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Casal d’estiu 2014 

Un món per descobrir 

Quan Juli Verne escriu El Far de la del Fi del Món  va imaginar un lloc on 

l’acció es desenvolupa en una illa situada a la Patagònia argentina. Allà hi 

vivien una sèrie de pirates que es guanyaven la vida atacant als vaixells que  

quedaven encallats a les roques. 

Un lloc imaginari, com imaginària era la percepció que l’home medieval 

tenia de la terra. A una població de Sòria (Burgo de Osma) es troba un 

mapamundi on es dibuixa la terra plana i amb precipicis en els extrems.  

Però què fa un Home amb les cames cap amunt i amb uns peus 

immensos??? 

Les males llengües diuen que l’indi que hi ha a la dreta del mapa fa una 

“xilena” abans que la pilota no caigui pel precipici (Finisterre), al final de la 

terra.  

 

Potser el varen anomenar Patadon. Per això el veiem amb les cames 

enlairades. 

Un altre historieta, llegenda o realitat, ens explica que quan el portuguès 

Magallanes i el seus acompanyants varen veure als indis els van descriure 

com a gegants  als quals calien uns grans peus per tal de suportar el seu 

gran pes. 

Els va batejar com a patagons, d’aquí el nom de la Patagònia.  

Segurament amb el fred que fa allà, es devien embolicar amb pells i les 

petjades que deixaven a la neu deurien ser immenses, unes marques 

profundes i de grans dimensions.  
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Europa, on vivim nosaltres, ocupa tota la meitat esquerra del mapa. Per a 

ells/es, en aquella època, no hi havia més món. 

Fet i fet, no hi volem  pas  anar a la fi del món, sinó descobrir, 

crear, imaginar quines  són aquelles terres, illes, continents  reals  

o somiats.  

Sí, com aquella altra llegenda que va corrent de boca a orella i de generació 

en generació des de fa més 2.000 anys, L’Atlàntida. 

Expliquen que l’Atlàntida estava  situada més enllà de les columnes 

d’Heracles. Illa que li va tocar en sort al déu Positó i que va poblar casant-

se amb una mortal. Els seus descendents es varen anomenar atlants. 

Alguns/es la situen a les Illes Canàries. 

En l’època d’Alexandre el Magne, el seu almirall Nearco diu que va trobar les 

illes de Khrysé (d’Or) i Agyre (de Plata) al Delta del riu Indo.  

Les ganes de trobar aquestes illes, el paviment de les quals  era d’or i de 

plata, va fer anar intrèpids com el portuguès Cristovao de Mendonça a la 

seva recerca i molt ens temem que el que va trobar va ser la immensa illa 

d’Austràlia. 

Les illes de lava i corall són fràgils. Les erupcions volcàniques marítimes o 

terrestres poden fer sorgir una terra nova, però un tsunami se la pot 

empassar i tornar al mar. Com va passar amb Doggerland, al mar del Nord, 

que unia el Regne Unit amb Europa. 

 

En veritat tot aquest afany d’aventura i temeritat va fer descobrir a 

la  humanitat que el planeta blau on vivim és tan rodó com la 

lluna que veiem penjada del cel. 

Bé,  ja hi som, ens hem de creure que som aquells homes i aquelles 

dones a qui  els déus i les deesses  o reis o reines , el govern o caps 

d’una població van encomanar d’ anar a descobrir una nova 

terra. Una illa o un continent a la que li posarem un nom, si cal, i 

la situarem en un mapa. 

Perquè la família sàpiga en tot moment on som i què fem, veiem, 

somniem, gaudim, mengem..., cada dia  els enviarem una postal . 

Si tot va bé , a l’ajuntar-les  totes (puzzle) formaran el mapa d’on 

som. 
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Les tardes d’estiu anàvem a jugar al bosc de fagedes que hi ha al costat de 

la casa del riu. Aquella era la primera tarda de 2014, la del 25 de juny. 

Aquesta vegada, però, sols es van trobar a primera hora la Nora, l’Aina i 

en Pep. La resta, aquell dia, havíem anat a la ciutat a firar roba nova. 

Havia passat un any i havíem crescut. Així doncs, els pares de l’Andreu 

ens varen portar a comprar. 

Per cert, el meu nom és Alexandra, però tothom em diu Alex. 

El que més ens agradava  fer era inventar-nos històries i representar-les i 

fer veure que érem intrèpids navegants o exploradors temeraris o detectius 

silenciosos o pirates dels mars del Sud, o ...  

Ens agradava somiar que aquella era la nostra vida, lluny de pares i 

mares, lluny de les obligacions de l’escola, sense horaris, sense ordres, 

dormint sota la lluna que penja del cel. I gronxar-nos d’ella quan està en 

Quart Creixent. 

Ens agradava pensar que vivíem allà, entre els arbres, els arbustos, les 

roques i pedres i els bolets. Però sobretot, ens frapava reunir-nos a l’ombra 

d’una olivera. Si, aquella enorme olivera que tenia un forat enorme al mig 

del tronc on, ben mirat, hi cabíem tots.  

En un raconet de dins del forat, com al damunt d’una arruga de l’olivera, 

hi guardàvem una caixeta de fusta de noguera, que feia molts anys, però 

molts que li havia regalat l’àvia de l’àvia de la meva àvia i que aquell 

hivern m’havia regalat ella a mi. En ella hi escrivíem els missatges que ens 

volíem fer arribar per si no hi érem tots aquell dia o bé per avisar que 

arribaríem més tard.  

D’aquest manera varem descobrir que als nostres amics els havia passat 

alguna cosa, doncs la caixa estava oberta i a terra hi havia marques 

d’arrossegaments que desapareixien en el no res. 

Varem passar la mà per tot el prestatge on guardàvem la caixeta per tal 

d’obtenir alguna pista i poder esbrinar el que havia passat. De cop i volta, 

els dits de l’Andreu van ensopegar amb una petita branca retorçada dins 

de l’arruga de l’olivera i sota els nostres peus es va obrir un gran forat per 

on varem caure com si d’un tobogan es tractés.  

La caiguda va ser sobre uns matalassos de canyes verdes, curtes i toves. 

Una mica més enllà hi havia els nostres amics. Havíem arribat a la jungla. 

 

 


