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Introducció

L’any 198�, de tornada d’una expedició selva enllà, em varen oferir 
feina en una granja situada a la riba del riu Oiapoc, frontera entre el 
Brasil i la Guaiana Francesa. La granja era a l’Amazònia, i hi havia 
anacondes al pantà on es banyaven els ànecs, vampirs visitant els cor-
rals dels porcs la nit, fagines de sis o set quilos de pes i algun puma 
passejant pels voltants, però era una granja com qualsevol granja de 
qualsevol lloc del món: uns edificis per als homes, uns altres per als 
animals, una horta i trenta hectàrees de prades (malgirbades i a mig 
fer) d’on s’havia fet fora la selva a cops de tractors i buldòzers.

La feina va durar un any i va servir-me sobretot per donar-me ga-
nes de continuar explorant i experimentant el món que ens envoltava i 
ens espiava des de l’altra banda de les prades d’on l’havien exiliat.

L’any 1986 em vaig instal·lar amb la Lídia, una amiga, en plena sel-
va a vint quilometres del poble més proper, per mirar de viure-hi com 
si fóssim indis. No és pas fàcil de viure com un indi quan un ha estat 
educat com un occidental, no sé pas si és realment possible, però l’ex-
periència, a estones difícil, em va permetre de familiaritzar-me amb la 
selva, de començar a entendre-la, i sobretot d’enamorar-me’n.

L’any 1996 vaig decidir de posar d’acord les dues experiències: la 
selva i la granja.

Els homes semblem condemnats a tractar el bosc com un enemic 
sempre i arreu, gairebé, i la nostra relació habitual amb aquest passa 
per la seva destrucció; o bé, quan diem que ens l’estimem, per la seva 
domesticació.

Mirar de casar una granja, un indret on produir proteïnes de qua-
litat per al mercat, i el bosc equatorial humit interferint-hi el menys 
possible, ha estat allò que ha justificat durant els darrers deu anys la 
meva presència a l’Amazònia.
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Quan en Toni Arbonés va contactar amb mi per invitar-me a par-
ticipar en els seus “viatgers de la gran anaconda”, doncs, jo estava en-
grescat experimentant la possibilitat i els efectes d’una granja de porcs 
i gallines en llibertat enmig de l’Amazònia.

El que segueix són uns esquinçalls d’imatges, records i sensacions 
recollits durant aquests anys i, sobretot, durant aquesta darrera expe-
riència.

Aquest llibre té l’origen en les cròniques enviades telefònicament 
per al programa Els viatgers de la gran anaconda, de Catalunya Rà-
dio, des de la Guaiana Francesa, en plena Amazònia; un recull d’expe-
riències en un món poc domesticat, un món de frontera, encara ben 
independent de la voluntat i la manera de fer dels homes.
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La Guaiana

La Guaiana és un departament francès de noranta mil quilòme-
tres quadrats, més de vuitanta-cinc mil dels quals són coberts de bosc 
equatorial humit —allò que se’n diu selva amazònica.

Fou al començament dels anys vuitanta quan vaig tenir el primer 
contacte amb aquest país, i va ser només perquè els viatges amb un bit-
llet obert vàlid durant un any de “vol vacances” a Air France en aquella 
època eren la manera més econòmica que un europeu podia trobar per 
anar a treure el nas per sota el dosser verd de l’Amazònia.

En aquells anys Caiena, la capital del departament, i els seus ha-
bitants tenien ben arrapat a la pell, encara, l’aire dels decorats i dels 
personatges de les històries d’Hugo Pratt, i semblava molt possible 
de poder ensopegar Corto Maltès a qualsevol cantonada. Tot, cases i 
gent, nedaven en un ambient de pobresa orgullosa i digna, amb homes 
ja grans exquisidament elegants, dones imponents de mirada fosca i 
pregona, i cases de fusta discretes. Una pobresa tan digna que feia que 
els carrers de la vila, pels volts de Nadal, fossin sembrats de monedes 
de cèntims de franc, tan sembrats de debò, que jo m’havia dedicat a re-
collir-ne grapats per equilibrar el meu pressupost escanyolit. Després, 
vaig saber que justament eren per a això, aquestes monedes, perquè la 
gent sense diners pogués, de nit i discretament, sense que ningú els 
veiés, recollir aquestes almoines protegint el seu orgull i la seva imatge 
pública, i festejar, així, una mica el Nadal.

Els anys han corregut de pressa a la Guaiana, que ara mateix és una 
mena de barriada equatorial de la Unió Europea. La base de llança-
ment de Kourou s’ha engrandit; la població ha augmentat; els diners 
són abundants; els cotxes ja quasi no hi caben; les carreteres han anat 
obrint trinxeres per la selva; als rius la gent ha desaprès gairebé l’ús 
dels rems; les xarxes de pescar s’han tornat quilomètriques, oblidats els 
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paranys amb què s’agafaven peixos vius i s’hi podien guardar dies sense 
problemes; els motors fora borda rondinen arreu sacsejant les aigües i 
castigant les ribes; les televisions, els ordinadors i els telèfons portàtils 
no manquen enlloc.

Els vells guaianesos plens de dignitat han desaparegut, tant homes 
com dones, i els joves, que han oblidat el conreu tradicional d’un bocí 
de bosc, s’han perdut entre un món que s’ha fos i un altre que promet 
meravelles i no dóna res més que el revenu minimum d’insertion: cinc-
cents euros mensuals generosos quan no cal pensar en casa, calefacció, 
o robes d’abric, però curts quan només es tenen l’alcohol i el crack per 
guardar els somnis desperts i la consciència endormiscada.

La Guaiana, el racó més ric de l’Amèrica del Sud, el somni de tots 
els pobres del continent que n’han sentit parlar, és un país construït 
damunt d’un riu de diners que ve d’Europa i torna cap a Europa, amb 
els problemes socials de totes les barriades plenes d’immigrants de 
qualsevol gran capital, amb un nivell de vida artificial subvencionat, 
i una ànima difícil de trobar. Però, això sí, amb un jardí immens: la 
selva, l’única cosa que a la Guaiana no ha canviat gaire en els darrers 
vint anys.

L’anaconda

He llegit en algun indret que hi ha indis que consideren l’anaconda, 
discreta sempre, l’animal més savi del món sud-americà, i el cert és 
que l’anaconda no és mai fanfarrona, ni provocadora o pocavergonya, 
ni nerviosa, i és estrany de poder-ne veure una de malhumorada.

La primera anaconda que he vist mai era dins l’aigua, i només 
 deixava veure un bocí del seu llom de trenta centímetres d’amplada. 
Quan la vaig tocar, pel gust de sentir-me’n capaç, ni tan sols em va en-
senyar la cara, es va limitar a lliscar aigua endins, i a mi em va semblar 
que lliscava durant molta estona.
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Després d’aquesta me n’he anat ensopegant per aquí i per allà, m’he 
hagut de barallar amb algunes de petitones que volien créixer men-
jant-se els pollets de casa, i una vegada vaig haver de demanar un cop 
de mà a en Pierre, un dels veïns, per alliberar-ne una que havia passat 
el cap dins la malla d’una xarxa de pescar i no en podia sortir. Vàrem 
haver d’anar amb compte per estalviar-nos mossegades, i ens varen 
caler uns quants minuts per neutralitzar-la i alliberar-la. Es va defen-
sar amb una força enorme i molta convicció, tot i no mesurar pas més 
de tres metres; sempre, però, d’una manera que es podria considerar 
desapassionada i serena.

Aquest estiu darrer mentre acompanyava la Verònica, que era a casa 
de vacances, a fotografiar ocells entremig dels arbres fruiters de l’horta, 
vàrem topar amb una massa monstruosa de músculs fent la migdiada 
enmig de l’herba fresca. Era un animal impressionant.

Pensant en les gallines, els porcs i els gossos, vaig buscar prudent-
ment el cap de la serp enmig del feix dels seus anells i li vaig dir ben 
polidament amb uns tocs delicats a les costelles amb un bastonet ri-
dícul que no es podia quedar allà. La senyora anaconda es va estirar 
majestuosa. Cinc metres potser? I es va deixar dirigir, sense fer mala 
cara, parsimoniosament, cap al riu, lliscant elegantment. Però la Ca-
ren, una gossa que també era de vacances a casa, abans que jo pogués 
retenir-la, va córrer cap a la serp pel darrere i li va donar un cop amb el 
morro i les dents. Va ser un cop poc seriós, gens convençut i molt es-
poruguit. L’anaconda es va girar d’una revolada, va aixecar el cap a un 
metre i mig d’alçària, i va saltar enrere com unes xurriaques per mirar 
d’atrapar la gossa. La violència i la rapidesa del moviment ens varen 
refredar l’espinada a tots; a la gossa, més, que no va pas esperar que jo 
l’escridassés per esmunyir-se enllà, lluny de la ràbia de la serp.

L’anaconda va necessitar cinc minuts ben bons per recuperar el seu 
aire digne i continuar deixant-se guiar cap a l’aigua.

Aquesta ha estat l’única anaconda enfadada que he vist fins ara.
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Les tortugues

Feia el darrer viatge de l’embarcador al magatzem, traginant tau-
lons recuperats a casa d’un veí, i ella caminava decidida —cames ben 
dretes, passa llarga i ferma, coll estirat ben enlaire i mirada ben eixe-
rida— travessant el camí. Venia de riu avall i anava cap a l’horta d’en 
Pierre. Quan m’ha vist s’ha assegut damunt de les cames del darrere, i 
—alerta— m’ha anat controlant de reüll, amb el cap ben dret, mentre 
m’atansava, li passava per darrere i m’allunyava cap a casa. Era una 
tortuga, una femella d’uns trenta centímetres de llargada.

Veient-la així, tan tranquil·la i segura de si mateixa, es podria ben bé 
pensar que allò de l’anaconda discreta i equànime, i doncs, la més sàvia 
de la selva, podria no ser just, ja que potser les tortugues, tranquil·les 
i sense pressa, podrien merèixer el títol més que no pas les anacondes, 
I bé, doncs, no! Les tortugues amb les seves cares velles i dignes, que 
poden passar hores anant i venint per desfer-se d’una corda o d’un 
parany, sense desesperar ni angoixar-se, o escalar una bona muntanya 
passet a passet sense vergonya ni complex, resulten ser animals ben 
passionals amb mascles capaços d’esbatussar-se durant hores, bufant 
i rondinant com motors mal ajustats, donant-se trompades i empe-
nyent-se, i aconsegueixen, de vegades, posar algun dels contrincants, 
que poden ser quatre o cinc, a barallar-se alhora, tots contra tots, pan-
xa enlaire, i doncs, fora de combat per una estona; tots plegats només 
per ser menys nombrosos a córrer com bojos —córrer com tortugues, 
és clar— darrere la femella que ha provocat l’avalot, i que ara s’ho mira 
i no pararà fins que el mascle més ràpid i més resistent aconsegueixi 
d’atrapar-la en un cul-de-sac, on podrà prendre-la amb un bon acom-
panyament sonor.

La primera vegada que un escolta aquell reguitzell de roncs, sospirs 
i esbufecs al mig de la selva, ben honorablement, pot decidir d’ac-
celerar el pas i allunyar-se’n. També pot, si la seva tafaneria és prou 
grossa, armar l’escopeta i avançar a pas de llop, amb el culet ben estre-
tet i l’adrenalina vessant-se a glops dins la sang, per trobar-se ple de 
determinació —i doncs, ben ridícul— davant o darrere d’una senyora 
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tortuga convenientment acorralada contra un tronc o una soca, amb 
el pretendent enfilat damunt fent exercicis violents de pulmons, gorja, 
potes del davant per arrapar-se a la closca relliscosa i potes del darrere 
per aguantar-se dret a l’altura de la situació, perquè encara que els 
mascles tenen una concavitat a la closca de la panxa que els permet 
d’ajustar-se, més o menys, a la closca de la femella, i que són propie-
taris d’una eina de molt bones dimensions, l’exercici no és pas de tot 
repòs.

Són passionals, les tortugues d’aquest país, i a estones no semblen 
pas sàvies.

Criar porcs

En acabar la meva tercera expedició a la selva amazònica em varen 
oferir ocupar-me d’una granja encerclada per la selva immensa a peu 
de riu, a la frontera entre la Guaiana i el Brasil. Vaig acceptar de segui-
da, i ben aviat allò que de la selva havia tastat durant les expedicions 
em va semblar ben superficial i poca cosa.

Un any, va durar la feina. Poc, però suficient per donar-me ga-
nes de continuar, i dotze mesos més tard, amb la Lídia, vàrem anar a 
instal·lar-nos sols al mig de la selva, a vint quilòmetres de Regina, per 
aprendre a viure amb la natura del país, com indis si podia ser.

Vàrem aguantar sis anys, mai no vàrem passar gana, vàrem patir 
molt poques malalties, vàrem aprendre a fer de pagesos com els pa-
gesos d’allà, i vàrem recollir una llarga llista d’herbes medicinals que 
mai no vàrem utilitzar. Vàrem aprendre a fer cistelleria, a fer anar un 
matxet i una destral, també a caçar, a remar i a pescar i a moure’ns per 
la selva, però mai no vàrem sentir-nos lliures de la nostra manera de 
pensar occidental, del nostre desig occidental, ni del nostre sentiment 
occidental, i vàrem deixar-ho córrer tot.

Jo, de totes maneres, ja hi estava massa viciat, i uns quants anys més 
tard vaig tornar a agafar la motxilla i vaig tornar a la Guaiana i a Regi-
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El xampany

Capbussar-se en els arbres d’aquesta selva que tant ens plau de tit-
llar de verge pot proporcionar grans sorpreses pels voltants del riu 
Approuague. Sorpreses, com ara algun cementiri, on el ferro forjat que 
envoltava alguna tomba de ric ha estat plegat i replegat com un moca-
dor per arbres poc respectuosos, i on les lloses de marbre o de ciment 
que protegien el repòs d’alguns difunts han estat esclatades per cops 
de mall donats des de sota terra per arrels monstruoses. Sorpreses, 
com les restes d’antigues mansions d’amos esclavistes, i bocins dels 
seus molins de canya de sucre, les primeres màquines de vapor que 
varen arribar a la Guaiana. Sorpreses, com vells camps de cacauers, 
mai espontanis, perquè el cacauer no és pas un arbre de la nostra selva. 
O bé com els grans rodals misteriosos on els arbres han desaparegut, 
mal menats per bambús llargs i fins carregats d’espines, que només 
solen presentar-se on els homes en algun moment de la història han 
instal·lat els seus pobles (indis, si allò que amaga la fullaraca són ter-
risses o pedres polides; cercadors d’or, si allò que amaga són ampolles). 
Altres vegades la sorpresa pot venir d’un bosc estrany on abunden 
determinats arbres o palmeres, i on un ull mig coneixedor aviat llegi-
rà/imaginarà un país recreat per algú altre en algun altre moment, o 
encara, i ben simplement, la sorpresa pot venir de trobar fruiters que 
no haurien pas de ser a la selva de l’Approuague.

En un nivell més modest, i molt menys inhabitual, les sorpreses es 
poden manifestar com ampolles de vidre bufat, traient el cul o les cos-
telles plantades al terra enmig de les fulles en qualsevol racó de selva, 
perquè arreu, un dia o un altre, algú hi ha passat a buscar or.

Trobar una ampolla no és gaire intrigant, però trobar un pic, l’eina 
bàsica d’un cercador d’or, només podia significar que no hi havia gaire 
or pels voltants, i que el buscador n’estava tan fart que va decidir d’en-
viar-ho tot a fer punyetes. Una lectura d’aquest tipus sota els arbres 
pot fer que la resta de la passejada esdevingui melangiosa.

També pot passar, però, que la lectura sigui engrescadora.
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