
om al mes de juliol i et trobes al
Marroc de viatge de vacances
durant quinze dies. Portes deu

dies allà i de moment el paisatge i els cos-
tums de la zona t’han sorprès de manera
favorable, encara que no acabes d’enten-
dre del tot el perquè d’alguns dels compor-
taments de la gent. Els dies, com sempre
que fem vacances, passen de pressa i vols
aprofitar al màxim el poc temps que et
queda. Per al final del viatge tens progra-
mat un vol sobre el desert del Sàhara, que,
tot i que és car, t’han informat que és molt
aconsellable.

Després de visitar molts llocs i comunitats
recomanats a la guia que et van regalar
quan feies els plans per al viatge, al final
arriba el dia. Prepares la motxilla per al vol
i hi poses les coses indispensables, la guia,
unes ulleres de sol, una mica de crema
solar, la càmera de fotos, el mòbil, la carte-
ra amb diners i el passaport... Et dirigeixes
cap a la pista on espera l’avioneta, en total
sou nou comptant el pilot. El dia és força
calorós i beus part de l’aigua que portes a
la motxilla. Mai no has volat en una avio-
neta tan petita i ara que la veus de prop,
sents una mica d’angúnia.

Els minuts abans de l’enlairament no s’a-
caben mai. Comença el viatge, notes un
suau pessigolleig a l’estómac, penses que
és l’excitació però aviat t’adones que el
que passa és que t’estàs marejant, i et
maleeixes perquè t’estàs perdent part del
vol. Mires de tranquil·litzar-te i aconseguei-
xes trobar-te millor, et gires per observar el
paisatge i sents com l’aire calent et toca la
cara. Res no et separa del que tens al vol-
tant, la sensació de llibertat és immensa i
el que estàs veient no és comparable a res
del que havies vist fins aleshores.

La immensitat del paisatge et corprèn, et
sents com un granet enmig d’un mar de
sorra.
El desert és un ambient inhòspit, desola-
dor, buit... Sense saber com, comences a
reflexionar sobre alguns dels comporta-
ments que has observat en la gent
d’aquests llocs, l’hospitalitat generosa, el
valor que li donen a les coses, la
senzillesa...
De sobte, una fallada al motor de l’avione-
ta en què viatges sorprèn tota la tripulació.
Les sensacions de llibertat i aventura
són substituïdes de cop per les de
pànic i histèria.

Com a conseqüència de l’avaria, el pilot
es veu obligat a fer un aterratge d’emer-
gència...

Quan et despertes no saps quant de temps
ha passat. T’aixeques i comproves, malau-
radament, que ets l’única persona que ha
resultat il·lesa. L’avioneta ha quedat inser-
vible, igual que la ràdio, que no capta cap
freqüència.

És impossible enviar cap missatge de
socors. Gràcies a l’instrumental de navega-
ció de l’avioneta, un mapa i l’ajuda del
pilot s’aconsegueix esbrinar la posició
en què us trobeu, concretament a
240 quilòmetres a l’est del poblat més
proper.
L’estat d’alguns dels teus companys és
greu, amb la qual cosa es fa
indispensable que arribi ajuda
com més aviat millor.
A pesar que la vista no arriba a entre-
veure res que no sigui sorra, decideixes
arriscar-te i sortir a buscar ajuda.
El pilot t’informa que, si fas el trajecte,
disposes de les reserves següents
a la bodega de l’avioneta:
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Roba variada (<4 kg)

Necesser (1 kg)

Tabac (<1 kg) 

Brúixola (< 500 g) 

Càmera de fotos (< 500 g)

Mapa (<200 g) 

Escombres/pals (<500 g) 

Cordes (1 m = 500 g) 

Gorra (<200 g)

Abric d’hivern (4 kg)

Gel de dutxa (1 kg) 

Fogó de cuina i gas (3 kg)

Joc de cartes (<250 g) 

Llibres (<500 g) 

Ulleres de sol (<200 g)

Àlbum de fotos (1,5 kg) 

Guitarra espanyola (3 kg) 

Radiocasset i cintes (3,5 kg)

Crema solar (<500 g)

Telèfon mòbil (<500 g)

Bidons d’aigua 4 l (4 kg) 

Olles (<2 kg)

Flassades (<2 kg)

Navalla (<500 g)

Paper i bolígrafs (<500 g) 

Llanternes (<500 g)

Piles (<1 kg) 

Llaunes de conserva (1 llauna = 300 g)

Martell (500 g)

Llumins (150 g) 

Farmaciola (<2 kg)

Tenda automuntable (6 kg) 

Paper higiènic (<500 g)

Cafè (1 paquet = 250 g) 

Set de festa (serpentines...) (3,5 kg)

AArraa  eett  ttooccaa  aa  ttuu  ddeecciiddiirr..
Tria entre els objectes que hi ha a la bodega els deu que necessitaràs per al recorregut i pla-

nifica una estratègia de viatge que et faciliti aconseguir l’objectiu que persegueixes.




