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U N E S QU A N T E S D E F I N I C I O N S I M P O RTA N T S

Atrevida: (adj.) 1. Que té valor i coratge. Que no té por del perill.
2. Insolent, descarada.
Repte: (m.) Acte de valor; comportament que requereix coratge. Acció atrevida.
Aventura: (f.) Experiència emocionant o extraordinària.
Aventurar: (intr. pron.) Arriscar, exposar a l’aventura.
Va decidir aventurar-se dins la selva perquè l’experiència l’emparava. A més a més,
tenia moltes llaunes de menjar, xocolata, un bon mapa, una intel·ligència encara
millor, una farmaciola, havia tret un excel·lent al treball sobre plantes comestibles
i, evidentment, era atrevida.

CAPÍTOL 1

SOMIA SENSE
LÍMITS I FES-HO
REALITAT
Quan tenia tretze anys vaig llegir un article sobre una regata força curiosa,
en què competien unes embarcacions molt complexes: vaixells amb rodes de
paletes, goletes, barques de rem... Però totes tenien una cosa en comú: flotaven
damunt de brics de llet.
Jo no era marinera ni m’apassionaven els brics, però no sé per què aquella
idea em va entusiasmar i vaig voler construir un vaixell de brics de llet. Concretament, un vaixell pirata. Em vaig imaginar una embarcació de tres pals,
amb un tauló sobresortint d’un costat (evidentment!) i una proa corbada, amb
un cap d’àliga al davant. Així doncs, vaig començar a arreplegar brics de llet.
Els recollia del menjador de l’escola, de casa els meus amics, de casa la meva fa-
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mília. No vaig trigar gaire a acostumar-me a les cares que feia la gent quan els
explicava que volia construir un vaixell pirata amb brics de llet. Més ben dit,
era una combinació de cares, totes en una: la de «Ha, ha, ha, quina bogeria», la
de «Doncs bona sort, xata, però dubto molt que te’n surtis» i la d’«A mi, mentre te m’emportis aquests brics, fes-ne el que vulguis». Al final d’aquesta conga
d’expressions facials, jo sempre hi detectava una cara més: la d’«Ostres, ben pensat, sona divertit! Tant de bo ho pogués fer jo!».
«És que ho pots fer», els hauria hagut de respondre. Tot i això, és difícil replicar al cuiner gegantí de l’escola que fa olor de pernil dolç i cereals. Per tant,
no vaig dir res a ningú. Però els entenia.
Jo també havia estat una nena tímida i poruga. Al llarg de la vida m’havien
aterrit moltes coses. El curs de segon de primària. Els nois més grans. La velleta
de la casa del davant. Que em fessin sortir a la pissarra. El llibre Allà on viuen
els monstres. Els boscos a la posta de sol. L’aspecte dels ossos de les meves mans.
Tenir por era una sensació horrible, semblant a estar-se enfonsant en unes arenes
movedisses. Em notava un buit a l’estómac, un pes als peus, un ressò dins el cap. La
por em recorria tot el cos. I per a una criatura tímida com jo, resultava aclaparadora.
I un bon dia, de cop i volta, vaig voler construir un vaixell pirata amb brics
de llet i fer-lo navegar. Ai, ja he comentat que no tenia ni idea de portar una
nau? I dic «portar una nau» per fer servir paraules suaus, però en realitat hau-

La Laura Dekker estava a punt de complir els quinze anys quan
el 2010 va iniciar un viatge a bord del Guppy, un vaixell que el seu
pare i ella havien restaurat junts. L’objectiu? Convertir-se en la
persona més jove a donar la volta al món tota sola. Els més crítics,
i fins i tot els jutjats holandesos, van intentar intervenir-hi, al·legant
que era massa jove. Tanmateix, ella va iniciar el viatge igualment: s’aturava en
ports i illes, i esquivava amb destresa les tempestes i els mars agitats.
Un any i mig més tard, havia aconseguit fer la volta al món. I saps què?
Que no va deixar de navegar. Actualment viu a bord del Guppy i les seves
aventures continuen allà on va.
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«Les aventures valen la pena pel sol fet de ser aventures», Amelia Earhart, pilot d’avió.

ria de dir «deixar-se arrossegar pel corrent que et condueixi a la teva destinació». Ni tan sols això, sabia fer.
Què li havia passat, a aquella nena tímida i temorosa?
Encara existia, però en algun moment vaig arribar a la conclusió que no s’ho passava gens bé. Jo volia una vida plena d’aventures. El tipus d’aventures que havia llegit als llibres. Per tant, de mica en mica vaig anar insinuant a la nena tímida i temorosa que es fes enrere i que deixés pas a la noia aventurera que també vivia dins meu.
La noia que volia ser capitana d’un vaixell pirata confeccionat amb brics de llet.
On guarden els materials, els constructors d’embarcacions? Sota el llit, evidentment. En qüestió d’un mes ja havia reunit una pila de brics de llet. Al segon mes,
la pila havia crescut considerablement. Al tercer mes vaig començar a notar una pudoreta estranya. No se m’havia acudit que els havia d’esbandir! Al quart mes ja era
l’orgullosa propietària de cent seixanta-set brics de llet (nets). Ho tenia tot a punt.
Vaig tapar ben tapats tots els brics i els vaig lligar de tres en tres dins bosses d’escombraries. Llavors vaig tancar les bosses amb cinta aïllant i les vaig
embolicar amb una altra bossa d’escombraries. No era una experta en objectes
flotants, però sabia que si impedia que l’aigua s’hi colés, els brics de llet s’aguantarien sobre la superfície (com a constructora d’embarcacions hàbil i intel·ligent, havia fet una prova abans de posar la meva idea en pràctica definitivament). La mala notícia era que aquí s’acabava la meva intel·ligència, perquè
resultava que m’havia passat per alt una cosa: era una constructora inepta. I gens
manetes. I el més important de tot: mon pare tampoc no era manetes.
Tot i això, estava disposat a ajudar-me. Quan li vaig explicar el meu projecte
no va esclafir a riure. Bé, sí que se li va escapar una rialleta per sota el nas, però
el cas és que l’ocurrència li va agradar. Amb el temps vaig descobrir que les idees
esbojarrades li agradaven. Mon pare era un gran aficionat a l’acupuntura fins i
tot abans que s’acceptés com a procediment mèdic. Creia en els vidents. Pen-
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Fer ràfting a les aigües cabaloses del Gran Canyó és
molt emocionant, però què me’n dius, de recórrer els
gairebé cinc-cents quilòmetres d’onades monstruoses
i remolins esfereïdors dalt d’una d’aquelles planxes de
surf d’espuma? El novembre del 2001, la Julie Munger,
la Kelley Kalafatich i la Rebecca Rusch es van posar uns vestits de neoprè i uns
peus d’ànec i, carregant els seus propis subministraments durant dinou dies, es
van convertir en les primeres dones de navegar aquells ràpids increïbles dalt
d’una planxa d’espuma.

sava que, amb esforç, era possible parlar amb els animals. El pare, com a persona, no era un paio gens estrany. Era banquer, dels que porten corbata i sabates enllustrades de pell per anar a la feina i es pren un Martini en arribar a casa.
En aquella època, però, jo no sabia que la idea de construir un vaixell pirata amb
brics de llet li havia agradat perquè era esbojarrada. Em pensava que li havia
agradat perquè era una idea genial. És el que em va fer creure. Ben mirat, però,
dubto que m’hagués importat gaire, si ho hagués sabut aleshores. En aquella
època el tenia dalt d’un pedestal, i construir un vaixell amb ell volia dir que
passaríem estones junts. Em va semblar una part essencial de l’aventura.
Jo no tenia ni idea de construir una embarcació, i ell tampoc. Per alguna raó,
se’m va ficar al cap que allò volia dir que aconseguiríem construir l’embarcació, com si la part buida de la nostra ment on se suposava que havíem d’emmagatzemar el coneixement sobre com construir embarcacions fos tan enorme que
podia absorbir tota la informació necessària. Malauradament, no va ser el cas.
La idea del vaixell pirata va quedar descartada de seguida. I si muntàvem un
vaixell amb rodes de paletes? Tampoc. Un barca de rem? No. Finalment, ens
vam decantar pel que la majoria dels mortals anomenarien «quadrat», però que
nosaltres vam anomenar «rai». Vam col·locar els brics de llet damunt d’un contraplacat de la mida d’un llit de matrimoni i els vam cobrir amb un altre contraplacat. A banda i banda vam clavar-hi més fustes. En total vam fer servir uns quinze
claus. Li vaig posar el nom de Buc de Sa Majestat Homogeneïtzada. Era increïble.
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«M’he esforçat massa durant massa temps per deixar que res s’interposi entre jo
i els meus objectius. No penso decebre el meu equip i no em penso decebre a mi
mateixa», Mia Hamm, futbolista excepcional.

Vaig convidar ma germana, l’Alexandra, a assistir al bateig, que s’havia de
celebrar al riu de la ciutat. La meva germana i jo érem com qualsevol parell
de germanes: ens barallàvem, compartíem roba, de vegades ens delatàvem l’una
a l’altra, de vegades compartíem secrets, rèiem juntes fins que ens agafava singlot i ens feia mal la panxa, ploràvem amb facilitat l’una davant de l’altra... Però
a diferència de la majoria de les germanes, nosaltres havíem nascut el mateix
dia, amb dos minuts de diferència. Érem bessones.
Ens assemblaven tant que la gent ens anomenava «les nenes», com si fóssim
una sola persona i no tinguéssim un nom que ens diferenciés. D’altra banda, no
érem idèntiques en tots els sentits, i això volia dir que la gent ens comparava
sovint. Les comparacions et fan sentir com si t’estiguessin sotmetent a un càsting constant per donar-te el paper principal en una obra de teatre de l’escola.
Quin dels dos noms sortiria al cartell amb lletres de purpurina? Quina de les
dues acapararia tota l’atenció? Per això en aquella època no m’agradava gens ser
bessona (ara de gran m’encanta!). Amb tot, va ser el fet de tenir una bessona el
que va contribuir en gran mesura a l’aventura del vaixell pirata. Estava decidida
a separar-me d’aquella identitat compartida. Tan bon punt tingués l’embarcació llesta, ja no seria una integrant de «les nenes». Seria la capitana. D’un quadrat. Fet de brics de llet. Vinga, a veure qui ho supera, això!
Vaig oferir a la meva bessona el càrrec de primera oficiala. Jo no sabia gaire
bé en què consistia, aquella feina, i ella tampoc. Però hi va estar d’acord. Em va
fer unes quantes preguntes tècniques; per exemple, com es mouria el rai.
Era una bona pregunta. La meva idea original d’instal·lar-hi tres pals havia
quedat en fum.
—Amb rems de canoa —li vaig dir.
—Ah, d’acord —va fer ella, satisfeta amb la resposta.
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És clar, deus estar pensant que m’hauria hagut de fer més preguntes. Tot i
això, ma germana confiava en mi, de la mateixa manera que jo confiava en ella.
Per molt que ens baralléssim o ploréssim o intentéssim distanciar-nos l’una de
l’altra, estàvem profundament unides, perquè havíem sortit del mateix material genètic. Jo la seguiria allà on fos. Ella em seguiria allà on fos. Encara que
tingués a veure amb una idea de bomber. Encara que fos riu avall.
Jo mai no havia parat gaire atenció a aquell riu; preferíem jugar i nedar al llac.
Per tant, desconeixia que s’hi celebraven un gran nombre de curses importants de
caiacs. El fet d’haver-ho sabut no m’hauria tirat pas enrere, per descomptat. La
qüestió és que el riu era poc profund i semblava fàcil navegar-hi amb una embarcació de fusta (quadrada) construïda a partir de cent seixanta-set brics de llet.
Segurament els meus pares també ho van veure així, perquè en cap moment no em
van avisar de cap possible perill. Eren bons pares, però no pas bons avaluadors fluvials.
Ma germana va confeccionar una bandera: va escriure «Buc de Sa Majestat Homogeneïtzada» en un llençol blanc i el va lligar a un pal llarg. Era una bandera una
mica patètica, tot s’ha de dir, perquè més que cap altra cosa semblava un llençol
blanc lligat a un pal llarg, però ens importava un rave. Teníem una barca, teníem
rems, teníem una mena de bandera i de seguida vam tenir tripulació: el nostre
amic Charlie va decidir unir-se’ns, i una estudiant d’intercanvi francesa que es deia
Marianne, també. Jo duia uns mitjons de color blau, d’aquells estrets i alts que

Ka’iulani Murphy és una navegant d’oceans, tot i que no fa servir eines
modernes, com el GPS, el radar o ni tan sols una brúixola, sinó que es
desplaça mitjançant les tècniques antigues d’orientació, entre les quals
hi ha la localització de les estrelles i els planetes, l’estudi dels corrents,
els vents i el vol de les aus, el desxiframent de les formacions de
núvols i la lectura de la direcció de les ones. Sembla que aquesta és la manera com
els avantpassats hawaians de la Ka’iulani recorrien l’àrdua ruta des de l’Àsia fins a
les illes de la Polinèsia amb canoes enormes, fa més de mil anys. Actualment, la
Ka’iulani mena una rèplica d’aquelles embarcacions antigues, anomenada Hokule’a,
i fa quatre anys que va iniciar la volta al món.
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eren l’última moda a l’època, i una diadema i turmelleres de conjunt, ben bé com
si ja m’esperés suar la cansalada de tant de remar. Vam prestar jurament de lleialtat i vam cantar unes quantes cançons de mariners. A continuació, vam salpar.
Davant nostre s’estenien uns quants metres d’aigües tranquil·les, seguides
d’una sèrie de ràpids. En Charlie i l’Alexandra i la Marianne es miraven els ràpids sense tenir-les totes, però jo els veia lluny i em semblaven força petits. De
fet, els veia petits perquè eren lluny. D’això se’n diu «efecte òptic» o, en altres
paraules, «incapacitat d’acceptar la realitat».
Hauríem pogut començar el viatge a l’altra banda dels ràpids i llavors hauríem gaudit d’uns quants quilòmetres d’aigües calmades, però jo considerava
que allò era fer trampa. Teníem una barca, una bandera, una tripulació, un jurament i unes quantes cançons de mariners; bé que devíem poder fer front a
quatre ràpids mal comptats, no?
Tanmateix, resulta que no ens calia cap ràpid per passar de l’aventura a la desventura. Vam perdre el control del Buc de Sa Majestat Homogeneïtzada com aquell
qui diu en tocar l’aigua. Potser hi va tenir a veure el fet que l’embarcació fos quadrada, una forma no gaire hidrodinàmica. Qui sap si també hi va influir que els
quatre nanos que hi anaven al damunt no tinguessin ni idea del que es feien. El
rai va començar a girar sobre l’aigua com una d’aquelles rodes de gronxadors volants de les fires. La meva tripulació va començar a cargolar-se de riure. Com a
capitana els vaig dir que allò era un amotinament i que els faria caminar pel
tauló. Però jo també reia (a més a més, ni tan sols teníem tauló). L’embarcació
se’ns havia descontrolat del tot i ni tan sols havíem arribat als ràpids.
Tot d’una, es va sentir un rugit increïble. O això és el que van percebre les
nostres orelles, quan ja estàvem a punt de perdre l’equilibri. En realitat va ser

«El mal temps no existeix; només cal abrigar-se més», Julie Munger, navegant de
rius cabalosos i pionera de la navegació fluvial amb planxa en aigües gèlides, sota
les pluges hivernals, després del seu primer descens pel Gran Canyó amb planxa.
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un rugit de volum mitjà, procedent dels ràpids mitjans. Però si sentissis un rugit semblant de la boca d’un lleó, et sentiries millor si et diguessin: «Ah, tranquil·la, que només és un lleó mitjà»?
A això em refereixo.
Vam anar a petar al primer ràpid. És possible que se sentissin uns quants
crits vergonyosos. És possible que la Marianne deixés anar un «Zut, alors!». És
possible que ma germana es repensés si realment confiava en mi. Si alguna cosa
hi havia del cert, eren les riallades. Érem mariners valents, nosaltres. De sobte,
es va sentir un espetec eixordador. Vam notar que una roca ens fregava la base de
la nau. Un dels quinze claus va sortir disparat. I cinc més van cedir. Els brics
de llet embolicats dins de bosses d’escombraries van lliscar riu avall, flotant.
En Charlie, la Marianne i jo vam bracejar com vam poder i vam caure de bocaterrosa a la riba. L’única que es va aferrar a la nau va ser la meva primera oficiala, ma germana, que va aconseguir creuar els ràpids agafada amb ungles i
dents a un rai inclinat que, més que mai, semblava un quadrat patètic en procés de naufragi. Finalment, es van desprendre els nou claus restants i la primera
oficiala va abandonar la nau aferrada a la bandera.

PA R L A A M B A L G Ú N O U
Estàs pensant a apuntar-te a un equip o a una expedició a
la recerca de brics de llet? Les primeres impressions són
les que compten! No esperis que algú et saludi: presenta’t
tu primer. Pots seguir aquests tres passos tan senzills:
1. Mira l’altra persona als ulls.
2. Parla clar i presenta’t pel nom: un simple «Hola, em
dic Caroline. Encantada de coneixe’t» fa que el teu interlocutor se senti més còmode
que no pas si sent un «xiu-xiu-xiu» entre dents mentre vas mirant d’un costat a l’altre
com si haguessis perdut la setmanada. Encara que l’hagis perduda de debò.
3. Enceta una conversa amb una pregunta. Consell secret: pots portar la
pregunta practicada d’abans. «Quant fa que guarda aquests brics de llet?» és una
frase que trenca el gel de meravella.
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—Abandona la nau! —vaig cridar, perquè no se m’acudia res més.
—Ja l’he abandonada! —va bramar la primera oficiala, amb un to d’insubordinació audible, i va brandar la bandera per indicar que es trobava bé.
La nostra gran aventura s’havia acabat en qüestió de minuts. Quin final tan
trist per a tants mesos de preparació i esperança. D’altra banda, però, era conscient que acabava de capitanejar un vaixell que jo mateixa havia construït (amb
l’ajuda inestimable de mon pare, és clar): un vaixell que havia somiat i que havia fet realitat. D’acord, ho reconec, no era un vaixell pirata. Era un quadrat flotant. Però era un quadrat amb una tripulació, una bandera (si és que se n’hi podia dir així), un jurament, unes quantes cançons de mariners i un viatge sonat
(i curt) pel riu. Fantàstic, no?

APRÈN A FER EL NUS DE VUIT
Els nusos són importants, però costa recordar-los tots! És per això que jo vaig
decidir aprendre’n UN I PROU. El nus de vuit. Quan el saps fer, les múltiples
variacions que et permet són fàcils i molt útils en diferents situacions. No costa
gens reconèixer aquest nus perquè té forma de vuit (si el teu nus s’assembla a
un set o a un dotze, torna-ho a intentar!).
Un cop hi hagis agafat pràctica ja estaràs a punt per fer-ne una variació: el nus
de vuit amb volta. La volta és ideal per nuar un mosquetó. Vinga, enganxa-hi la
màquina de fer crispetes i puja-la a la caseta de l’arbre! Has de seguir els
mateixos passos que amb el nus senzill, però començant amb el cordill que fa
volta en lloc de l’extrem solt.
Ara ja pots practicar el nus de vuit seguit. Aquest el faig servir quan vull unir dues
cordes. És fàcil! Lliga el nus de vuit a una punta d’una nova corda (fixa’t en la
primera il·lustració) deixant una miqueta de corda solta. Tot seguit, agafa l’extrem
de l’altra corda i passa-la pel primer nus començant pel final. Es tracta de seguir
el primer nus a l’inrevés. Prova-ho!
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Quan va ser l’última vegada que vas construir alguna cosa manualment? Apunta’n
la data, qui et va ajudar i com va anar la construcció. Va ser superdivertit? Et va
costar? Si darrerament no has fabricat res, escriu què t’agradaria fer i per què.
Tant pot ser una caseta dalt d’un arbre com una rampa per anar amb monopatí
o un vaixell pirata fet amb brics de llet! Fins i tot pots escriure alguna cosa que
creguis impossible, com ara un coet o un gratacel.
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