruth Flat; al fondo, Fastness Peak (2383m)

I des d’allà en avall no hi ha cap refugi al mapa, tot i que vam vere una caseta de

lluny; Matukituki enllà no hi ha camí perquè si va de frente, perdent el conte de les

vegades que vadees el riu, a cada meandro. En una parada de les de resoldre moral

crítica, vam decidir escursar els deu dies del pateo pra vere que li diven a Tuan de

l’examen,  i  pra  no  haver  de  racionar  el  menjar  ni  el  fuel  pra  l’altra  rama  del

Matukituki i el Cascade Saddle cap al Dart o el Rees aon hagués sigut tan majo

seguir  travessant.  Pero “Ta Ke itizi”  –take  it  easy!–, necessitàvom proteïna  més

abundant i easy living. Allà al mateix puesto de la parada, càmping, dutxa al riu, foc

de  camp,  ixa  nit  vam estar  llegint  estrelles  al  miniplanetari  hasta  que  mos  les

sabèvom totes. 
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Foto 105: La vall del Matikituki East Branch, aigües amont.

Foto  106:  Orquídia  (?)

antipòdica.
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Foto 107: El final del Matukituki East Branch aon s’ajunte amb l’atre.

Foto 108: Aspiring Flats. El pic rocós i punxent centrat a la foto é  Popes Nose

(2700m).
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Foto 109: Per fi, un pont (swingbridge) sobre el Matukituki... però les botes ia

viniven xopes!

I el dia 7 vam baixar un gran tros de la vall, primer amb més molts vadeos, después

tinívom una opció “en aigües baixes, pots descendre el llit del riu, divertit boulder-

hip-hoping” però no la vam pendre, i vam passar calor; al wirebridge aon vam fer

foto vam tòrcer cap al “riu cuinador”, el  Kitchener, hasta Aspiring Flats. Que avui

l’Aspiring,  segon pico en fama i  ascensions de la illa,  si puie per latra rama del

Matukituki, pero el 1923, els que van fer-ni la segona ascensió, si van quedar al

mateix vivac d’aguestos planells, la Roca de los Tiempos, Rock of Ages, puesto de

poder impressionant, desplome amb quatre places eixutes en tota meteo, foc, de tot...

Desde allà vam fer el dia 8 un pic, el Sisyphus, de 1800ipico, puiant per la vall del

arcoiris, amb seracs i cascades que deven ser cent seas of vapors a l’hivern, que amb

el solet va començar a tirar gel i roca. Un allau de sèracs va sepultar ara fa quatre

anys un grup d’escaladors molt joves que hi naven d’hivern; tots estan allà, sota deu

metros de gel que encara taponen el barranc, un xicot sol va tindre la intuició de

buscar el sotallavell d’un bloc gegant enlloc de córrer pendent avall, i hu va contar.

En diven, del Sisyphus, una de les millors vistes de la vall del Matukituki est: la cara

nord del Aspiring (pronunciat aspairing). 
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Foto  110:  Rainbow Stream,  i  al  fondo  a  baix,  Aspiring  Flats.  Si  distingís  el

sepulcre gelat de quatre joves sud-alpinistes.

Foto  111:  La  cara  Nord  de  l’Aspiring (3032m)  per  sobre  dels  Thurnbull

Thomson Falls.
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Foto 112: Ruth Flat des de Wilmot Saddle (1682m).

Foto 113: Des de Wilmot Saddle, el Fastness (“fortalesa”).
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Foto 114: A dalt del Sisyphus (1859m)...

Foto 115: ...vista de la cresta cap al Sud...
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Foto 116:  ...i  la vista bona de la

Nord de l’Aspiring.

Apenes 3.032 metros, com es Bisiberris pirenaics. El Matterhorn dels Alps del Sud,

li diuen tamé al Aspiring, i en diuen que el seu nom evoque l’aspiració metafòrica de

l’alpinista  cavalcant  la  montanya  tant  com  la  inspiració  pulmonar  real  que  la

montanya l’exigís. Però no en diuen el nom maorí. I nantres vam tirar com isards

amb  els  nostres  mini  daypacks  pra  un  dia,  vistes  de  impressió,  de  l’emulsió

fotogràfica vui dir; i vistos els séracs com purgaven al sol, no tornem per la ruta ixa,

fem córrer un kilòmetro un isard per la cresta, hasta que esdevé una vertical sobre

els flats i el Kitchener, anshores descens de vértigo de bush vertical. Caravall i sense

motxilla gran é nivell elemental de pràctiques al bosc, espés, però no tan dur com al

Rakaia, i vam sacar unes lleis del bushcraft:

caravall rai

sense petate rai

barranquillos bons, però barrancs molla

saltar é bo, però a vegades no

bush pudrit no aguante

bon humor sempre
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menos mal que la planta nacional é la falguera i no la barça ni l’aixurdiga...

i més se mo’n van ocurrir, i si resumissen en dos:

“Foc al Bush!” i “Innocent Pirinaicus!”.

Foto 117: Rock of Ages. Bivac pra

sis  persones  en  totes  les

condicions meteorològiques.

Tirats i tot, semblave el dia bo. Vam arribar força dejuns, i no vam tindre compassió

amb  les  reserves  de  minja:  començant  pel  caldo  de  carreretes  de  cap  d’any,  i

llavontes,  claro,  al·lucinant  com a  locos  amb  els  espaghetis  a  mans  plenes,  les

salchiches a la brasa, la mostassa hipercoienta i tot quant, i el foc, i sobretot flipant

amb el poder de la natura. Metabòlica Gaia en que saltironem descalços. Tinívom els

cossos a cent per cent, vinticinc dies per vinticinc quilòmetros per vinticinc quilos, é

una  recepta  que  funcione.  Cada  cosa  que  mos  fotevom  al  cuerpo  s’assimilave

directament, cada vitamina i caloria i sustància, tot ia encomanat de antemano. Ista

nit va ser el nostre cap d’any real, i no en sabèvom res però ere la última nit a les

montanyes  neozelandeses  pra  Tuan.  Sense  pietat  amb  el  sac  de  minja,  perquè

l’endemà surtívom a civilització. Després va caure la nit a rocofagos i el silenci en

nantres.
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Foto 118: Rocofagos a Rock of Ages. 

Foto 119: El límit del bosc de fai

de fulla petita amb els Matukituki

Junction  Flats  (terra  pastoral),

aprop del barranc Glacier Burn.

Ah, el dia 9 avall, flat country, senders amples per la faiada i els sembrats (!) i en fin,

els innocents, que ia se les donaven de botes eixutes’day, si van trobar amb un gual

de hasta mitja panxa, fondo fosc... i un pont pra casos de apuro a 5km més amont.
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Botes xopes. El fer dit  no ere prometedor, pues, pero en una hora vam arrancar,

mentres Mr Boiledfish mos va mirar encara una vegada més amb la seua cara de

peix. Mos van portar, els que mos van portar, directes a la porta del quiosquillo de

interet, ah, amigo: Tuan va sabre que l’examen tinive data pra’l cap de nou dies, i va

començar a córrer pra tornar a l’altra punta del món. Io vai intentar conservar la

calma contestant els meus curreus però ell m’atabalave contino amb gelats, cafè,

batuts, i de patac ia tinive billets pra fer Wanaka Queenstown al cap d’un ratet. 

Foto 120: “Estesa de tot el material pra triar a l’enorme i solitària freekitchen”.

Càmping urbà de Queenstown.

Vam plantar la tenda al camping urbà de Queenstown, dutxa, rentar tota la roba,

fastfood japonés, fasfood turc, un parell de birrassos grossos,

i a les cinc del matí del dia 10 començave el dia més llarg. Estesa de tot el material

pra  triar  a  l’enorme  i  solitària  freekitchen.  Autobús  a  Christchurch,  set  hores.

Atracón de fastfood del país a cada parada i de fruita a cada interval. Inclosos els

quatre mitjos cigarros. Finalment Chch, i el billet de Tuan que efectivament podeve

ser  canviat  pra’l  diluns.  Compra  billet  de  bus  a  Auckland  (ferry  included)  pra

l’endemà. Corre corre a l’Startimes. Birrassos. Corre al Bikebussiness shop perquè

Tuan estave hiperconsumidor i voleve alforges impermeables de vritat i un asiento

tipo sofà pra la seua bicicleta: si fallave les opos, a pedalar. Corre corre a buidar el

supermerkat. Zumo de spirulina. Superbarbacoa amb superbistecs de dos dits i mil
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botelles de vi entre tots, i encabat Tuan fer la mochila (i io, fer festes a Eri) i encara

fer  pati  pra  encabir  iogurt  amb pastes,  i  encabat  txarrar  hasta  les  mil  tocades  i

llavontes esmurzar temprano, atún a la planxa amb basmati  i  curry picant.  Cafè.

Acompanyar Tuan al bus, i bon, suerte, mos veiem aviat.

Pra io  sol  atra  vegada a Chch,  voltat  de bons amics  ia,  el  dia  11 va amanéixer

lleganyós,  a les quatre de la tarde,  amb dutxa i  esmurzar el  resto de l’atún amb

noodles (uns anomenats de la ultrareserva que viatjaven amb natres des de Hokitika

o més lluny). Vai dinar a les sis de la tarde perquè la gent here cuinat (ells sopaven),

aportant pa amb tomata i all i oli d’oliva, bon pain de lévain, formatge i xuricets

(mig dignes). Vai sopar a les nou, i encara mi vai preparar un ressopó a les tantes

quan vai tornar del jardí de la japonesa pelròia, que mi voleve ensenyar la cabana de

l’abre. 

19 de gener de 2003

Hokitika,  Beach House atre camí.  Diferent,  però tamé ha començat  amb un plat

apilat de menjar xino a buffet per 4oros i una compra de capritxo al NewWorld.

Pues mi vai quedar al dia 10 i 11 de la superempalmada. Bueno, i Tuan se’n va. El

cas é que a Chch els dies passen que volen, però io ia tiniva decidit que dimarts niria

a  Lewis  Pass  per  segona  vegada,  aixit  que  el  dilluns,  com  que  vai  trobar  la

Universitat deserta, vai comprar mil kilos de jalo, el  vai empaquetar, i  tornava a

tindre insuficient fuel pra coure-hu tot. Haries pugut nar a trentamil puestos més de

la illa, hi vai pensar vagament,  si t’haguesses quedat a Queenstown...  pero era a

Chch, i vai vulguer nar a completar el camí cap a Arthur’s pass des de allà aon hu

vaic  deixar  la  primera  vegada.  El  Harper  Pass,  hera  de  fer,  serie  la  manera

d’encertar. 

Desde Christchurch vinive tamé un tipo solitari a l’autobús. Ambdós barbuts vam

baixar a puntoventoso, amb botots, totxos i motxilón per igual. Que vas cap a harper

pass? Mmh, io tamé. Bueno. Pues no hai prisa. Ia mos vam fer amics. Vai pensar, li

faràs una foto a isto tio que trobes que se t’assemble tant –o al revés–, i aixit diràs:
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Foto 121: “...mi sentiva com si m’haguessen caigut trenta anys al damont...”,

Nina Hut, Harper Pass Track.

“Quan va colar Tuan, vai tornar a patear, pero mi sentiva com si m’haguessen caigut

trenta anys al damont...” i si verá a Roland, o Ronald, al primer refu, aguet é un

gandalf,  o millor  un trancos,  un montaraz en el  segle XXI, un autèntic maestro,

eremita incògnit,  imparable,  que no ha venut mai  ni la informació sobre la seua

identitat,  i  é  lliure,  sempre movent-se lentament,  sempre tenint  no res,  només la

motxila i lo que hi cap. 

Vam nar mes o menos junts tota la semana, i allà a Arthur Pass encara coincidívom, i

ia mos verem pels camins del món, potser. I té molt clar que morirà en un sendero. I

probablement  ningú  sabrà  aon.  Ningú  sabeve  que  fos  en  ista  isla.  Exercici

d’autoalliberament màxim: estar, no ser, donar notícia de un mateix ja és coartar la

llibertat d’altri o la pròpia. 

A cada moment concret, Ronald no ere un que ho ha viatjat tot; pero a cada moment

ensenyave amb el seu estar. La vida é immediata. É passat, si tu vos, é una qüestió

en tot cas d’elecció, en present; i no d’oportunitat. Choice, not chance. La poesia,

pràctica. El menjar, molt frugal. Sociable en companyia i solitari quan sol. Adreça?

Ninguna, claro. De cap classe. Aprop de cumplir els seixanta...

Black backpacker. La lliçó técnica, tàctica i ètica. I penso que no hai d’apuntar els

moviments continentals i voltes al món que mi va regalar. Ni cap dato. Ell ni tan sols
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s’apuntave als llibres d’intencions dels refugis. Imagina no haver guardat cap foto de

tota la teua vida, salvo les que queden en rodets de desconeguts. Cada ú trobe el

maestro a la seua mida: ell no n’ere, io le’n vai fer.

Foto  122:  Des  del  footbridge

sobre  el  Hope  river.  Al  fondo,

Mount Emerson (1834m).

I de repent l’itinerari seguit al Harper Pass deixe de tinre importància, un atre dia sí;

la prioritat la té de nuevo el jalapeño, suau (això està per vere) de lasagna montada

amb capes de  golden Pukara (boniatos pues) amb bledes i garrotes i gratinat amb

tasty cheddar. Mmh. Vamos pallá.
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Foto 123: Molses de Hope river.

21 de gener de 2003

Camp Beach Hostel. Punakaiki.

Oh, pues el pateo del Harper Pass va ser ben bo, a pesar d’haver portat tres quilos

d’excés de jalo (un quilo i mig de basmati, ¿qui podrie evitar abandonar-lo al primer

refu...? només io: el mulo irreflexiu –“no m’importe portar pes”, vai dir als catorze

anys...) i dos kilos de pometes, etc... Total que el padrí, el primer dia, mi va fer sacar

la llengua,  i io que no voleva perdre el seu ritme tan ben portat.  Riu amont,  les

vaques  habituals,  dos  de  mortes,  i  en  fin,  un  refugi  dels  grossos,  20  bunks  pra

nantres sols. “This is my country: the no-man’s land!”. El vai interrogar mentres

preparàvom els nostres sopars, sobre els grans senderos balisats de Nord-Amèrica,

especialment el Pacific Crest Trail. Els here caminat tots tres i uns quants més... i

me’n va fer una completa ressenya de com s’afronten. Que són com el de Matt i

Nimph,  senderos  de  cinc  mesos  si  els  vols  fer  del  tirón;  mi  va  fer  una  classe

magistralment maestra.

El dimecres que no me’n recordo ara quin dia ere, el (o la) Kiwi Pack Track (o
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Harper Pass Pack Track) menave cap al Kiwi Saddle, i poc més enllà hi here un

lockout o lookout, bueno, una parada obligada perquè ere l’únic claro de bosc des

d’aon contemplar el llac Summer. 

Foto 124: Des d’aprop de Hope Kiwi Lodge Hut, la boira marque la presència

d’un llac, a la matinada.

Foto 125: El llac Summer des d’Observation Point (764m).

Més tard fa una atra parada de bocadillet vora el llac i diu que, com que mai té

pressa, se hi passará dos o tres hores, mirant l’aigua, potser llegint, un bany... Allà io

vai decidir que preneva un sidetrip, un sendero que feve una volta i tornave al refu

125



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

aon mos tornaríom a trobar; pensava que sinó la etapa ere molt curta, i aixit podria

visitar un refu adicional a l’hora de dinar. Amont per forest de beech (el fai de fulla

xica de tot el país); dos hores entre puiar i baixar un barranc que no nave enlloc,

però que mi vai justificar en fin, ia que sempre si descubrissen coses quan abandones

el sender xafat; un encontre amb un grup d'adolescents i els tutors; el dinar a Three

Mile Stream Hut va resultar massa tardívol, a les sis; llegint el llibre de piades mi

trobo al Matt de fa uns anys, i tothom hi advertís que lo que mi quede de jornada,

descendre tot el MacMillan stream, é perdedor i pel llit del riu... 

Foto  126:  “...dos  hores  entre

puiar i baixar un barranc que no

nave enlloc...” 
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Foto  127:  “...ia  que  sempre  si

descubrissen  coses...”,  la

pallaresa  d’escala  é  la  talla  més

gran.

El començament sí que estave molt marcat de standard oranges, pero después vai

haver d’entendre que serie tot per les graves i pel riu... vai tornar a perdre el conte

per sobre de quinze guals més amont del ginoll. Si feve interminable, el riu, notava

la panxa buida, parades de figues, parades de cigarro pra encarar el mapa i dir-mi

que no mi faltave tant, hasta les ulleres mi vai posar pra vere marques; vai retrobar,

ben avall, balises blanques d’alumini, old standard. A la surtida, un home sol que

acampe al bush mi senyale amb molt cuidado la situació del refugi a l’atre costat de

la vall, i m’autoritze a crusar el Hurunui sense nar a buscar el footbridge. Quan trio

el  vado ia s’ha fet de nit i la lluna é grossa; m’arribe a mitja cuixa, però el riu va

molt lento, cap problema. Pero después vai puiar dret a buscar el camí i una vegada

dins del bush vai perdre tota referència, ah, debades, trobar un barranquet pra tindre

aigua i au, nit amb teulat de fulles. Just a l’abre aon tiro la motxilla hi ha un triangle

toronja... però ia é massa tard. Bon bibac. Els possums no deuen abundar pr’ací, els

deuen tindre a ralla ia que é l’habitat natural del Great Spotted Kiwi. I com que ixo

dia hera caminat dotze hores a bon pas, descontant parades,  la mitat  per terreno

cabrón, vai clapar molt-moltíssim. 
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Foto 128: El McMilan Stream ere més llarg que el Three Mile Stream... pero els

mapes no marquen traç de sender quan has de nar pel llit del riu mateix.

Foto 129: Bivac al bosc, a quatre-cents metros de Hurunui Hut.

L’ondemà, com ia me hu pensava, el refu el vai trobar a quatre-cents metros. Roland,

matiner,  ia here colat.  Io, rabentat,  amb la calma, vai trobar els  Hot Springs del

Hurunui aon el mapa me hu here dit, i mi vai estar relaxant a plaer a 42ºC hasta

quedar ben cuit. I ben net de bush. Pra celebrar lo agustito que estava, mi vai acabar

el capçó de xurís de casa, i vai marxar xino xano, deixant caure els peus al davant

sense esforç, pra no suar. Maravillosa Aotearoa geotèrmica...
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Foto  130:  Hurunui  Hot  Spring.

Una  conducció  d’aigua  del

barranquet provuís d’aigua freda

pra  refrescar-si  encabat,

farradeta incluïda.

Foto 131: Aigües amont del riu Hurunui, Matagouri Flat. Al fondo extrem dret,

el Mount Tuke (1723m).

Al Number 3 Hut m’esperave un francès xove, avisat per Ronald un rato antes, que

here  avançat  hasta  el  refu  següent.  Vai  fer  de  maestro  en  suplència,  sobre  les
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tècniques  i  tàctiques  i  ètiques  del  big  trekking.  Inglès  pra  enraonar,  que el  meu

francès, ell no l’enteneve. El llibre del refu mostrave un tramping freqüentat, pero si

veieve encara pronte en la temporada. 

Isto refugi, el “Nº3 Hut”, i el següent, el “Nº4 Hut” (de una sèrie de cinc; avui dia en

trobes de vuit a dotze segons com fas la ruta), van ser construits als anys coranta,

quan el camí de mules de la febre de l’oro ia no si feve anar: van planear adequar un

tramping track per a turistes que puguès competir amb el Milford Sound Track, que

ere el primer i el més concorregut. Bueno, no va ser possible fer competència real, ni

después  de  setanta  anys,  pero  el  Kiwi  Pack  Track  no  està  re  d’aprop  de

Queenstown...

Foto 132:  No 3 Hut.  A l’esquerra, instal·lacions dels biòlegs.  Hi ha una vall

veïna, de vint quilòmetros de llarg, que està vallada tota contra els possums, per

protegir un dels kiwis. Els biòlegs disparen sense compassió –com els forestals–

contra tot quadrúpede salvatge.

Io cada nit,  i  cada matí,  continuava cuinant com si Tuan encara fos ací, el perol

sempre al mateix nivell; portava a la motxilla jalo pra dos, cuinava pra dos, menjava

per dos, en un intent desesperat pra no carregar tant...
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Foto  133:  Les  letrines  del  No3

Hut, sota de guapos fais.

Camina que caminaràs, el dia següent vai retrobar la piada de Ronald a Cameron’s

Hut, xicotet i amb terra de terra, i a ell al refu encara més xicotet i toronja (Harper

Pass Bivouac, 2 bunks), allí esmurzave. Se’n va fotre a plaer, quan li vai contar que

no  vai  trobar  el  refu  i  que  n’estava  tan  aprop,  va  riure  del  meu  side  trip  i  va

maitantitzar la  nit  al  bush,  “això rai,  en tindràs sempre alguna,  per  preparat  que

estigues!”.  Quan  vam  arribar  al  coll,  io  un  poc  antes,  mi  va  confessar  que  al

travessar el barranc, just després de fotre-se’n de io, va calcular malament un roc i

va nar de cul a l’aigua... tinive un torterol desgraciat, amb la mobilitat reduïda al

20%, “a l’hora de saltar  encara el  cos el  recorde bo,  i  mira...  però ara ia estem

empatats!”. Al coll vam txarrar un rato de les vistes fabuloses, i vam baixar junts

hasta el refugi número quatre, Locke Stream Hut tamé, i vam recuperar la conversa

una colla d’hores. 
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Foto 134: Cameron’s Hut.

Foto  135:  Supalpine  scrub,  a  la  capçalera  de  l’Hurunui,  vessant  Est  de  la

divisòria.
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Foto 136: Un caminant que arribe al Harper Pass.

Foto 137: I la vessant Oest del Harper Pass (963m), el Taramakau. 

Just  ere  l’hora  que  arribaven  els  grups  de  trampers:  a  la  traça,  el  DoC  here

pronosticat prou bon temps, i tots al monte! Un inglés solitari, llarg i prim i d’ulls

desaforats, molt carregat de saltxitxes,  ous i llaunes de  baked beans, “hom no pot

deixar de ser un civilitzat anglès per molt que surti a la muntanya,  isn’t it?”; una

parella  amb  maleta-motxileable  d’ixes;  cinc  dones  que  formaven  companyia  de

fortuna, van arribar juntes però portaven cinc fogonets i van fer cinc sopars, la mitat

estrenaven fogonet, quatre eren de gas..
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Això ere el dia 17 de gener, que ara m’hai acordat que ixo dia vai fer sessió de

dietari un rato en aguell refu aon els taulons del terra i tota l’estructura eren dels

anys trenta, traballats a aixola, tremendo de factura i força gros, restaurat pra que

restés historic hut i plenament funcional. El inglès hi va fer un discurs enorme sobre

el camino de Santiago, el GR 11 i la Alta Ruta del Pirineu, mentres io escrieva a la

llitera i escoltava l’interessant field-data que en va fer. Quatre dels estadants de refu

si van interessar tant en el Pirineu que mi vai quedar amagat, no tiniva ganes de

incidir en la difusió; ¿i si, com aguells de Boldís Sobirà del 2001, exclamaven “so

you are a local!”

Foto 138: Libèlules festeiant.
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Foto 139: No 4 Hut. 

El dia següent va ser el dia dels dubtes. Dia de lluna en gèminis o algo aixit. Però ia

hu explicaré ista nit o demà, que s’apropen les 10am i si els alemans que porten això

mi veuen a la cuina són capaços de cobra-mi el dia...

22 de gener de 2003

Backpackers’ The Duke, o com dir la casa de Israel a Greymouth. Pues ahir al matí

escrieva encabat  d’esmurzar  a  la  casa de Alemania a  Punakaiki,  i  avui  l’idioma

oficial d’isto hostel é el hebrew. I a io mi reconeixen dels seus, amb ulleres posades,

shalom! Io hera preguntat pel backpacker’s més barat del poble...

Bon, io viniva relatant les peripècies del Harper Pass. Si torne a girar un vent de

miedo... the storm is coming from the sea, m’han dit al port, ves-te’n a casa! 

El dia dels dubtes ere el  18. Nava carregat a tope de menjar pero amb dos dies

justets de fuel i un cartutxo de gas mig que vai arreplegar de un hut. O sigue, seamos

sinceros, nava ben sobrat de tot, perquè n’hi ha prou d’aprofitar les estufes dels refus

una enta o dos i aribava sobrat. Tota la jornada ere pel Taramakau river avall, sempre

per les terrasses de grava gran i xica. Tamé mi vai acabar descontat de les vegades

que vai fordar el Taramakau, o part d’ell, de quinze a vint. Roland se hu va pendre

amb calma des del primer moment; io vai forçar els meus torterols per la gravera
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suelta i horizontal, i el dret va patir molt. Vai entrar al Kiwi Hut, un de vellet i no

molt cuidat, i atra vegada hi here “noves” de Matt piades, hi here passat solitari al 99

“coming from the Tops from Hawdon’s End,  mentave poca visibilitat  i  ironitzave

“pra fer les coses interessants vai tallar camí per un barranc avall pel bush i vai

acabar  a  rastros,  empujant  la  motxilla  davant  del  meu  cap  durant  quatre  hores.

Nothing is of little importance”. Io, innocent, ignorant les primeres molèsties del

tobillo, vai apuntar “mi sento ple d’energia i igual puio del tirón a Goat Pass Hut

avui”. 

Dos hores més tard, vai parar a txaure descalç i la cama enlaire, i vai fer un cigarro

pra ajudar-mi a decidir que no, que no enllaçava amb l’atre pateo, que el torterol i io

tot volévom pau i reposo i plaia. O no sé. El mapa no dive aon estave una aigua

termal  que  potser  m’hagués  ajudat.  I  aleshores  vai  afordar  l’Otira  river,  ben

concienciat vai buscar un bon rato i trobat el puesto, re de l’atre món (el cul xop,

això sí). I mi vai posar a fer dit caminant pra no desesperar, i mi van deixar fer més

de dotze quilòmetros,  i  io  a  bon pas  de asfalt,  el  mal  adurmit...  casi  mi  deixen

travessar  a  peu  el  mismo mero  Arthur’s  Pass,  lo  que hagués  fet  la  desesperante

sèptima vegada de travessar la divisòria a peu... Un pagès autèntic mi va portar al

Mountain House, Bob mi va rebre de braços oberts, va escoltar l’itinerari fet amb

Tuan fent que sí amb lo cap, spanish people, strong people!, i mi va deixar la seua

tenda dome enorme pra la nit, perquè no tinive cap llit lliure i mi serie més barato. 

Foto 140: La tenda de Bob. El torterol unflat...
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Plantada la tenda, mi vai trobar a Ronald a recepció. Ell ia here decidit de antemano

que passarie el Arthur Pass a dit, hasta encaminar el Goat Pass des de la vertent

oriental, que tinive menos desnivell. Un puto crack. 

I io què feva? no sabeva, el torterol; me n’anava a la playa, me’n puiava a Goat Pass

amb ell, o me n’anava a Tarahuna Pass pra travessar high country per Goat Pass i

Temple Col? Com que el temps previst ere fatal, ell va triar una ruta ben fàcil, i io

vai triar la playa. Què cojones, a Hokitika! 

Quan  vai  plantar  la  motxilla  a  la  carretera,  va  parar  un  autobús  que  hi  anave.

Aventón de pago i listo, a llegir. Que això ia ere el dia 19, i vai nar a petar directe al

Beach House, aon hi here menos gent que mai. Lo difícil ere trobar algú de staff. Vai

trobar  un  cine,  cine  al  teatro  municipal  de  Hoki,  especial  preestrena  (a  Nova

Zelanda, per ser La Terra Mitja Feta Palpable, s’estrenaven les tres pelis del Senyor

dels Anells un dia antes que al resto del món), i vai vere The Two Towers en versió

original, parlada amb accent kiwi, des de luego (hu hera llegit, això que heren triat

l’accent kiwi pra que semblés la llengua d’un atre puesto o un atre temps) i vai txalar

com un badoc a primera fila. Un soroll extern si va manifestar a mitja peli, un xàfec

torrencial  que  aufegave  la  veu  dels  genets  de  Gondor.  Referent  Hokitika,

hipermerkats ia coneguts, cuina pra io sol amb aguella taula enorme feta d’una sola

llesca de tronc... 

Foto  141:  The  Beach  House,  Hokitika.  Intervenció  “...esdevenen  art,  o  bé

basura...” de la sèrie Experimentalitat en Geografia Humana. 
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Pero el dia 20, el següent, si va llevar molt despejat, i des set as nou mi vai pegar el

super passeo barefoot a la plaia que ere a lo que hera nat allà. Vai esmurzar encabat,

com un campeón, vai fer una ullada al buson virtual, mi vai menjar un gelat gros i de

tres plantades de dit estava a Punakaiki. 

Vai escriure a uns quants amics del Pirineu:

“Anit ploieve a mares pero avui marxo a dit

hotitika-punakaiki i heaphy beach

li dedicaré molts llargs paseos per la playa al meu tobillo

i moltes hores de lectura al cap

ixo é el plan

ara, ia si sap que els plans són pra canvia’ls...

pero mos veiem per la festa de llesp: 1 de febrer

amb tots? potser

si no aviso quan vinc, algú rebrà una trucada sorpresa

o farem dit

pra continuar experimentant

el món é un laboratori interesantíssim!

hi ha arreu pedretes fabuloses

isto matí hi here un bolo de granito cavallerenc oh!

qui hu antengue...

ah! mails eternecedores

tendres pero tamé eterns

–la dislèxia de tecles diu coses que io no sabeva-

i mos veiem aviat tots plegats

(...)

foc al bush!

necessito fer algo de dit...

alacarretera

avere que mos passe avui...
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hau flipat o no amb lo del señor de los anillos dos?

io hi vaic nar ahir... hi ham estat! é aixit com si veu, ni siquiera ha fet falta borrar

carreteres amb l’ordenador!

curiositat: la maioria dels mochileros

viatgen amb cotxe! mm?

els autèntics busquem raconets(...)”

Punakaiki: the Pancakes and the blowholes!

Punakaiki é una paraula maorí i podrie significar “allò que el déu del mar i el déu del

vent  van  construir  des  d’antes  que  l’un  tingués  qui  per  ofegar  i  l’atre  qui  per

encegar”. Els inglesos van sentir, “punakaiki”, aixit dit depressa, i els va passar com

quan el pastor d’aquí va dir, cumulufurmu, que no se’n treu mai més l’aigua clara, i

ells van sentir, poonaekeiki? Ah, pankeik! Claro, són piles de crepes. I aixit està.

Com que s’assemblave a lo que l’arenisca erosionada semble, va quedar, i  ningú

explique  què  vol  dir  el  topònim  maorí.  I  mira  que  é  un  dels  senderos  més

acondicionats del DoC, (tamé é el més curt: 0’6km) a “standard wheelchair”. 

Foto 142: Punakaiki: The Pancakes...
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Foto 143: ...and the Blowholes.

I els blowholes són forats bufadors que funcionen amb marea alta i vent del suroest.

Vai planear fer fotos a la nit però mi muriva de son. Enlloc de llogar llit a l’albergue

ixo casa de alemania que hi ere, vai fer bibac al jardí, i però molt bé amb la meua

minitenda  sense  varilles  de  gore.  Molt  bé  si  no  fos  pels  bitxos  invasors  i  les

sandflies. Preveure d’adapta-hi una mosquitera pra la cara, pròxima vegada. Lo que

m’interessave del puesto ere la cuina.  I el pa que hi fan,  denso motllo de pipes.

Bueno, i la plaia tamé mi va interessar, i vai pendre records fotogràfics i pétreos. 

Davant del BPs’, al menos 30 persones estaven a la playa, tots esperant la puesta del

sol. Algú va sentenciar “no ha sigut dolenta del tot”. Ah vale, xic. Io no sé la gent

què fa quan viatge, si queden una semana esperant la puesta de sol satisfactòria, o

què?
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Foto 144: Platja d’Hokitika.

Foto 145: Platja d’Hokitika 2.
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Foto 146: Un moixó corredor de divertit parlar.

Foto 147: “...algú va sentenciar “no ha sigut dolenta del tot”...”

Io intentava fer reposo a Punakaiki pral tobillo, pero la cabra tira pal monte, i vai

tirar  pal  Inland  Pack  Track,  el  camí  de  mules  de  l’interior,  construït  quan  un

desprendiment  a  l’acantilat  del  riu  va  tallar  el  camí  costero.  Tinive  un  gran

cobertisso natural pra la nit gratis; altrament el pateo si podeve fer en el dia.. Terreno

kàrstic. No ti surtigues del camí. Solitàrio de dia, pero al Ballroom Overhanging, el

shelter val la volta. Vint tendes a cubert, al menos. Provist de letrina. Io al pis de

dalt, solitari, lligint el llibre que va deixar Tuan, el Sexus de Henry Miller, vaia llibre
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pra encetar a n’istes altures de viatge...; al pis de baix cinc canalles sorollosos amb

l’abuelo trampero de algun(s), i uns colegues alemans que són parella i majos. Al

matí, com que plou, digú té pressa, i no sabem el vados com estaran. Vai amb el cafè

a vere els alemans i m’informen que ells van vindre per baix i els vados poca por,

pero que si mos trobem a baix, ells niran a buscar la furgo que tenen a Hoki...

Foto 148: La Inland Pack Track, pel mig de la rambla.

Foto 149: Altra vista de l’itinerari del Pack Track.
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Foto 150: Va caure el mirador de fusta a dins de la cave aon el creek en qüestió

colave.

Foto 151: Camp al pis de dalt del Ballroom Overhanging.
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Foto  152:  Ballroom Overhanging:  la  posta  del  sol,  dos  hores  después  de  la

surtida. 

Ella sola, a la de tres ha volat a Hoki, mentres els mascles, amagats amb les tres

motxilles, févom el segon esmurzar. I què aneu, al sud? a Greymouth? vale, m’apeo

allí. Total, anuncien tempestes diàries. Encara que potser al monte fa més bon temps.

Ham tingut bones converses, mos ham pres un cofilet a la salita de la furgo, hai

desembarcat a Greymouth en pleno xàfec de misdia, preguntant pel Backpackers’

més barato, i en entrar m’han dit shalom sis vegades seguides. Un hotel abandonat,

que fa trenta-cinc anys ere modern i  full-equiped. Imagineu-vos la cuina que ara é

cuinalliure. Reciclat a albergue per uns semites fa un mes escàs. Però bé. Hai satisfet

el instinto (l’aun) amb 400g de vedella del país i un camembert blau sancer, d’oferta

a punt de caducar (reduced to clean). Ia m’hai trincat la birra free encabat pel paseo

del malecón i no m’ha molat el rollo del bar, l’exhibicionisme al billar de les mosses

que si saben desitjades, les samarretes apretades dels mossos...

Al  malecón una  pintada,  “hippies  suck!”  Marededéu,  serà  que  volen  fer  suc  de

hippie? Mira que en ista barba i es quatre rastes igual mi confonen!

I ia està. Demà decidiré encabat d’esmurzar. 
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23 de gener de 2003

Bealey Hut, Cass-Lagoon Saddle Track, Craigburn Forest Park. Mira, al llibre hi ha

un Juanjo G., Spain. 

Foto 153: Passarel·lisme.

Foto 154:”...els boscos de Tolkien...”

24 de gener de 2003

Lagoon Saddle Shelter, 1310m. Ahir al final no vai estar sol, perquè el Bealey Hut

està molt a mà de la carretera i el fan anar backpackers espavilats pra estalviar una

nit de ídem, si tens cotxe, està a un pas de Arthur’s Pass poble. El cas é que encabat
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d’aguell esmurzar pantagruèlic anunciat i executat amb la supercalma no tiniva cap

dubte que la plaia i el torterol a la merda i io a Arthur’s Pass a patear. Ademés que hi

hera tornat a deixar un trosset de motxilla, ancles d’ixes que són un maldito vici que

no mi saco. Pues poso el dit durant mitja hora i volo al port, amb un expoli i la

família. Oficina del DoC: pronòstic de la meteo: no molt segur. Vale, la més fàcil,

pra  no  tindre  problemes:  Cass-Lagoon.  De  frente,  sense  parar  a  la  casa  de  la

montaña, no tinc ganes de posar dit parat aixit que camino els disset quilòmetros

d’asfalt hasta més enllà de Klondike Corner, i a deu minuts de la carretera primer

refu, meu. Van arribar més tard dos alemanets i pitjor, danesos, pra contradir la meua

regla (els alemans són prou majos) i confirmar la regla kiwi (els alemans són uns

sobrats i s’aufeguen als rius perquè travessen amb sandàlies). Tejanets de moda, la

nuca repassadeta, el perol minúscul. Són uns inexpertos, i volen fer una travessa de

quatre dies en dos i mig perquè sinó perden un avión. Han llegit lo del Harman i els

Hot Pools de Julia Hut a la guia i els ha motivat, teniu experience, sí el kepler, allà a

Queenstown (que é un dels 9 “Great Walks” –no “Tramping Tracks”– que el DoC té

preparadets pra n’ixo tipo de gent). Ells han llegit que el Harman é hard però el

volen fer en el dia des d’aquí, moure el cotxe a Klondike Corner i nar a Julia Hut en

el dia. Io suposo i espero moltíssim que haiguen perdut molt temps passant el riu o

pel bosc seguint triangles com vam fer Tuan i io i estiguen dormint a Carrington

Hut, que no haiguen intentat el pas avui, que fa molt mal temps i si perdran i si

muriran allà dalt  que la cosa no é  de broma. Que no han mirat  la meteo ni tan

sisquere. Ni portaven cap mapa apart de la guia. I un mi preteneve que si la puiada

del Taipoiti ere tota pel llit del barranc, si si podrie fer amb sandàlies. 

Io no els podeva dir ia més coses, i no podeva dir que no hi podeven anar, perquè no

hu sé, per molt que mi salte a la vista. Igual é que sóc un poruc, que sistemàticament

porto deu quilos d’excés de seguritat a la motxila i això mos ha fet els trampings

més durs. Tramps que potser si poden fer com Toby, o com istos, amb una motxila

de cole, un chubasquero i sabates de riure, i els mapetes de la guia de Lonely Planet.

Si si moren, potser no si perd gran cosa, però uns quants s’haran de xugar la vida

buscant-los, quan la família els reclame i els troben firmant el llibre de piades de

Bealey. Si han passat de Carrington Hut, a les vuit de la tarde que són, segur que no

són a Julia Hut, per molt que sense mochila si pot nar molt ligero, i per tant desitjo

que s’esvacóneguen per un espanllader que no veiguen. Perquè sinó, é que estan
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perduts a la boira, si xoparan del tot i moriran de lenta hipotèrmia, ista nit, perquè

neve a saco, aquí, de fa una hora. I ve d’allà aon ells són, i són més amont. 

Foto 155: Lagoon Shelter, ple istiu austral.

Foto 156: Neu de gener al Lagoon Shelter.

148



Ka Tiritiri o te Moana. Tribut d'un pirinenc

Foto 157: Autorretrat amb l’estufa del Lagoon Shelter.

Bueno, no cal que hi penses més. No hi pots fer re. Pus si la montanya sels emporte

no si podrà dir que sigue injusta, perquè no li tenen cap respecte, harà escullit els

més dèbils i els més mal preparats. I hu escric a sabiendas que tota la força i tota la

experiència  i  tot  l’equip  no són res,  que tu  pots  morir  aguesta  nit  i  que no per

nombrar-la o deixar-la de nombrar, la mort deixe d’estar aquí, bufant-mos a l’aurella

sempre.  Demà la  puc  trobar  en  el  sendero  més  fàcil  de  tots.  Ahir  mi  va  bufar

l’aurella coranta vegades, amb cada camión, pr’aguella carretera estreta. 

Aixit que avui, dia d’avui, hai endreçat –ademés!– el safareig que han deixat els

amiguitos al refu, hai caminat dos horetes justes, i hai trobat un refu que de tan xic li

diuen shelter, i teòricament no té cap bunk, però en té tres, i la destral esmolada, i

l’astufa xica i guapa pra cuinar, que ia sol mi quede el mig gas, i hi trobo una banana

negra por fuera, oro por dentro. I aquí estic. De lujo extremo. Total é divendres.

Hasta  dilluns  no  mi  cal  ser  a  Chch.  Total  ia  no  mi  quede  gota  d’urgència  per

caminar. Si ara comencessa, si ara cancelessa el billet que mi tornarà a les antípodes

d’ista illa, aniria així, de refu en refu, amb la calma. Total, estic tornant a casa, estic

fent temps. Si mi fai durar més el pateo, estalviaré en hospedatge a la capital, i viuré

l’aire lliure, i apuraré el llop. I la nevadeta que sorpren, mi recorde que me’n vaic de

cara a l’hivern, de l’atre costat del món. 

Què guapo que ha de ser isto país a l’hivern... Bo pra esquiar no hu sé, però guapo...
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25 de gener de 2003

Mountain House-A.Pass. 

Foto 158: Bolets estrambòtics a Arthur Pass.

Mi vai dedicar al Mountain House atra vegada, llit a preu de tenda, a passa-mi les

hores a la cuina lliure-sala de sofàs a txarrar, menjar i devorar la col·lecció de NZ’s

Wilderness Mag. N’apreneva moltes, de coses, de com é el col·lectiu montanyero

antipòdic: són units, els alpinistes, els trampers, els escaladors, els kayakistes de riu

i mar, els caçadors; benentés en el sentit que són col·lectius agermanats, i no pas un

sol col·lectiu social. I el meu avión volave dijous, aixit que el dilluns vai baixar a

Christchurch  a  enllestir  les  coses  de  la  universitat,  tornar  la  clau  del  despatx,

recullir el dipòsit de 25$ que m’heren demanat, fer fotocòpies, gastar-mi los restos a

les llibreries de vell, comprar roba de monte kiwi de record, i fer un parell d’estofats

de despedida a la verandah...

28 de gener de 2003

Startimes, Chch. Two days to go. Fa ia una autèntica eternitat  que vai dormir al

Lagoon Shelter,  aon  vai  fer  cremar  l’astufa  a  tope  pra  cuinar  i  hasta  la  vai  fer

rependre al matí pra pendre-me-hu io amb la màxima calma possible. Des de luego,
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aquí a l’hivern deu caldre un bon sac de plumes i més que uns longjhons!

I al lleva-mi, igual que cada dia, el tobillo si queixave, aixit que de Cass Saddle re,

vuelta atràs pol mismo camino, pus que aguesta vegada no el veré, i no sé si ha sigut

retorta del mateix lligament que vai petar a Esperan fa vuit mesos o el veí, o potser é

sobrecarga, que tot podrie fer pensar que sí. Bueno, ta’n se’n fot, ara mateix. En isto

viatge,  que pra’l  cas va començar encabat de la Cronobúlder de la Farradura en

direcció a Santiago de Compostela, s’ha acabat el patear, i s’ha acabat el viatge, que

no si contemplen com a coses diferents. 

Xic, el fumador que tinc en io no resistís sense tabaco aixit que, com que tinc ganes

de fer fum, pus mos comprarem un paquet –per caro que sigue– hastara.

30 de gener de 2003

Chch Airport. El vol està retrasat quelque mitja hora i la pregunta é: mi tocarán 24

hores  a  Sidney de  espera com mi  van tocar  a  Londres?  No hu sap digú.  L’atra

megapregunta é: no m’hai decidit  a allargar la estança un atre mes,  ni aquí ni a

Austràlia, per què?

Bueno. A la tele gigante veic un concurs de gossos d’atura. Publirreportage sobre

Austràlia.

Del Lagoon Shelter me’n vaic anar al Mountain House de Arthur Pass, atra vegada

en dormitori de xaletet-cottage a preu barato, què bons ixa parella. Ademés, Jan mi

diu “ti posaré amb tres mossetes, have fun!” Bon, dos eren les israelites més canalla

i poc aguerrides que haiga trobat mai. No semblaven haver fet cap mili. Cagades de

por del viatge, i mira que això no é ni la índia ni àfrica ni el caribe o els andes... é nz

el paradís del backpacker sigue caminador o de xancletes! Mi van fer txarrar un bon

rato i segur que els feve por la barba que mi fa home gran i pr’això no mi van buscar

después... digo! Que a una li brillaven els ulls molt! La tercera de l’habitació ere S.

una  alemana pelròia  blau-ullada  molt  provocadora  de  mena,  vam fer  fum d’uns

quants cigarros narrant montanyes i ia va estar el temps donat. Li vai deixar la meua

adreça i el mig gas que mai mi va fer falta. Però no ere l’adreça pra’l futur lo que

voleva donar io, sinó un potxó present i listo. Era io el que tinive els ulls brillants!
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Pero què, i tamé si passe sense. O. En cualquier cas mi vai llevar que tiniva l’ànima

per terra, el dia de baixar a la ciutat pra preparar el vol, va i s’alce blau! El primer

pensament va ser puiar a l’Avalanche pic a fer tres fotos a la carrera, antes de dinar,

pra tindre la vista del siglo, però al caure del salt de la llitera el torterol va dir que

no... fuck! la moral a terra doble.

Foto 159: Cave Stream Scenic Reserve.

Pero anshores vai posar el dit a la carretera amb intenció de parar en una cosa que

hera ullat pels mapes de la casa: Cave Stream Scenic Reserve, (S. R. vol dir Espai

Protegit per Majo), i va resultar la parada obligada que feven tots, perquè l’aventura

é pra tots els públics, pero igualment fascinant pra tots, perquè la cosa é que quan el

temps dels glaciars –que aquí eren alàskiks–, al barranc subglaciar li va donar per

colassi i eixamplar una escletxa de l’arenisca, 300 metros sota el terra actual que no

sabem si é el nivell pel que passave el glaciar o ha seguit erosionant. Avui en dia hi

entres per la surtida, en calçotets, samarreta, sandàlies flipflop lligades amb cinta

americana (ia no vui mullar més les botes pobres que no sé si les hai matat), pila

frontal, i hi colo sense ningú a la vista, el techo a tres o a deu metros, de repent é

com si estiguesses tocat de bolet i t’olbides de aon ets i què ti passe o no i només ets

ulls pra flipar i mans pra palpar, i així ti passes tres quarts d’hora hasta arribar a la

bassa del bany complet obligat,  l’únic pas que els  cinquantons no passarien està

equipat amb ferros; aleshores veus la llum de l’entrada de la cova i ti dius què, me’n

torno per dintre caravall?
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Foto 160: La surtida del barranc...

Foto  161:  ...i  l’entrada  del

barranc que si puie.

A fe de déu que ti passes semanes pateant valls llarguíssimes a colls oberts a d’atres

móns, i en una hora de barranquisme cutre, vui dir senzill, pots olbidar que el teu

camí é cap a casa, cap a l’hivern, que finisses el viatge a les antípodes. I la bona

pinche vibració que aixit agafes ia potser t’acompanyarà pra los restos, el sentit de la
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curiositat extrema ti torne als ulls i tornes a emetre bona onda en la longitud més

universal.

I la parella d’alemans que ti guardaven la motxila vora de la seua tenda; i mi diuen,

això re, el baranc é ben majo però si vos flipar, pren-ti un cafè amb natres, que lo

guapo són els búlders que hi ha en el camí cap a chch, ia te hi portem, que nem a

trepar.  El puiol del castell,  Castle Hill,  en diuen en cristià;  en maori si  diu algo

bellíssim,  impronunciable  i  immemoritzable,  que  no  vai  apuntar  i  ia  no  puc  ni

imaginar; i penso claro que sí, farem unes fotos pra’ls escaladors que hasta ara no hi

ha més que neu, aigua i bush. 

Foto 162: Castle Hill.
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Foto 163: ...els friquis tibant-li...

Foto 164: ...els hipis relaxant-si...

Pero allò ere The Boulder Paradise in Canterbury, i la parada de deu minuts quatre

fotos que pensava amb lo que mi quedave d’obsessió de viatge acabat, si va fer de

tres hores; allà estaven tots els friquis de Otago (els trenta), tibant-li a muerte en

aguell dumenge mig soleat, el hipis relajando, els domingueros que no passen del

primer bloc, i si perden lo fabulós del laberinto...  Pra que io vaiga després dient

pr’astí que la bellesa del paisatge é algo que està en els ulls de la gent, que tenen la

postal de Sant Climent gravada a la retina i no poden evitar l’”Oh, què es maco”! Als

collons:  els  maoris  amb  la  seua  cultura  a  anys  llum de  les  complicacions  dels

europeus, ia flipaven amb la bellesa intrínseca que hi ha en la simple complicació de

les formes suaus de l’arenisca que –tan senzill com això:– t’enganxe els ulls a la

pedra. I com que surt d’aguella manera entre tants tossalets iguals, redons i clevats,

només ixo té blocs... Claro que els maoris no van fabricar aguestes terres pastorals,

pra n’ells els blocs eren al mig d’un bosc gegant, igual é: com que fa desplomes, i

covetes, se hi quedaven a txaure, hi enteraven els morts, com al Bosque de Rocas de

Perú, a vere qui si ressitís a allargar l’estada!
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Foto 165: Castle Hill.

Io vai marxar cap a Chch fent dit però el tercer vehicle va parar i el xòfer del bus mi

va dir “home què tal tu un antra vegada” i potser sí que finalment tinive raó furdi

amb allò que sóc del país. 

I el bus a Chch me hi va deixar al punt com sempre: Eri i Takeshi cuinant unes altres

cuixes de pollastre emmandonguillades superel·laborades que van ser la bomba. 

El dilluns vai nar al Laboratori de Paisatge a despedi-mi de tots i estave desert, la

carta de Jackie penjave de la seua porta amb el meu nom. Vai cuinar faves tendres

trencades amb puré de trumfa tot gratinat pra acompanyar amb algo de descanso els

deu currys que van portar del Indian Tandoori, a cada qual més sabrós i piquent. I

totes les nits mos vam emborratxar, i el dimarts no vai fer re de re que estava sense

haver  dormit  re  de re,  però a  la  nit  vai  cuinar  una plata  enorme de  bunyols  de

carbassa, torradets, que amb salsa untuosa de formatge, mi van quedar de surtir a la

tele. Borratxera especial pra celebrar que Takeshi se n’anirà a fer de samurai extra

pra la  película  El último samurai,  i  mi  demanave unes  frases  d’espanyol  pra la

ocasió de conéixer a Penélope Cruz o per si tornave  una madrilenya que uns dies

antes tal: “Dame un beso”, “eres guai”, etcétera. Bueno pra quan la suïssa marxés,

claro. Io amb Eri, veient tan clar la distància i l’olbido creixent des de ia, veient el

seu futur amb Take... Etcétera etcétera. 
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Ia sóc un antra vegada al cap del carrer, pillant un avión amb vint-i-tres quilos de

motxilón a la bodega, una “motxila d’abord” amb dotze quilos de puro llibre, més la

típica “bossa de mà” amb la típica “una càmera fotogràfica petita” amb quatre coses,

els carrets i quatre llibres més “per al vol”, més el típic “un abric” que é un goretex

amb un forrillo  a dins penjant del  braç,  i  les botxaques plenes,  més un rollo  de

mapes de metro-vint,  més  una màscara japonesa d’escayola  que é  el  regalo  que

m’han fet aguell parell i que serà el meu suplici pra que arribe sancera. Espero pues

que no mi queda tirat per aeroports calurosos del món, perquè no tinc tantes mans.

Això sí: no mi faltarà ni tabaco ni jalo. 

I ham despegat, tiempo despejado en la costa este, i els rius de cursos trenats, de

blau turquesa,  amazing,  el  pinxe Rakaia amont i  els  platós  glaciars  que no vam

visitar. Ixos Alps, Ka Tiritiri O Te Moana, no semblen gran cosa vistos des de l’aire,

però claro que cal recordar que els passos transalpins per carretera són quatre, a

saber: Lewis, Arthur i Haast. Més una carretera prop de la costa nordest. en uns set-

cents quilòmetros de serralada,  lo que supere en més de dos-cents al  Pirineu.  El

Aoraki o Mont Cook quedave molt lluny, i penso que lo que hai vist més gros ere el

Mount Evans destacat en solitari. Al Pirineu el problema ha sigut que quede entre

dos continents, que si haguès estat sol al mig del mar i ple de bascos com estave,

encara  a  hores  d’ara  tindrie  mil  refugis  lliures  amb bones  destrals  i  només  dos

millons d’habitants voltant-lo. 

I en solitario hera començat isto viatge amb uns plans immediats enormes, i mi vai

rajar, i potser sí que mi vai cagar de por, no de la por del massa pes o del massa

perillós entorn, sinó por de soledat; i en tot cas l’encert de convidar a Tuan ha sigut

un highlight, i la seua renaixença de motivació al meu costat, un privilegi de vere. El

meu preu va ser perdre protagonisme, el seu inglès li dóne deu voltes al meu etc. Ara

sí, xic, porter de lujo. Fet a mida, el meu blood-bro. Diu que un zero i tres deus a

l’examen de camión, no si pot dir que malament; i els dos mos donem les gràcies

mútuament;

pero en fin, tierra australiana en el horizonte amplio y la vuelta a casa. Ya pues, ya

fue. Vai estar a Nova Zelanda una vegada pensant en fer grans solitàries i mi vai

rajar  pero  marxo  com  vai  arribar.  Amb  ensonyaments  de  grans  solitaris.  Però.
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Ensonyaments solitaris, i é cert que tot si pot fer, amb un mochilón, la forma física, i

el tot quant, el Aoraki en solo, el Aspiring en solo, la gran travessia de Ka Tiritiri en

solo; i no la travessia de conveniència –mig de pacotilla– que preparen els de la

fundació,  que per  no xafar  propietats  privades  s’allunyen cent  quilòmetros  de la

divisòria d’aigües just allà aon é més “interessant”... No hay color!

No puc jurar que solitari, pero m’agrade jurar que la travessia d’ixa illa del Sud, amb

la  illa  del  Nord  pra  escalfar,  la  faré,  si  tinc  prou  vida...  Lo  important  é  la

independència, la sostenibilitat, l’elegància dels pateos; la solitud no li done mèrits.

Ia la dóne la montanya.

Highlight: Ronald o Roland. Que just acabar io de lauperitzar a Tuan (lauperitzant-

mi io), i pensant què fàcil é animar algú, si li prepares un pateo com aguet, y al

volver la vista atràs/ vio otro sabio que comía/ las hierbas que yo rechazaba. Ah

amigo– Heus ací el mític! Adreça? no cap! La pàtria el món, la religió el moviment

perpetu,  la  filosofia,  l’estar  contra  el  ser,  perquè  el  ser  ia  no é  res  més que  ser

números,  en  isto  pinxe  món  aon  tot  conspire  a  actualitzar  el  1984  en  versions

endolcides– el gran hermano ti vigile, i  s’apunte tot  en els trillons de trillons de

bytes de memòria informàtica perfecta que té pra fitxa-hu tot, i per descontat que

mai, MAI borre re, perquè la capacitat de memòria creix exponencialment, i perquè

amigo, la informació é poder. Per la Visa s’han apuntat que hai comprat tabaco i

alcohol a les antípodes, per exemple. 

I en tot cas el seu exemple servís pra pervertir-lo io en el meu credo particular, 

pero estar, “estar en el camí”, en el present viscut i sentit, ací hi ha l’únic valor que

sobresurt dels atres valors. 

I a vere com te hu faràs, Chavicho, a vere com en traus plaer del camí que ara vols,

escriure un llibre, i que sigue pel plaer del camí ben triat i disfrutat, i no perquè el

destí tingue absolutament cap valor. Perquè, é prou senzill d’entendre: un títul de

doctor, de re servís, contra una fractura de lo que sigue, al mig de un gel patagònic

sense ràdio...

I ací deixarem de moment les reflexions. M’ha agafat fort avui, té collons a n’istes

altures (36.000m)(no, vui dir alçades de viatge), ia veic casa i m’agafe la pressa

d’escriure... Perquè prou sé lo que els viatges són, i que quan si tanque una llibreta
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perquè els amics són presents, no si torne a obrir més que si te hu curres pra saltar–

SALTAR!

En el aire encara –un tros més enllà.

Hai  vist  un reportatge-concert,  a  la  minitele  a  la  carta  que  tinim,  The Doors  in

Europe, com seguint la costum de Moi i els seus que sempre punxaven Doors amb el

canuto de després d’escalar. I hai vist un concert de Moby, i un de Portishead, i

menos mal que hai acabat amb un de Jamiroquai pra despejar, que no mi podeva

traure les dones del cap. La conclusió en tot cas é què mentres dure l’amor tot està

bé. Quan s’é lluny, s’é lluny. 

Un tros més enllà, ia ham fet la paradeta a Thailàndia i hai canviat els deu bugs

neozelandesos per fruita rara confitada –algo que mi puga menjar en cas d’apuro! A

hora kiwi són les sis del matí i clareie; a hora de Bangkok é la una de la nit i tot i

així mos donen sopar. I diu el capità que avui volarem per damont d’Afganistan,

miràvos com han canviat les coses, ara ia està el país pacificat, o com. Suposo que

encara el deuen tindre ben capturat, i de montanyes aon amaga-si no en van deixar

cap de dreta. La cosa é ben bèstia, pel món.

Fa  dos  dies  mi  vai  enterar  del  chapapote.  Claro  que  quan  io  vai  marxar  a  les

antípodes, el pinche Prestige encara si tinive flotant i pensaven si com rodear la taca,

o què fer. Claro que vai vere una foto al diari d’aquí, fa dies, amb el pudding oliós de

dos pams d’alt a les plaies, i que io mateix vai reenviar notícies fresques que m’han

tornat multiplicades per mil; i claro que Ivan mi va contar que se hi van passar les

vacances de Nadal, ell i deu mil més, neteant, i que l’Antonio està per allà encara de

voluntari amb deu mil més,

Ia me hu podeva imaginar, pero no me hu vai imaginar hasta que un matí d’istos, tot

tornant de casa d’Eri, le hu vai contar, i contant tot això, vai pendre la mida de la

catàstrofe. No en sabeva re, i contant-hu, me hu vai contar a io. Les llàgrimes mi van

pillar per sorpresa. I mi deixe ara sense paraules. 

Una son que mi caic, mi ve ara. A vere si mos porten una ració individual de líquid o

refrigerio que é molt de matinada. Mira què bé, els dos francesets que han sustituït al
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matrimoni indi tiquismiquis i pudiente, tamé han marxat, i podré txaure estirat. El

meu aguerrido diari de l’estimat viajero que  m’aguantes, la meua ració individual

d’amic en tants viatges –tu no mi fallaràs! Si n’hi ha algun que io no controlo que

m’ha vist surtir des de Christchurch, ha de flipar, isto tio escriu sempre! Bueno, quan

estic sol, sobretot, que el salto é més conscient. 

Hale, mirarem la tele un rato, com la gent civilitzada.

31 de gener de 2003

London Heathrow, des del mero avión a la mera pista. Que hi ha la gran nevada a

Londres, que no si pot sol·lucionar el caos i que el meu vuelo a Barna ia ha surtit si

ha pugut i sinó, ia surtirà un dia o atre. Què bonico un aeroport nevat. I què mansets

mos ham tornat tots aquí dins, passats deu minuts de l’aterrisatge, de perdidos al rio,

pendre-se-hu amb paciència i el crew igual: ara uns cacahuets, ara un suquet, ara un

caramelet... Mi pregunto què passarie si arribés l’hora de dinar i demanèssom nar a

peu per la nevada a la terminal... pues si no hi ha ni escales! 

Prisa mata, migos. Poc a poc en nirem aprenent, potser, de volar, de combinar els

vols amb temps, de portar provisions. Avui al menos tinc tres asientos pra io solet,

catorze hores després, si note. A destino segur que els amics saben d’isto pollastre

que hi ha montat. 

Vui dir, seguint les reflexions de caire general. U, jalapeño é jalapeño. I ia sé prou

que no sigue per gana sinó per gula o ansietat que menjo ara però tot lo que entre

engorde si no mate i s’aprofite i ia està bé. I això pues é presente immediato, i que a

Barna algú taste Gingernuts d’istes tan bones é futuro no seguro!

Mira, el capitán diu “estigueu sentats! Podeu utilitzar els móbils” i tothom dret a

buscar  els  mòbils.  Io  tamé  en  porto  un  però  ia  tindré  temps.  Nos  movemos!

“apaguen los teléfonos, abrochen cinturones”, cierren los diarios de a bordo.

Són vora les quatre de la tarde quan entro al aparato que va a Barna. Pero ia hai fet

una trucada i hai sapigut coses i aon anar a caure a la ciutat. Bon, 

reflexions en el límit del temps disponible.
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Isto matí (?!) les llumetes no funcionaven i no hai pres notes, pero hai pensat, pensat

tesi.  El  escriure,  i  donques  no  en  paraules  sinó  en  chorro  de  tinta  al  paper,

pausadament  com  ara  mateix,  aixit  pensava.  No  hai  pres  notes,  pero  sí,  tesi.

L’experiment.

La ciència no é més vàl·lida perquè faigue riure, si de cas al contrari, com a màxim,

un pot ser agut i imaginatiu amb el mètode científic hasta el punt que diguen mira

què espavilat com se hu monte!, pero ha de ser defensable en els dos sentits: mirat

en sèrio, que sigue sostenible l’argumentació, i mirat en broma, que tamé hu sigue.

L’experiment  de  difusió  literària  de  pateos  guiats  o  similar,  andino-himalaïc-

katiritiric-pirenaic.  Propostes  de  recorreguts  d’aprenentatge  paisatgístic  arreu  del

món  o  en  quatre  racons  del  món.  Bé  reunits  com  a  propostes,  bé  publicats

independentment. I independentment després, la tesi: “aixit si construís paisatge de

calitat, aixit s’eduquen turistes de calitat, que sàpiguen apreciar el fondo, disfrutar la

lentitud i la sorpresa”... Bon, això le hu contava a Tuan baixant de l’Styx Saddle i

llavontes ere congruent, tot i que més endavant, pensant-hi, mi vai dir “això é un

subidón de gèminis, no ti passes de listo”. Pero vet ací que avui, isto matí, i encara

dotze hores després, hi tornava a vere la justificació. Perquè, si la pregunta é: qui sóc

io pra publicar les meues rutes a paisatges que són de tots, o pra fer paisatges de tots

de llocs que ara com ara només són patrimoni dels seus habitants i pocs visitants?

Pues  sóc  un  qualsevol,  igual  que  qualsevol  atre  qualsevol  que  vulgue  i  pugue

publicar.  Pues  é  exactament  això  lo  que  li  dóne  validesa  a  l’experimentació  en

geografia humana de la manera que io proposo, el fet que io no sóc digú, ni sóc el

superalpinista  ni  el  més  lolo  dels  pateadors  ni  tampoc  –encara,  digo–  el  doctor

especialitzat  en geografia de les montanyes:  pero si  tinc accés a publicació,  puc

construir  paisatge,  ixa  é  la  clau.  I  en  el  món  post-ultramodern  en  què  estem,

difondre, fer arribar al públic una obra que faigue paisatge, literària i/o fotogràfica, é

una cosa nova, contant amb el filat d’internet.

Pero(-s):

-Entorn del treball que vai acabar al setembre, la “muntanya dels desenvolupadors”;

el Jordi se hu va llegir frase per frase o només en diagonal? i el Jaume, que el va

corregir? perquè ia n’hi vai narrar, de bestieses, eh!

-Lo de publicar llibres o articles é tan fàcil? oh, l’intento ribagorçà a Langtang el van
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publicar sense dubtar, i no una nota petita, sinó tota la pàgina tal com la vai pensar,

tot el text i dos fotos. Ixos de Desnivel, o atres editorials, els puc enviar deu fotos i

cinc pàgines de text a vere què diuen. Sense preguntar, en tot cas, é difícil sabre si

publicar é difícil. 

-Un llibre de viatges o una guia de treks? Pra lo segon mi falte un atre viatge al

Huagurunchu i al menos un pateo llarg pel Pirineu. 

Pero ré! Si al director li semble bé, io acabo el meu treball de camp com l’estic

portant. Vai passar-me un any i pico dubtant com enfocar el problema en estudi, això

é tot; coses de les tesis “tema lliure”, no encorsetades dins un proiecte més ampli i

preexistent. Pero el camí pra ser doctor si presente cada vegada més agradable. Li

farem un tiento. Decidir, cal, si serà una tesi curta amb vàries publicacions anexes, o

una tesi llarga que hu contingue tot. 

De Nova Zelanda porto idees del Laboratori de Paisatge que reforcen les meues; i

mil quilos de llibres i folletos i revistes i mapes interessantíssims al meu quehacer.

El meu quehacer a base de biblioteca mi provocará el síndrome donquijote, bé hu sé,

a menos que puga seguir com hasta ara, mig any a casa sentadet davant del teclat,

mig any de andante, navegant montanyes d’ací o d’allà, desfaciendo entuertos y...

ay, vui dir, mig any fora de casa, com a objectiu, en treball de camp. Això no hu

entenen ni el director ni els meus pares, pero é la meua recepta pra evitar torna-mi

boig... del tot, diguéssom.

Ara me’n torno a recordar que el ditxós treball de DEA sobre los desarrolladores i

sus manias va meréixer un excel·lent! Ahí me las den todas!

Ixa serie una bona conclusió pra tancar isto diari...

Tinc finestra pero ia si cole el sol; no veré els Pirineus, i serà la quarta vegada que

els sobrevolo en aeroplano i ni asomo de divisar-los... Teóricament els d’Anglaterra

van per sobre de Jaca.

Pero veieva la campinya inglesa, el bocage bretó, argh! quines ganes de passea’m

per tot! motxilla mitjana i molts bibacs, molts pobles, playes, serradets boscats,...

patear... pero oh! la propietat privada! els caçadors! La investigació geogràfica a peu

en terres civilitzades é diferent pero tamé é necessària. É complexe, potser, si te hu
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penses molt o hu vos lligar tot, pero tamé, si te hi fiques, o te hi fots, i ia està. Bé

Ronald ha estat sis mesos seguit off the beaten track entre Pakistan i el Nord de la

Índia, enguany, entrant a l’Afganistan encara fumeiant de bombes ianquis... Pues é

com lo de la gran travessia neozelandesa de les dos illes, que pra obtindre tots els

permisos i púguer ser oficial, ha de respectar que alguns propietaris no vulguen cedir

un dret de pas amb papers, i llavontes buscar les carreteres, allunyar-se del cor de la

montanya, etc; pero que si te hi fots independent de tot quant, ningú diu res, no cal

anar trucant a les granges pra demanar pas verbal... si casi é impossible que sàpiguen

que has passat! Que l’alta montanya, encà que tingue amo, no té vigilant! Avantatge

indiscutible del malpaís. I els acantilats i les costes... com la de Bretanya que ara

veieva... probablement acaben sent pateos de 50% asfalto. 

Des  de  luego,  a  cap  puesto  del  món  estàs  més  camuflat  que  amb una  mochila

seminova i kets de caminar, amb Khumbu i per la carretera pirinenca. Pacific Crest

Trail amb la Sierra Nevada en hivernal; a Nepal a peu amb Khumbu, a portar-lo de

regreso a su tierra natal, aguet é un viatge que intentaré aparcar en la ment, pra més

endavant, pra molt més endavant, o potser hasta pra’n’un’antra vida... Un viatge de

travessar moltes fronteres, de les verdaderes, lingüístiques, etc, i de les de papers... 

Ah potser hai vist una cara sud sospechosamente parecida al Cadí...

Aterrissem –la puesta del sol ha sigut al mar, de escàndalo!

Annex in-data:

23 de gener de 2003

Si ara  fos l’hora de començar  un pateo com aguet,  la  motxilla  la  faria  diferent.

Home, claro!

Bueno, pues apuntem-hu. Sobretot lo de la cuina.

El fogó, el multifuel de Primus, continue rutllant de cojón. Hai cremat Whitegas,

benzina blanca d’ixa més pura, si gaste depressa, però se hi pot fer de més i de

menos. Lo millor é cremar kerosene, que dure més, i preescalfar el fogó amb alcohol

que  portes  en  una  botelleta  xica  i  aixit  allargues  el  combustible,  i  sobretot  no

s’embrute el fogonet. Portaria un dipòsit de combustible més gros, d’un litro, o el de
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litro i quart. i portaria tamé una càrrega de gas de 125g d’emergència. Portaria dos

pots,  enlloc d’un, mitjanets.  Acer  inoxidable,  que ia  hu ere el  que portava,  amb

tapetes. Aixit estoves els deshidratats mentres fas el te, o fas el te mentres si refrede

el sopar, engegant una sola vegada el fogó. Nantres ia nàvom bé amb els nostres

thermo-mugs, févom el cafè primer, el passavom a les tasses i allí t’espere calent a

que cuines i menjes la civada. Per cert que el mug, millor de mig litro i sense ansa.

Els pots podrien ser de titani, serie collonut, si no costés dos mil duros la peça...

Bolses de nylon pra’l menjar, no cal tan ziplock que acabe fallant i ia va tot prou

impermeabilitzat pel packliner.

Portaria un o dos sacs de sal (buits!), que són tan tenaços com un packliner, i n’hi ha

de transparents, i són més xics, aixit pots organitzar les coses diferents: el sac gran

pra tot  i  el  de sal  pra la  minja.  Un fondo i  un rocle  d’alumini  de paravent  del

fogonet. S’aprofite molta més calor, i é vergonya que no el tingues encara. 

Pra dormir, cal apuntar que no si pot anar amb un matalàs unflable sense portar un

kit de reparació de punxades. Encara que la gota de cianoacrilato ia hu cure. Això sí,

amb tants dies, l’asquena hu note, una bona esterilla d’istes. Asimismo, una manta

tèrmica  reforçada  pra  estendre  sota  les  esterilles.  Si  no  si  vol  portar  tenda,  un

compromís pot ser una funda de bivac més gran, la que tanque del tot, amb una

rejilla pra les sandflies adaptada, i un poncho amb argolles pra tapar les motxilles i

la part del cap. Total ací hi ha molts refus, i pra quatre dies que no en tens, pots

sobreviure. Però si allà aon vas cal una tenda,  ista que portàvom, molt bona pra

bivacs a set mil metros, no val. Ha de tindre àbside, pra cuinar, i ser habitable amb

tot a dins, que ista no hu é. I si pese casi tres kilos, no importe, si é la teua casa pra

un mes...

De sac de dormir no portaria un d’istiu tan fet pols, sinó un saquet d’ixos amb menos

de mig kilo de pluma, que en total fan un kilo o poc més. Els locals preferissen la

fibra, però. I l’anorak de fibra, que portava io, comparat amb el xalequillo de pluma

que portave Tuan, més xic el xaleco, millor. Lo mateix, canviaria el matalàs que tinc

per un de tres quarts de cos, més un pedaç d’esterilla clàssica quadrat aon ti sentes a

dinar, etc., i ti servís pra’ls peus a l’hora de txaure, uns petits velcros impedissen que

surte de puesto para su comodidad. 
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Annex in data, in the backpack...

Foto 166 i 167: Pedretes de l’atre costat del món. Les Bordes, abril 2003

Annexos post-data:

Transcric la llista del menjar que segons Moir el neozelandès cal portar, en la guia

de 1925 que ell va escriure en persona, i afirme que ha de ser suficient per a quatre

persones durant  una quinzena.  Fixeu-vos  que fa  possibles  unes entes  sabroses i

variades. Noteu que en la traducció al català he dividit entre quatre els pesos per

calcular el que hauria de portar un solitari. “
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A list of stores:

(quatre persones) (per cap)

“12lbs Oatmeal 1’2kg flocs de civada

25lbs flour 2’5kg farina

12lbs rice 1’2kg arros

2lbs ground rice 0’4kg farina d’arros

12lbs sugar 1’2kg sucre

1 large tin baking powder llevat químic 

1lb tea (tin) 0’1kg té

1/2lb cocoa 0’1kg cacau

1lb salt 0’1kg sal

6 tins CMC Meat, 1&1/2lbs each 2’2kg carn enllaunada

1lb tin Beef dripping 0’1kg vegemite (marmite)

2lbs Pea Meal 0’3kg farina de pèsol

2 tins milk 0’5kg llet en pols

1 large tin Glaxo 0’3kg algo com el pinole

1 small loaf cheese 0’3kg formatge

2 1/2lbs butter 0’5kg mantega

3lbs jam 0’6kg pernil

4lbs golden syrup 0’5kg mel o xarop d’arç

8lbs dates 1kg dàtils

4lbs cooking figs 0’5kg figues 

3lbs dried (apricots peaches prunes) 0’3kg fruita seca

2 pck seedless raisins 0’2kg panses

1lb wax candles 5 espelmes

6lbs milk chocolate 0’4kg xocolate

2 loaves bread 1 pa de kilo

2lbs bacon 0’3kg cansalada

6 pck lemonade powder 0’3kg isotònics secs

oil for boots. greix, etcétera.

(aprox 55kg) (aprox 14 Kg)

...must be sufficient for a party of four men for a fortnight, or even a day or two

longer... the total weight should not be increased.”
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La llista fa al menos 130 lliures comptant que el formatge curat faci 1kg i els dos

pans siguen de 1’5kg. Que són més de 55kg de teca; pra 4, cadascun portarà uns 14

Kg, que duraran 15 dies: de 0’8 a 1Kg/pax/dia. Si la fessom en lo més “ultralight

megapro” del “outdoors’ market system”, portaríom:

15 packs de plat principal sec, 3kg

15 packs esmurzar, 2kg

30 barretes pro, 3kg

2kg fruita seca

1kg fruits secs

altres 1kg

total: 12kg.

No semble molt millor que la versió de fa vuitanta anys, sobretot... per lo que és “bo

per  a pensar”.  A menos que ti  reduisques  a lo  envasat,  llavors  són 8kg,  que  é

efectivament lo que portaven en papeo aguells del muddytrail (Stewart island, 14

days medium-hard), i 4kg tot el resto sense tenda, 1kg de motxila i au. Però en cas

de apuro o de bloqueos per molt mal temps, s’ha de sabre dejunar. Lo que pra la

maioria marque la diferència segons diuen, é el combustible, en gastes molt menos

amb els precuinats, vas més depressa i tens més temps per caminar, i altres excuses.

Pra io el temps passat cuinant mai é perdut, i a la montanya menos. Claro que al

1925 el fogonet ere una destraleta, que no gaste petroli. Per no explicar tamé que

fent chapatis  i  avena i polenta estalvies molts  quartos, cosa que pra io,  que no

depenc de les curtes vacances d’un curro de onze mesos, vol dir més dies caminant.

Preferisso  portar  combustible  extra,  aprofitar  les  estufes  dels  refus,  i  carregar

menos basura.
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Annex fotogràfic post data:

Foto 168: Balises estàndard del DoC: groga (vella) i toroncha (nova).
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Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral 6/8. Annex

Una fantàstica rima satírica trobada en un dels darrers Moir’s guides.

SAR (Search And Rescue Service) NIGHTLY PRAYER

Seek no wisdom, leave no word;   No búsquegues coneixement ni déixigues avís;

Common sense is too absurd. El seny comú é massa absurd.

Ignore advice, you don’t need skill; Ignora consells, no ti cal traça;

Blokes like you are hard to kill. Homenots com tu són durs de pelar.

Take no extra food or gear, No pòrtigues extra de menjar ni abric,

You’ll not need it, have no fear. No ti caldran, no tingues por.

But, we ask of you before you die:        Pero antes que morgues ti volem demanar:

Please choose a place that’s not too high! Per favor tria un puesto no massa alt!

I un radé poema, de John Maclennan, a la primera Moir’s Guide, la de 1925.

Felt ye a heart-deep loneness Sents una solitud de cor fondo

A longing to leave the paths and plains Un desig de deixar senders i planes

Wherever the feet might rove, Allà on sigue que els peus podrien 

vagar

For a hut on the shady range, to share cap a una cabana a la serralada obaga,

pra compartir

The Mountain Spirit’s Love! L'Amor de l'Esprit de la Montanya!
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