
AUCA	  DE	  L’HISTÒRIA	  DE	  LA	  
NAVEGACIÓ	  A	  VELA	  



Ara	  os	  explicaré	  
sense	  fer	  massa	  cridoria	  
com	  el	  fill	  d'un	  gran	  guerrer	  
va	  inventar	  com	  anar	  bé	  	  
a	  vela,	  a	  la	  prehistoria	


	  DE	  COM	  EN	  L’EMPORDÀ	  LA	  VELA	  ES	  VA	  INVENTAR	  
(DIUEN!!)	  

	  



Som	  a	  la	  primavera,	  
allà	  a	  dalt	  de	  la	  muntanya,	  
i	  un	  guerrer	  que	  molt	  s'afanya	  
d'un	  riu,	  prop	  de	  la	  ribera,	  
avança	  anant	  de	  cacera	  
	  
Veu	  la	  bestia	  que	  seguia,	  
i	  s'arrisca	  prop	  de	  l'aigua	  
per	  aconseguir	  caçar-‐la,	  
doncs	  l'hivern	  ha	  esta	  molt	  dur	  
i	  al	  seu	  poble	  es	  passa	  gana	  



Les	  aigües	  baixen	  mogudes	  
i	  els	  troncs	  baixen	  per	  la	  riba,	  
i	  el	  nostre	  amic	  va	  i	  rellisca	  
i	  a	  un	  tronc	  que	  allà	  flotava	  
s'agafa	  per	  no	  ofegar-‐se	  
	  
Pel	  riu	  estabornit	  baixa	  
i	  es	  dirigeix	  amb	  la	  llança	  	  
només	  pensant	  en	  salvar-‐se	  
i	  sense	  haver-‐ho	  pensat	  
inventa	  d'anar	  amb	  caiac	  



El	  riu	  més	  enllà	  ja	  es	  calma	  
i	  el	  guerrer	  es	  meravella	  
de	  la	  nova	  terra	  bella	  
que	  es	  més	  calenta	  i	  més	  plana	  	  
que	  allà	  dalt	  a	  la	  muntanya	  

	  
Els	  arbres	  estan	  florits	  
i	  plens	  de	  fruites	  estranyes	  
i	  a	  la	  vora	  del	  gran	  riu	  
s'apropen	  sense	  cap	  por	  
a	  abeurar	  besties	  amb	  banyes	  
 



Quan	  torna	  a	  dalt,	  amb	  la	  tribu	  
el	  prenen	  per	  un	  heroi	  
mentre	  explica	  cofoi	  
les	  meravelles	  i	  cures	  
que	  ha	  viscut	  en	  sa	  aventura	  

Queda	  meravellat	  
de	  veure	  aquella	  terra	  
que	  és	  totalment	  diferent	  	  
d'allà	  on	  viu	  la	  seva	  gent	  
que	  a	  l'hivern	  el	  fred	  aterra	  	  
	  
 



"La	  terra	  es	  menys	  escarpada,	  
i	  fa	  molta	  més	  calor,	  
els	  fruits	  tenen	  més	  olor	  
i	  per	  fer-‐hi	  acampada	  
a	  l'hivern	  serà	  millor"	  

Les	  explicacions	  convencen	  
i	  aprofiten	  tot	  l'estiu	  
per	  	  explorar	  la	  troballa	  
per	  passar-‐hi	  la	  hivernada	  	  
tot	  baixant	  per	  el	  seu	  riu	  
 



Sobre	  un	  tronc	  baixen	  alguns	  
com	  ja	  va	  fer	  el	  gran	  guerrer	  
o	  bé	  en	  lliguen	  dos,	  o	  més,	  
per	  baixar	  molt	  més	  segurs	  
o	  carregar	  alguns	  afers	  
	  
I	  mentre	  alguns	  perfeccionen	  
les	  tècniques	  de	  caiac	  
altres	  han	  construït	  rais	  
havent	  aixi	  inventat	  
els	  "rafts"	  a	  la	  prehistòria.	  



Fem	  un	  bon	  salt	  en	  el	  temps	  
doncs	  aixi	  s'escriu	  la	  historia	  
perquè	  a	  la	  nostre	  memòria	  
sols	  queden	  fets	  puntuals	  
com	  a	  llums	  enmig	  la	  boira	




El	  nostre	  guerrer	  ha	  crescut	  
i	  tota	  la	  seva	  tribu	  
ha	  aprés	  a	  canviar	  de	  lloc	  
com	  els	  ocells	  de	  niu	  
utilitzant	  els	  seus	  bucs	  
quan	  canvia	  d'hivern	  a	  estiu	  
	  
Els	  homes	  han	  millorat	  	  
dels	  caiacs	  la	  construcció	  
i	  ara	  buiden	  uns	  grans	  troncs	  
ajudant-‐se	  amb	  el	  foc	  
i	  amb	  eines	  fetes	  per	  això	  



I	  els	  joves,	  que	  volen	  jugar,	  
lliguen	  feixes	  de	  llargs	  joncs	  
per	  imitar	  als	  seus	  majors	  
en	  el	  art	  de	  navegar	  
o	  per	  anar	  a	  investigar	  
	  
I	  el	  fill	  d'aquell	  gran	  guerrer	  
que	  és	  bon	  noi,	  però	  tarambana,	  
Fa	  allò	  que	  el	  dona	  la	  gana	  
però	  navega	  molt	  bé	  
doncs	  va	  aprendre	  del	  seu	  pare	  



Un	  dia	  en	  que	  el	  gran	  bruixot	  
el	  volia	  donar	  classe	  
decideix	  d'anar	  al	  riu	  	  
doncs	  d'un	  ànec	  veu	  el	  niu	  
i	  vol	  veure	  que	  allà	  hi	  passa	  
	  

Quan	  s'acosta	  amb	  la	  piragua	  
per	  veure	  el	  seu	  objectiu	  
cau	  a	  l'aigua	  i	  queda	  xop	  
i	  abans	  d’arribar	  a	  casa	  
decideix	  primer	  assecar-‐se.	  
	  



Doncs	  si	  vosaltres	  penseu	  
el	  que	  faria	  la	  mare	  
per	  no	  haver	  anat	  a	  classe	  
sabreu	  que	  era	  important	  
no	  arribar	  tot	  xop	  a	  casa.	  
	  

S'ajau	  doncs	  a	  la	  piragua	  
i	  per	  assecar	  la	  roba	  
la	  penja	  entre	  dues	  canyes	  
que	  ha	  posat	  ben	  bé	  clavades	  
a	  sobre	  la	  seva	  barca	  



S'adorm	  tranquil	  i	  feliç	  
i	  el	  terral,	  que	  ja	  bufava,	  
s'emporta	  piragua	  i	  nano	  
riu	  avall	  cap	  altre	  banda	  
inflant	  el	  drap	  que	  penjava	   Quan	  es	  desperta	  es	  pregunta:	  

“Però	  que	  és	  el	  que	  ha	  passat?	  
que	  de	  lloc	  aixi	  he	  canviat?	  
sense	  tenir	  que	  cansar-‐me?	  
i	  sens	  tenir	  que	  remar?	  	  



Ràpidament	  dedueix	  
que	  és	  el	  vent	  que	  l'ha	  portat	  
i	  com	  que	  vol	  tornar	  aviat	  
aprofitarà	  el	  llebeig	  
que	  a	  la	  tarde	  s'ha	  aixecat	  	  
	  
Per	  a	  poder	  explicar-‐se	  
davant	  de	  la	  seva	  mare,	  
com	  fa	  temps	  va	  fer	  el	  seu	  pare,	  
li	  dirà	  que	  ha	  descobert	  
navegar	  "	  a	  drap",	  i	  és	  ben	  cert	




Quan	  torna	  li	  diu	  la	  mare:	  
“Molt	  bé	  no	  has	  arribat	  moll	  
i	  anar	  "a	  drap"	  has	  inventat.!	  
Pero	  un	  ensurt	  m'has	  ben	  donat	  
com	  fa	  temps	  va	  fer	  ton	  pare!"	  
	  
Com	  podeu	  molt	  bé	  pensar	  	  
el	  noi	  no	  es	  va	  alliberar	  	  
de	  tornar	  a	  anar	  a	  l'escola	  
Però	  a	  tots	  va	  demostrar	  	  
que	  la	  natura	  observar	  	  
ens	  pot	  ensenyar	  grans	  coses	  



I	  tornant	  a	  fer	  un	  gran	  salt	  	  
parlaríem	  com	  fadrins	  
de	  llatines	  i	  patins	  
de	  tarquines	  i	  de	  guaires	  
de	  clippers	  i	  de	  Raqueros	  
però	  ara	  no	  vull	  pas	  fer-‐ho	  
	  
Aquesta	  es	  una	  altre	  historia	  
que	  explicaré	  un	  altre	  día	  
doncs	  el	  temps	  ara	  m'arria	  
per	  anar	  a	  navegar	  
doncs	  el	  vent	  ja	  s'aixecat	  





I	  potser	  aquesta	  historia	  
va	  passar	  a	  l'Empordà	  
on	  un	  pastor	  i	  una	  sirena	  
es	  van	  ben	  enamorar	  
enmig	  de	  muntanya	  i	  mar	  
	  
I	  on	  bufen	  el	  vents	  de	  terra	  
i	  també	  els	  vents	  de	  mar	  
i	  som	  	  un	  xic	  tarambanes	  
però	  bons	  nois	  sense	  dubtar	  
doncs	  el	  mar	  ens	  fa	  somniar.	  



I	  aquesta	  historia	  anunciada	  
el	  noi	  guerrer	  em	  va	  explicar.	  
I	  que	  no	  la	  cregui	  ara,	  
li	  pot	  anar	  a	  preguntar	  
doncs	  jo	  me’l	  vaig	  escoltar	  
i	  a	  mi	  	  m'ho	  sembla,	  segur,	  
que	  tot	  així	  començà.	  


