Crònica 0: Preparant el viatge

Tenim tendència a omplir la nostra vida de petites activitats, normalment
l’espai més gran l’omplim amb alguna tasca remunerada, i els altres forats que
queden entre mig hi col·loquem les aficions i la dedicació a les persones que
ens envolten; i per una estranya casualitat en l’ organització d’aquests buits a
la majoria sempre ens acaba faltant temps ...
Ara fa un any i una miqueta més, cansats de no trobar cap bolet, ens vam
ajeure en un prat de Sovelles i vam arrencar l’etern debat de la humanitat;
filosofant sobre els orígens i el perquè de la vida humana, vam coincidir en que
la nostra existència no tenia cap altra fita a assolir que la de viure plenament i
gaudir de l’entorn humà i natural, i en què seria una experiència inoblidable
poder conèixer altres estils de vida que s’escapessin del món capitalista.
Ensumant les nostres muntanyes i sota els efectes embriagadors de la natura,
ben aviat vam tenir decidit que el món era massa meravellós per coneixen
només un trosset , i que aquest era el moment. I aquí ens teniu, preparant un
viatge alternatiu, sense esperar-ne res més que el gaudir de la vida, la
persones i els indrets del món.
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El mes d’octubre queda batejat com el mes dels preparatius i sobre tot dels
consells, no ens haguéssim imaginat mai que preparar aquesta aventura ens
aproparia tant a la gent del poble, inconscientment tothom provava d’imaginarse què passaria si fossin ells els que marxessin i són moltes i ben curioses les
reaccions que n’hem recollit, el més anecdòtic és que tothom ho veu genial i
ens animen a marxar, però alhora ens han confiat que ells no hi anirien pas.
Potser el què més ha inquietat és el fet de trencar per tant temps i tant
rotundament amb la vida que dúiem fins ara, el que més ha angoixat són tot el
reguitzell de malalties que podem contraure, i el consell que més ens han
repetit, tant grans com petits, és el d’anar alerta amb els mosquits.

Entrevista a Televisió del Ripollès

Ens ha afalagat el bon ressò que ha tingut aquest projecte a Ripoll, són moltes
les persones que han col·laborat desinteressadament, buscant informació,
presentant-nos a amics que han viatjat, preparant-nos la farmaciola, recosintnos butxaques als pantalons, regalant-nos estris útils pel viatge, i sobretot,
engrescant-se de debò. I quan ens hem llençat a picar portes per recaptar
algun cèntim, a canvi d’oferir un espai publicitari a la web i a les cròniques,
tothom s’ho ha mirat amb molt bons ulls, i de moment ja hem pogut comprar
l’ordinador portàtil, un bitxarraco de segona mà a qui anomenem Stan i la
camera, i creuem els dits, perquè mentre el material tècnic aguanti podreu
rebre aquestes cròniques!!!.

Presentació del projecte volabola a
l’ajuntament de Ripoll

Hem patit les primeres experiències amb els mitjans de comunicació, hem
conegut l’equip de ràdio i televisió del Ripollès, els amics del Rosari de l’Aurora
a Ona Catalana, i del Nou 9 i la Marxa. Hem fet tractes amb l’alcaldia de Ripoll
i farem poble anem on anem, i els de ràdio Manlleu ens han enredat per
connectar telefònicament. cada dimecres a dos quarts de 10 del vespre, i fer
cinc cèntims de l’aventureta al programa Fisterra!

Presentació del projecte volabola al
programa Fisterra de Ràdio Manlleu

Aquests darrers dies estem immersos en un histerisme tot estrany , tant podem
tenir mil coses per fer com estar en un estat de col·lapse que ens impossibilita
qualsevol acció. Sobte pensar que avui ets aquí fent la tassa amb els amics,
preveient tot el que aniràs fent durant el dia i que a partir de demà tot serà tant
incert que no tenim ni imatges per imaginar-ho.
Creiem que no en som plenament conscients, que per sort tots anem tant de
bòlit amb els preparatius que no podem o no volem pensar en la marxa, potser
perquè el més feixuc serà acomiadar-nos per tant temps de persones a qui
estimem tant i de qui mai ens hem allunyat.
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