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El punt vermell és Burundi 27.800 km2

El tros vermell és Tanzània 945.000 Km2

El tros vermell és Kenya 582.000 Km2

ITINERARI
Sortint de Burundi des de Muyinga, es pot recórrer el nord de
Tanzània, passant per Biharamuro, on convé passar la nit. El sendemà, si
no s’espera esser “gran dia” a partir, s’arriba a Mwanza, devora ja el Llac
Victòria. Des d’aquesta ciutat, on convé també passar-hi la nit, es parteix
cap a una de les dues entrades del Parc Serengeti. Aquest Parc o Reserva
natural és molt extens, 150 kilómetres d’Est a Oest i més de 300
kilómetres de Nord a Sud. Com a mínim dos dies i una nit es necessiten per
a travessar-lo i si després vols anar al Parc Ngorongoro, dins un cràter d’un
antic volcà, on hi víuen feres i masai, has d’afegir dos dies més.
Passats aquests dos “Parcs” s’ha de tirar un poc cap al Sud i s’arriba
a la població de Miowambu, on es pot descansar i reparar si cal el cotxe.
Es pot visitar el Parc Manyara, que és més petit, i, llavors, s’arriba a
Arusha, una hermosa ciutat. Es continua cap a Moshi, d’on es veu el
Kilimanjaro, i ja som a la frontera de Kenya.
Entrant dins Kenya aviat s’arriba a Mombasa, gran ciutat i Port de
Mar, a la riba de l’Oceà Índic. Si es va un poc al nord, vénen les platges
de Malindi, lloc ideal per a descansar i banyar-se a la mar. Tornant passar
per Mombasa es pot anar per carretera asfaltada fins a Nairobi. Hi ha 900

kilómetres. i només es passa per una població Voi, situada més o menys a
un terç del camí. La carretera asfaltada xapa pel mig el Parc Tsavo, el més
gran de tots si no hagués estat fet trossos.
Nairobi és la Capital de Kenya, una gran ciutat i centre de
comunicacions, especialment aéries entre l’Àfrica negra i la resta del Món.
Nairobi no queda lluny de la frontera de Tanzània. De la frontera,
arribant a Musoma, ja dins Tanzània i, bordejant el Llac Victòria, aviat
s’arriba altra volta a Mwanza. I de Mwanza, Burundi ja queda a prop.
Mirant el mapa hem seguit una línea recta, si no fos pel Llac Victòria i el
Parc Serengeti i hem viatjat pel Nord de Tanzània i el Sud de Kenya. Clar
que les línees rectes, direcció més curta entre dos punts, només es poden fer
damunt un mapa de paper.

Aquest Safari, que és com es diu “viatge” en swaili, ho havien fet
abans grups de mallorquins, juntament amb els asturians, al manco dues
vegades i havien pujat al Kilimanjaro, si bé cap cop havien arribat tots a
dalt.
El Kilimanjaro és el cim més alt de l’Àfrica, més de 5.000 metres
d’altitud i sempre hi ha neu a dalt. Es pot anar-hi des de la ciutat d’Arusha
(Tanzània) en cotxe fins al primer refugi. Després són tres dies de pujar a
peu, passant les nits en els refugis que hi ha. S’ha de caminar a poc a poc
perquè cada vegada manca més l’oxígen, i és probable que se vomiti i no es
pugui menjar, al manco el darrer dia. Havien arribat al cim, pel que
contaven en Joan Servera, en Sebastià Salom, en Fernando, asturià i no sé
si també en Yayo. Ho contaven tremend i difícil.
La muntanya del Kilimanjaro crec que estableix els límits entre
Tanzània i Kenya.
Amb n’Alfred parlàvem de fer el safari, però res d’anar a sofrir pel
Kilimanjaro. Aniríem a Tanzània, visitaríem els Parcs, aniríem a Kenya i a
passar uns dies de “relax” a les platges de Malindi.
Vaig dir que hi podíem anar si hi venia n’Andreu Forteza, el jove
que treballava amb nosaltres a les Cooperatives. Seria un bon company de
“safari”, a part de conduir bé el cotxe, dominava l’anglès… N’Andreu
s’entusiasmà amb el viatge però volia convidar-hi les al.lotes de Rukago.
Les al.lotes de Rukago eren dues noies catalanes que ajudaven com a
infermeres al Dispensari de Rukago, que dirigien monges italianes. Les
havíem conegut a la trobada d’espanyols, que havíem tingut al Seminari
de Burasira tots els espanyols que hi havia en el Burundi. Cosa curiosa:
aquesta “trobada” d’espanyols l’havien promoguda i animat en Cil i en
George, un canadenc casat amb una espanyola, que feia perforacions pel

Burundi cercant urani, a compte de la ONU. Cap dels dos fou present a la
trobada. En Cil havia partit “·quasi-expulsat” i en George i senyora eren de
vacances a Canadà els dies que fixàrem per la trobada.
N’Andreu s’havia fet molt amic d’aquestes dues al.lotes, que nomien
Montse i Tina. Cada vegada que partia, per anar a qualque banda, sempre
agafava el camí que passàs per Rukago….

Malindi Beach

Ens animàrem a organitzar el viatge per a finals de maig quan
pensàvem que les carreteres i camins estarien ja secs, després de la
temporada de pluges.
A darrera hora s’hi afegí en “Toñito”, un frare mercedari espanyol,
bon al.lot, innocent i ingenu a més no poder…
Pensàvem anar-hi amb la camioneta “Combi”, apte per a sis
passatgers que èrem els que ens havíem animat a fer l’autèntic safari, que
així es diu i així és viatjar per Tanzània i Kenya.

TANZÀNIA

Tanzània és un extens País, format pels territoris que colonitzaren els
anglesos, abans hi passaren uns anys els alemanys, i estaven habitats per
diversitats de tribus escampades, i l’Illa de Zanzíbar, antic “mercat” de
compra i venda dels esclaus que embarcaven cap a Amèrica, i que es
convertí en un “estat musulmà”. El nom de Tanzània prové de la fusió de
Tanganika i Zanzíbar. Com a país lliure està regit per una “Constitució” en
la qual consta que el Vicepresident del País ha de ser sempre el sultà de
Zanzíbar. És una República molt socialitzada. El President, un dels pocs
presidents africans que no és militar, Julius Nyerere, conegut com el
Mwalimu, (a Burundi diuen mwalimu al catequista o mestre) ha procurat
fer una verdadera socialització justa del País, amb el sistema de les ihama,
que són concentracions de la gent a llocs on primer s’hi construeixen les
instalacions “bàsiques”: corrent d’aigües, dispensari o hospital, escoles

vivendes i terrenys de cultiu a l’entorn. Diuen que la gent es resisteix a
canviar el seu “habitat” tradicional…
Cap a Tanzània partírem un dia de finals de maig de 1975. Érem les
dues al.lotes de Rukago, en “Toñito”, n’Alfred Miralles, n’Andreu Forteza
i jo. N’Andreu conduiria normalment la Combi i jo el sustituiria per dar-li
descans. Quan conduïa n’Andreu, les noies anaven al seient de devant,
quan conduïa jo, sèia al davant n’Alfred, cames llargues. Així anàven més
còmodes…
Devers migdia arribàrem a la frontera de Tanzània, des de Muyinga,
i ens trobàrem el primer problema, xocant alhora. A Tanzània els francs de
Burundi no servien per a res. Et feien declarar els dólars que dúies i
quedava registrat: de tal manera que, a la sortida, et demanarien quants
dólars havies canviat en shilings tanzanesos, factures que justificassin els
shilings gastats. Si no les havies gastat tots, justificats en factures els havies
d’entregar, ja que de Tanzània no podies entrar ni treure shilings. Hauries
de mostrar també els dólars que dúies de tal manera que la diferència entre
els dolars declarats a l’entrada i els dólars canviats en shilings coincidís.
El problema estava però que a la frontera havies de pagar el “visat”
d’entrada en shilings i no en podies dur, ni a la frontera hi havia oficina de
canvi… Shilings en dúiem, i no pocs, però amagats. Mostràrem la quantitat
aproximada al que havíem de pagar pel “visat” perquè els que quedassin els
havies d’entregar…a Tanzània no es podia entrar amb shilings…
Incongruències de la “socialització” manejada per persones que eren encara
de “Tercer Món”. Fins a més de 50 kilómetres no trobaríem segur cap
oficina de canvi ni res que se li asemblàs… i a Tanzània només es podien
canviar els dólars a l’oficial. mercat negre no en trobaves ni per descuit.
Abans de que la fosca ens vingués al damunt arribàrem a
Biharamulo, on hi havia un Seminari catòlic, i allà trobàrem allotjament.
Ens donaren sopar i llits per a jeure i passàrem una bona nit.
El sendemà, després del cafè amb llet i les pastes amb confitura, que
per aquí també s’usa, els donàrem una propineta en “shilings” que
“oficialment” no teníem, però ells en indicaren una oficineta de canvi… i ja
tinguérem shilings oficials.
Una altra cosa que no havia dit: Tanzània havia estat Colònia
anglesa, per tant es circula per l’esquerra i costa avesar-s’hi sobretot tenint
el volant del cotxe a la part contrari d’on hi veus. Els adelentaments són
perillosos. Endemés circulam per carreteres amples, que durant la
temporada de pluges els camions i cotxes hi han fet dues “regates” al mig, i

has d’anar per dins les regates. Carretera ampla, que només admet un cotxe.
Quan vèim venir qualque camió no queda més remei que arraconar-te i
esperar.
Arribàrem a Mwanza l’horabaixa. Mwanza és una ciutat gran, molt
més que Bujumbura, pens si era la segona ciutat més gran de Tanzània,
després de Dar es Salam, la capital, i està a la riba del Llac Victòria, del
qual n’havìem atravessat ja uns braços.

Mwanza

Arribats a la ciutat, anàrem a cercar allotjament a la Casa dels Pares
Blancs que hi era a Mwanza. Era un gran Casal i semblava que, endemés
de ser una casa d’hostatge, era també la Residència de les Jerarquies
esglesiàstiques. Hi trobàrem un Bisbe, talment un home gras i panxa
contenta com aquells bisbes que la història ens mostra a l’Edat Mitjana,
però en negre.
Ens donaren allotjament però no admeteren les dues al.lotes. Per a
elles ens indicaren una “pensió” que quedava a prop. N’Andreu les hi
acompanyà però a “elles” aquella pensió no les agradà, les feia por quedarhi. N’Andreu digué: “No tengueu por…jo arreglaré això…¡

Les hi digué que fessin un poc “la torniola” per l’entrada de Ca els
Pares Blancs, Ell s’instalà a la meva habitació i d’amagat donà la seva a les
dues noies.
Parlant amb la gent que trobàrem a Mwanza ens aconsellaren que per
a anar al Parc Serengeti, o havíem de partir molt dematí i dificilment
arribaríem a temps de veure “els animals”, o partir més tard i entrar dins el
Parc devers les 14 hores i passar la nit acampant dins el mateix Parc: Així
veuríem “els animals”.
Pensàrem que la segona era la millor, per a qualque cosa dúiem
tendes d’acampada dins el cotxe, que era, ja ho sabeu, una camioneta
Combi, de la Casa Wolf Wagen, per a passatgers.

Zona del Serengeti i Ngorongoro
A l’esquerra es veu un poc del Llac Victòria
i la regió dels Masai (Mara Masai)
i
al centre-Sud el Llac Manyara
i
la dreta les ciutats d’Arusha i Moshi
i
més amunt ja es veu KENIA

Vista aéria del Llac Victòria

EL LLAC VICTÒRIA
El llac Victòria, o més pròpiament hauríem de dir EL LLAC, perquè
és el Llac més gran del Món en superficie, 68.100 KM2, 300 kilómetres de
longitud i 250 kilómetres d’amplària i 2.200 kilómetres de perímetre, situat
endemés damunt la línia de l’Equador, és de bon de veres tot un senyor
Llac.
El nom VICTÒRIA li donà el seu descubridor “europeu”, un
anglès, en honor de la seva Reina, aleshores, Victòria. Els anglesos
colotnizaren aquestes terres i a tots els Llacs que hi ha, es diu ara encara la
zona dels grans Llacs, els hi donaren nom de qualque rei o príncep dels
seus.
Quan aquests països africans han trobat llur Independència han
volgut “africanitzar” les seves coses. Tots els llacs i rius han recobrat el seu
nom africà, en canvi aquest no. Es segueix diguent oficialment Llac
Victòria, nom de la que fou gran Reina d’Anglaterra, i pens que és degut,
no a un amor especial a la dita Reina, sinó al fet que, com que el
comparteixen tres grans Països: Tanzània, Kenya i Uganda, no s’han posat
d’acord amb el nom africà que es tocaria dir.

Nosaltres ens trobàrem amb ell abans d’arribar a Mwanza i el
travessàrem a trossos, d’una manera mai vista. Maldament a les fotos aéries
sembli quasi redó i que el camí més dret sigui borderjar-lo, a damunt terra
no és així. Molts, diríem, braços del Llac entren dins la terra ferma i resulta
més pràctic, en lloc d’anar a voltejar vorera-vorera llac, atravessar aquests
braços. No per damunt ponts, que no n’hi ha, i seria endemés quasi
impossible construir-los.

Els braços del Llac es travessen en “Ferrys”, o sigui, vaixells de
carga per a vehicles. A cada carretera o camí que arriba a la vora d’un braç
del Llac, et trobes amb un servici d’aquests vaixells que, durant la jornada
de sol, vénen a fer un viatge cada hora i mitja. Dins el “Ferry” hi caben
molts cotxes, camions i autocars, però haviat te n’adones que estam a
Tanzània, un país socialitzat. Quan arriba el “Ferry”, els primers en pujarhi són els vehicles que es dediquen al Servici Públic, els autocars de
“línia”, després els que es dediquen al treball, camions i camionetes
carregades de materials de construcció, o d’alimentació, i després….
després… si queda lloc els cotxes que es passegen o fan “turisme”, com

nosaltres. Les persones que van a peu sempre hi poden pujar col.locant-se
per les voreres.
El servici és gratuït.
Si el “Ferry” s’ompl de autocars i camions… a esperar el pròxim… i
si, mentre esperes arriben camions i autocars i el tornen omplir… a esperar
el següent… I si es fa fosc i no has pogut pujar-hi… ja tornaràs demà….
Nosaltres, travessàrem diversos cops els braços del Llac… a voltes
haguérem d’esperar dos torns. Però vaig sentir contar que “europeus” que
hi anaren de “turistes” no ho pogueren fer en tot un dia sencer. No hi
valgueren “propines”. Tanzània és realment un País “socialitzat”.
Nosaltres, podíem dir que el Llac Victòria ens havia acollit amb els
braços oberts….

Dins el Ferry

Aquest mapa mostra bé la geografia del Llac Victòria

PARC SERENGETI

Ens digueren que la primera entrada al Parc Serengeti, que no era
massa lluny de Mwanza, estava encara molt tova, diríem enfangada, ja que
la temporada de pluges no feia gaire tems que s’havia acabat. Que era
millor entrar-hi per la del Nord. La primera estava a l’Oest.
Passàrem arràn de la primera entrada i, efectivament, ens semblà que
el fang hi era encara molt present. Anar per la del Nord suposava unes
quantes hores més de cotxe, si bé ens havíem allunyat ja dels braços tan
amables del Victòria.
Ja serien devers les tres del capvespre quan començàrem a veure
indicadors. I fletxes que deien “Serengeti”. En “Toñito” frissava tant de
veure “monitos” que abans de Mwanza ja es pensava haver-ne vist.

Ens havíem aturat una estona, a la vora del camí, per a menjar un poc
del “compenatge” que dúiem des de Ca nostra,: sobrassada, formatge,
galletes, plàtans.
Al torn de les quatre arribam a l’Entrada, un no molt gran edifici, que
sembla com si fos un petit “albergue” i hi ha una “oficina” i un porter.
Pagam els tikets personals i pel cotxe i en donen un “machete” per a tallar
llenya, ens diuen,i fer foc, al vespre. Els animals fugen del foc, ens diuen
també que no sortiguem de les “pistes”, estrets camins de terra, i que
veurem els indicadors per a acampar.
Entrar i començar a veure animals salvatges fou tot u. Primer de tot,
girafes, pels llocs que hi havia arbres, després cebres, nyús, gaseles,
antilops, una colla de rinoceronts, algúns guepards,
i búfals, sobretot
bufals, a mils…. Quants de búfals hi deu haver dins el Serengeti….?
Recordam que aquí, dins el Serengeti, es realitzà aquell famós film,
protagonitzat per en John Wayne, Hatari, història de la caça d’un
rinoceront….

Quan el sol es pon deixam de veure animals.
Anam cercant el “camping”, veim un cartell on està escrit Camp 1,
però no hi ha res, ni barreres ni senyes de “protecció” de cap classe.
Seguim un poc més i veim un indicador on està escrit Camp 2, i
pensam, això és el camping, un lloc amb arbres i herbes. Afinam un cotxe
i ens hi apropam: És un suís totsol que té aparcat el cotxe a prop d’un arbre
i entre l’arbre i el cotxe ha muntat la “tenda”.
Ens diu que això és tot el camping, que convé fer foc perquè els
animals fugen del foc, tots manco els elefants. “I si vénen elefants, li
deman, què hem de fer…?”
Em respon: “Esperar no haver muntat la
“tenda” damunt el seu camí….”
A tallar llenya s’ha dit i a encendre el foc, i després començam a
muntar les “tendes”.
N’Alfred ens diu que amb una tenda serà suficient… perquè ell
pensa dormir dins el cotxe. Na Montse també s’hi apunta. Pensen que dins
el cotxe estaran més segurs i dormiran més tranquils… Les hi dic que si
vénen elefants serà el cotxe el primer “atacat”…
Sopam una bona estona dels queviures que dúim i després d’haver
sopat ningú té ganes d’anar a jeure. N’Alfred propasa resar i celebrar una
Eucaristía…
Així ho feim…. “enmig d’aquesta “animalada” fa bo pregar….i
admirar les meravelles del Creador…” n’Alfred s’emociona.
Ja és mitjanit quan acabam la xerrera i anam a posar els ossos a bon
lloc….
Hi ha un silenci misteriós dins aquella Sabana….el renou d’un
motor de fer electricitat, que es sentia lluny, ha callat…. De tan en quan
sentim qualque “udol” de lleó, búfal o geneta…
No vaig tancar ull en tota la nit…. desiara treia el cap de dins la
tenda …. em pensava sentir renous…. eren bufadetes de vent que movien
qualque branca….
Ho fou llarga la nit……..¡

A trenc d’auba ens llevàrem tots. Beguérem un cafetet del “termo”,
menjàrem una fruita, arreplegàrem les coses i partírem… Just a la vora hi
havia una “manada” de búfals que Déu n’hi do.
Li enfilàrem per les pistes en direcció Sud-Est per a sortir del
Serengeti prop de la direcció cap al Ngorongoro.
Fins a les 9 hores, veiérem moltíssins animals, cebres, girafes,
gaseles i antilops de tota mena i sobre tot nyús i búfals. Era curiós… a
l’horitzó, a Àfrica l’horitzó és més curt, pareixia una fila de formigues que
corrien… ens anàvem acostant i eren búfals que corrien, diríem en “fila
índia” però molt aviat. La fila s’allargava i no mancabava….ens hi
apropàvem a poc a poc i, quan estàvem a una cinquantena de metres, un
que devia esser “el xot passer” girava en coa i els de darrera el seguien i
ens donaven pas…

Animals en vérem molts, a mils i més mils, però no vérem cap lleó i
n’hi ha dins el Serengeti. El lleó és el rei de la selva, o millor dit, el rei
de la sabana, i no es mou… sempre dorm dins l’herba seca i, clar, d’enfora
no es vistable. Per a poder veure un lleó has d’anar acompanyat d’un guia
que sap on se colguen i t’hi ha de menar just al devora si tens coratge per a
hi apropar-te.
Férem unes hores de camí abans de sortir del Serengeti.
Devers migdia trobàrem el camí per anar cap al Ngorongoro. Feia
pujada cada cop més pronunciada. Era normal: el Ngorongoro està dins el
cràter d’un volcà….
De pujada, començà a ploure i començàrem a tèmer relliscar…

NGORONGORO
El Ngorongoro és una zona “protegida”, situada dins el cràter d’un
antic volcà, dins la regió muntanyosa de Tanzània. Està a uns 189
kilómetres de la ciutat d’Arusha. Ha estat declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
El curiós és que, dins aquest ampli cràter de volcà, hi conviuen
“feres”, o sia animals salvatges i persones, els que viuen la vida més
“primitiva” a l’Àfrica, els masai.
És difícil accedir-hi. No es deixa
devallar-hi en cotxe particular, sinó que s’han de llogar “uns jeeps”
preparats amb doble atracció i reductora.
A tots ens fèia molta il.lusió anar-hi. Per això, quan sortírem del
Serengeti i verem que es posava a ploure no ens agradà ni gens ni mica….
Arribàrem a l’estació de partida, si es pot dir així, devers la una del
migdia, i plovia més encara. Allà hi havia els jeeps estacionats i el primer
que ens digueren fou: “Avui no es pot baixar al cràter”.
Pensàrem què fer…. Si allotjar-nos a un hotel, n’hi havia uns quants,
però tots de “luxe”, i esperar al sendemà per a veure si s’hi podria baixar…
o deixar-ho anar i “paciència”… Els hotels eren cars de preu… i no teníem
cap garantia que el sendemà es pogués fer. El temps s’havia posat negre i
plovia a les totes…

Decidírem partir i intentar arribar a Miowambu, una petita ciutat, que
no quedava massa lluny.

Aquest és el Ngorongoro que no poguérem visitar perquè, després
de tant llarg camí, hi arribàrem en dia de pluja.

I del Ngorongoro partírem per un camí o carretera, tota enfangada
que feia pujades i devallades i, a una pujada, hi quedàrem, ben encallats.
Devallàrem del cotxe n’Alfred, en “Toñito”, les dues noies i jo… per
empènyer mentre n’Andreu, al volant i a l’accelerador, intentaria tirar
envant la “Combi”. N’Andreu pitjava fort l’accelerador i les rodes del
darrera rodaven a tota “pastilla” dins la bassa de fang i esquitxaven fang a
“tuti-plé”.
Quedàrem tots enmerdats sense haver mogut ni dos
centímetres el cotxe…. Fins que desistírem.
Allò no era una carretera ampla… era un gran fangar. Hi havia uns
quants cotxes i camions també enfangats i altres que hi anaven caiguent…
Cosa curiosa: vérem un “jeep” que anava pujant, sortejant els clots i
els fangs i, endemés, estirava un autocar.
A poc a poc vérem altres “jeeps” que acudíen a socórrer els cotxes
com el nostre, enfangats…. Al cap d’una estona vingué al nostre auxili un
d’aquells “jeeps” i en sortírem. Servici del “jeep”, gratuït. Tanzània era un
País ben “socialitzat”.

A l’horabaixa arribàrem a Miowambu.
Trobàrem una “pensioneta” i ens poguérem rentar i abillar bé.
N’Alfred es posà corbata i tot, i, ell i jo, sortírem a cercar qualque
restaurant perquè volíem sopar bé, després de les peripècies del dia.
Arribàrem a poder sopar d’ous frits, “estrellats”, amb patates…. No
és que no hi hagués coses millors… però amb el nostre pobre
anglès…(n’Andreu sí el dominava, però no era amb nosaltres) només
entenguérem la paraula “eggs”.
El sendemà, ben descansats, ens animàrem a anar a visitar el
Manyara.

EL

MANYARA

El Manyara és un Llac i un Parc.
Com a Parc no és molt gran, sobretot si el comparam amb el
Serengeti, però, amb el Llac del mateix nom enmig, constitueix un entorn
paisagístic d’extraordinària bellesa.
Hi ha animals salvatges, però sobre tot hi ha, entorn del Llac aus
silvestres d’un encant i meravellosa hermosura. No sé com es diuen,
potser “ibis”…, Són aus de cames llargues i primes i coll estirat i bec llarg,
semblen con a cigonyes o “avestruces” abillades de novia, totes blanques.
I també hi ha “monitos”, d’aquells que tant agraden a n’en “Toñito”.
Anant cap al Manyara ens trobàrem amb masai d’aprop. Els
“masai” són negres que viuen molt primitívament i fora de les poblacions
dels altres. Tenen a les orelles en penjaroi “natural” que ells mateixos, fent
un tallet a la part d’abaix de l’orella i col.locant-hi un trosset de tronc que
van canviant en més gros conforme l’orella creix, es fan. El penjarori el
solen dur adornat amb fils de colorins. Una realitat vertaderament típica.

Masai

Dins el Manyara ens passaren coses curioses.
El travessàrem i, quan arribàrem devora el Llac, ens aturàrem a una
diríem platja, envoltada d’arbres silvestres i totes les vores del Llac, dins
l’aigua, estaven cobertes d’estols d’aquelles aus tan hermoses…. Pensàrem
que era un bon indret per a fer una “berenada”.
Trèim les bosses del cotxe i les obrim per a treure “queviures”. Vaig
agafar un plàtan i encara el me mirava per a pelar-lo quan de cop en sec en
desaparegué de la mà. Estorat vaig afinar un “monito” que s’enfilava
corrents per un arbre i duia el meu plàtan a la mà….¡
Dins el Manyara, passàrem un dia molt agradable… l’entorn, “flora i
fauna” era meravellós
A un punt, no record si de dins el Parc o quan ja érem a la carretera
cap a Arusha, vérem a l’horitzó les cimes del Kilimanjaro.

Dins el Manyara

I del Manyara sortírem i anàrem cap a Arusha, hermosa ciutat
d’aspecte molt anglès.
Quan arribàrem a Arusha teníem la impresió d’haver-nos trobat de
bell nou amb la “civilítzació””.
La ciutat gran, no tant com Mwanza però més díriem “culta”.
Semblava que ens trobàssim en una ciutat anglesa, a no ser perquè llurs
habitants eren negres i tots els cartells i ròtuls estaven en swaili.
Especialment es veia molt Pita kushoto (circula per l’esquerra). A
Tanzània parlen anglès però la llengua “oficial” és el swaili. Això de
circular per l’esquerra ens complicà especialment a la “ciutat” i a les
rotondes i creuers, perquè… quí tenia preferència…el que vènia de la dreta
o al de l’esquerra…? No ho arribàrem a aclarir.

Trobàrem un hotelet que estava bé i decidírem quedar-nos un dia i
dues nits a Arusha. Visitaríem botigues, mercat i gastaríem els shilings

que ens quedaven perquè prest seríem a Kenya i allà hauríem d’emprar uns
altres shilings, els “keniates”

ARUSHA
Record que, al vespre, sortírem a fer un tomb per la “vila”
Anàvem en dos grups: devant n’Adreu amb les dues noies, ben “a
bracet”.
Darrera els tres homes, gran, mitjà i petit: Alfred, Joan i
“Toñito”…
La manera con es pasejava n’Andreu, tot concentrat parlant amb les
dues noies, devia resultà “xocant” per allà. Així al manco ens ho donar a
pensar les mirades i comentaris que la gent, amb qui ens creuàvem,
anaven fent. Ells “tres” ni s’adonaven….
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KENYA
KENIA
D’Arusha partírem cap a Moshi, una altra ciutat per l’estil si bé
ménys gran que Arusha, i només hi passàrem. Prest vènia la frontera i
entraríem a Kenya.

Record que a l’haver de passar la frontera: sortir de Tanzània i
entrar a Kenya, tinguérem com una “psicosi” de dificultats injustificades…
ens amagàrem i tot dólars i shilings dins els calcetins….
El pas per la frontera resultà del més normal. Semblava si ens
trobàssim a Europa. Kenya semblava una altra cosa que Tanzània. Més
riquesa, més progrés, més modernitat… diríem…
Totes les carreteres estaven asfaltades, però no es veia ja el Pita
Kushoto (circula per l’esquerra) sinó, Go left, que vol dir el mateix, però,
així com a Tanzània parlen l’anglès i el swaili, i aquest és la llengua oficial,
a Kenya parlen swaili i anglès i la llengua oficial és l’anglès.
Passàrem per poblacions que no record el nom peró si el de la petita
població de Voi, on hi tornaríem a passar a la volta i fou un lloc on férem
coses importants.

Estones creuàrem el Parc Tsavo, que era molt més gran que el
Serengeti, però degut a les carreteres i construccions, l’han fet trossos. No
és una “Reserva”.
Des de la carretera vérem bastantes manades d’elefants i “monitos”.

Parc TSAVO

PARC TSAVO

PARC TSAVO
Atrevessat i tot pel la
LÍNIA FÉRREA

MOMBASA

Mombasa és una gran Ciutat, és la primera de Kenya després de
Nairobi, Capital, s’acosta el milió d’habitants.
Està situada damunt una Illa, però no el pareix perquè són
innombrables els ponts que la uneixen a la terra ferma i la ciutat es
prolonga més enllà de l’Illa. Situada a l’Oceà Índic és un gran Port de Mar.
Quan hi arribes i hi entres sembla més que et trobis dins una ciutat
musulmana que dins una ciutat de l’Àfrica negra. Pels carrers i Avingudes
només veus àrabs, tots amb el seu turbant i el seu bon cotxe…. negres
també en veus, però quasi tots van a peu.
Ens hi sentim com a “perduts” quan hi som.

De fet, Mombasa fou fundada pels àrabs comerciants d’esclaus que
convertiren aquest lloc, juntament amb l’Illa de Zanzíbar, en els dos
mercats importants d’esclaus on es compraven els “negrets” que altres
negres havien capturat a l’Interior i les venien com esclaus cap a les
Amèriques.
Els portuguesos hi arribaren devers el segle XV però no hi establiren
res a no ser negocis amb els àrabs que ja s’havien fet amos de l’Illa. La
herència o presència musulmana hi és present per tot… mesquites, i no
esglésies cristianes, és el que es veu més.

Plaça de Mombasa

Hi estàvem com a “perduts”, però tinguérem sort…. I la “sort” solen
dir que és del qui la cerca….
Voltejant per la ciutat afinàrem un edifici que ens semblà una
església cristiana. Estava tancada, però a la vora hi havia un edifici que
pareixia perteneixa a l’església… Trucam i ens surt un capellà o “pastor”.
N’Andreu amb el seu bon anglès parla amb ell i tots dos van somrient…

N’Andreu ens crida i ens diu que aquell senyor ens ofereix aquell
“apartament” per estar-hi un dia o més. Hi ha tot el necessari, menys
menjar, només tres habitacions, sales d’estar, cuina, banyos…. Ell no hi
viu, només havia vingut a arreglar unes “coses” a l’església. Estàrem per
tant totsols….Què més es pot demanar….¡
No sabem prou anglès per a dar-li el nostre més efusiu agraïment,
però d’això n’Andreu és l’amo.

Super Mercat de Mombasa

Qui la vol més bona que la se cerqui…¡

A Mombasa hi passàrem dues nit i un dia. Visitàrem els llocs més
importants de la ciutat. Teníem un bon allotjament, però la ciutat no era
acollidora, per monuments i edificis i jardins hermosos que tingués….
Aquells “moros” amb turbant i bon cotxe no ens queien gens
simpàtics.

Anàrem a comprar “queviures” i a canviar dólars en shilings keniates
que era aquí la moneda en ús. Per Mombasa no s’ensumava gens de
“socialisme”, ans el contrari un descarat capitalisme.
Bé ho passàrem a Mombasa, però a Malindi teníem les feines….

Mesquita de MOMBASA

Fixau-vos amb l’elegància de l’Alfred, un “senyor” acompanyat pels
criats. No dur “americana” perquè feia molta calor.

Lluna sobre el Port de MOMBASA

MALINDI BEACH
Malindi és un complexe”turístic”, a un centenar de kilómetres cap al
Nord de Mombasa, a la vora de l’Oceà Índic. Unes platges hermoses
voltades de vegetació tropical. Està parat perquè molts “europeus” i
“americans” que, han fet “turisme” realitzant qualque safari pels Parcs de
Kenya, vénguin a Malindi a passar uns dies de “dolce far niente”.
En certa manera, o dit clarament, era el que nosaltres anàvem a fer a
Malindi. El “safari” pel Nord de Tanzània i Sud de Kenya, que altres
missioners havien fet atrevint-se a l’aventura de pujar al cim del
Kilimanjaro, nosaltres ho havíem fet canviant-lo per uns dies de “dolcefar-niente” a Malindi.
No us podeu fer una “idea” del goig que sentírem quan, a la fi,
arribàvem a Malindi. Les paraules de n’Alfred quan arribàrem bé ho
expressaven: “Aquí, a disfrutar de dormir bé i anar de “platja”. Això no ho
tendrem a Burundi…”
Hi havia uns hotelets molt “bufons”. Edificats en estil “africà”, no
desdien gens de l’entorn. No eren massa cars i eren confortables.
N’escollírem un i ens hi instal.làrem. Quan haguérem rebut les claus
de les habitacions, ens sorprengueren aquestes paraules de n’Andreu: “Ara,
ja coneixeu el “camí” i l’horari en que es serveixen les “menjades” i a on

està el menjador…. Per tant, ja no heu de menester el meu “anglès”…
Podem anar per lliure….”

Platja de Malindi

A l’hora que es començava a dar el sopar, comparegueren al
menjador n’Alfred, jo ja hi era, en “Toñito” i, al punt na Montse… Ens
asseguérem a una taula i començàrem a sopar…
Al cap d’una bona estona vingueren n’Andreu i na Tina, però ni tan
sols ens veren i anaren a seure a l’altre extrem del menjador…. pareixien
dos enamorats…
“Ah bergant, vaig dir jo, ara entenc això d’anar per lliure…¡
Era ell que desitjava estar lliure per festejar….¡

Platja de MALINDI

Torre Vasco de Gama (Malindi)

A Malindi hi passàrem uns dies, tres i mig, agradables. Dormir i
menjar bé i anar a la platja.
Les platges no eren com a Mallorca. Eren grans arenals on no hi
havia gaire gent prenint el sol com a “dragons” i sí gent que es ficava a
l’aigua sense banyador… Podies caminar dins l’aigua un kilómetre i no
t’arribava als genolls. L’Índic estava tranquil però per a “platges” si no ho
sabieu ara ho sabreu… platges, les de Mallorca, i millor encara les de
Menorca.
Qui no pareixia del tot content era el bon al.lot de “Toñito”…. No hi
havia “monitos” que tant li agradaven. “per aquí, Antonio, li vaig dir:
“monitas”. Hi havia unes “negrasses” de pits esplendorosos que es
pasejaven, especialment els vespres… Amb l’Alfred ens donà per riure un
poc… i, al vespre, li diguérem: “Antonio, qué hemos de ir a ver las
jugadoras de baloncesto…?”
Tot ingenu es pensà que aniríem a veure una partida de “básquet”…
Sortírem a fer una volta i ens creuàrem amb moltes negres de pits
esplendorosos…
De tornada, li demanàrem: “Qué, Antonio, te han gustado las
jugadoras…?”
N’Alfred no hi cabia dins ell, i això que es gran i gros, de riure.

Malindi

Als vespres, ho passàvem fins tard, asseguts a la terrassa de l’hotel.
Hi solia haver música que sonava.
Un vespre, a la terrassa, ens topàrem amb una parella espanyola que
havia acabat a Malindi el “safari turístic” pels Parcs de Kenya. Safari
còmode i en seguretat. Un poc diferent al nostre… Maneres diferents
d’arribar al mateix lloc.
No se’n podien donar passada quan els hi contàrem que havíem
vingut des del Burundi amb una camioneta. Del Burundi ni tant sols
coneixien el nom.
La conversa amb ells fou amena i interessant. Ell ens digué que de
petit havia vist un film que es titulava “Más allà de Mombasa” i estava tot
admirat de que s’havia fet realitat. “Más allà de Mombasa nos hemos
encontrado nada menos que con unos mallorquines que han venido a través
del barro…”
Ens contaren que havien estat a un Hotel construït part damunt uns
arbres i de la finestra de l’habitació veien, els matins, els “animals” passar
per baix d’ells.
Però, com que tot lo bo s’acaba, passaren aviat els tres dies i
haguérem de partir. Aniríem altra volta a Mombasa i d’allà agafaríem la
carretera cap a Nairobi.
Què havia passat aquells dies a Malindi que, quan pujàrem al cotxe i
n’Andreu conduia, les dues noies seien al seient de devant com era costum,
però al mig es va asseure na Montse i no na Tina… com feia abans….?

NAIROBI
De Mombasa a Nairobi hi anàrem en un dia, jornada intensiva. Bona
carretera, ben asfaltada i prou recta…. però eren 900 kilómetres de
recorregut i, en tot ell, només es trobava, en ruta, la població de Voi, que
estava més o manco, quan hauríem fet una tercera part del camí.
Partírem de bon matí i estones n’Andreu i estones jo al volant,
circulant sempre per l’esquerra i no hi havia problemes per els
adelantaments…. Els “moros” amb turbant corrien més que nosaltres.
Durant la primera part del recorregut semblava que atravessàvem el
Tsavo, perquè des de la carretera vèiem desiara manades d’elefants bastant
“surtides”.
Arribàrem a Voi devers migdia. Ens aturàrem a descansar i menjar
una mica i en pensàrem “una” molt encertada: Teníem el teléfon de les
“Germanetes de Foucauld” de Nairobi i intentàrem telefonar-les-hi per a
demanar hostatge en arribar a la Capital de Kenya. Ho aconseguírem i elles
ens aconsellaren anar al Gran Seminari. Elles mateixes avisarien perquè
donaven per suposat que nosaltres arribaríem molt tard….

Quan arribàrem a Nairobi eren més de les 9 de la nit.
NAIROBI

Nairobi és una gran ciutat,una de les més importants de l’Àfrica.
La seva població passava dels 2 milions de persones. Endemés era,
pràcticament, el Centre econòmic i de “comunicacions” més al dia de tot
l’Àfrica Equatorial.
A Nairobi hi passàrem dos dies i ens meravellàrem contamplant els
seus edificis i monuments. Record que passàrem per devora una Escola i
vérem els alumnes que sortien al pati: allà hi havia gent de tot el Món:
negres, blancs, grogs, rossos, bruns… crec que hi havia nins de totes les
races humanes.
Una cosa curiosa que vérem era que a la pista de les Avingudes, de
tant en quan, hi havia col.locats soports de punxes de ferro… era la manera
que teníen per a fer els “controls”. Per força els cotxes s’havien d’aturar.
Record també que, era el 1975, vérem a Nairobi coses de técnica i
progrés que no es veien per Espanya. I record també que, mentre estàvem
contemplant un esbelt edifici, se’ns acostà un “keniata” i ens féu el següent
comentari: “Us meravella el que veis a Nairobi i pensau que Kenya és un
país molt ric… si anàssiu pel Nord, veurieu una altra cosa… la misèria….

Parlament de Nairobi

Al Seminari, on ens allotjàvem, tinguérem converses interessants
sobre Nairobi i Kenya en general. Ens digueren que Kenya socialment era
un País ric, possiblement el més ric de l’Àfrica Equatorial, si més no, de
tota l’Àfrica. No perquè tingués, com per exemple el Zaire, grans “mines”,
sinó perquè des de la Independència els seus governants havien seguit la
“política” de deixar que llurs empreses, industrials, agrícoles i ramaderes
continuassin en mans dels “dirigents” anglesos.
Era més ric i de molt que Tanzània, però a costa de perdre un altre
valor: la seva independència. Kenya seguia depenint en gran part i molt de
potències extrangeres… Endemés, els diríem “hereus” de les tribus d’en
Jomo Kenyatta tenien massa poder, en detriment dels altres habitants,
sobretot els del Nord.
Ho entenguérem… No és or tot el que brilla….

De Nairobi començarem el camí de retorn….però encara ens
quedava a Kenya una altra important experiència…. Ens havien dit que per
les muntanyes de devora el camí cap a la frontera que havíem de passar, ja
a prop del Victòria per a arribar fins Musoma, ja dins Tanzània. Per les
muntanyes hi havia un Monestir Benedictí. N’Alfred tenia unes ganes
fora mida per a anar-hi….
No record el nom ni el lloc on es trobava aquest Monestir, però si
que amb les “entresenyes” i demanant demanant arribàrem al lloc, a punt
de pondre-se el sol. En principi no ens volien acollir… ens deien que
esperaven un altre grup… però assegurant-lis que només seria un vespre
que romandríem allà ens donaren la “benvinguda”… sopar prest a base de
formatges i productes làctis. Tenien una gran granja de vaques.
Anàrem a dormir prest, i a mitjanit ens llevàrem per a anar el cant de
Matines. Eren una trentena de monjos, entre els quals mitja dotzena eren
blancs. Els altres, com el betum.
Pareixia un somni a dins les muntanyes de Kenya haver trobat
una “cosa així”….”
N’Alfred només deia: “ quan ho conti als que
presumeixen de conéixer la vida “monàstica”…. Podré presumir més que
ells….¡
A la missa del matí ens adonàrem que tots els blancs eren “pares” i
qualque negre també. La majoria serien el que es diu “hermanos”.

Quan partírem, els podies veure a quasi tots, sense hàbit, que duien
herba i munyien les vaques…. Fou una experiència “única” aquesta anada
al Monestir.
Després de la visita al Monestir pràcticament el safari s’havia
acabat. Quedava el “camí de retorn”. El pas per la frontera Kenya-Tanzània
fou un pur tràmit….
Dormírem una nit a Musoma, població ja de Tanzània, i dues nits a
Mwanza, ja que hi arribàrem el dissabte a la tarda, i ens digueren que a
Tanzània estava prohibit viatjar en diumenge. Aquestes mesures
“socialitzants” de l’Il.lustre, Julius Nyerere…¡
El diumenge es celebrava la festa del Corpus i pensàrem anar a
missa. En “Toñito” ens creà un petit problema: no li bastava anar a missa…
volia concelebrar… però estava empegueït d’anar-hi totsol. No quedà altre
remei que n’Afred bondadosament li acompanyàs.
La “bona” fou que després de la missa els enganxaren a anar a la
Processó Solemne del Corpus…. Un llarg recorregut per places i carrers
de Mwanza, en ple sol del migdia, i aturades de tan en quan a donar la
Benedicció amb la Custòdia….
És una pena no tenir una foto de la cara que feia n’Alfred cada
vegada que el miràvem quan passava la Processó….¡
Al vespre, trobàrem un “missioner” que havia vingut a la ciutat per a
poder començar les feines de bon matí el dilluns. Tenia un “permís”
especial per a poder anar els diumenges a la Capital. Parlàrem amb ell
sobre els temes de la “socialització”, les ihama, i el cristianisme… Pensava
que era bon programa el d’en Nyerere, si tots fossin honestos com la meitat
d’ell… a les ihama la gent hi posava resistència, però eren la millor solució
per un País pobre com ho era Tanzània…
Els cristians catòlics eren més o manco el 15% de la població. Els
missioners estaven ben considerats, però no hi valien doblers…per
exemple: per a comprar un cotxe s’havia de justificar la necessitat lligada a
una feina. Quan Nyerere començà el seu Programa Social envià a totes
les “missions” una “còpia” encapçalada amb una cita dels Fets. dels
Apòstols.
De Mwanza li enfilàrem cap a Burundi pels camins “torts”….
El SAFARI havia anat molt bé

