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¿Sempre has viatjat amb bicicleta 
de muntanya?
Durant la meva adolescència mai no 
havia fantasiat amb mapes ni cultures 
llunyanes. Va ser als 22 anys quan, en 
passar un any d’intercanvi Erasmus 
a Eslovènia, se’m van obrir les portes 
d’un món que fi ns aleshores desco-
neixia. Amb els amics, aprofi tàvem 
qualsevol pont o setmana lliure per 

conèixer els països de la vora. Vaig 
recórrer gran part d’Europa de l’Est 
amb autobús, tren i, de vegades, au-
toestop. Tanmateix, tornava sempre 
amb regust de boca: depenia dels 
mitjans de transport, i no podia atu-
rar-me allà on volia. Poc després, a la 
facultat, vaig conèixer un canadenc 
que em va explicar els seus plans es-
tivals: viatjar de Ljubljana a Sarajevo 
amb bicicleta. Aquell noi parlava dels 
nombrosos avantatges de despla-
çar-se sobre dues rodes, de moure’s 
a un ritme lent, en llibertat. Ho vaig 
veure clar: el proper viatge que fes, 
seria amb bicicleta.  

¿Per què et vas plantejar de conèixer 
el món anant amb bicicleta? 
La bicicleta és el vehicle idoni per 
conèixer el món, perquè et desplaces 
a una velocitat amb la qual es pot 
gaudir amb l’ull humà. Viatjar amb 
bicicleta signifi ca embolcallar-se en 
la fragilitat de la porcellana. No té 
portes ni fi nestres, es viu les vint-i-
quatre hores del dia exposat a les 
trobades, als elements, a la incertesa, 
a una vulnerabilitat perpètua, sense 
més protecció que una cuirassa 
forjada de somnis. La bicicleta és el 
vehicle del contacte amb la gent.  

¿Quins països has recorregut? ¿Com 
fas aquesta tria?
Amb bicicleta he recorregut diverses 
regions d’Espanya, França i Eslovè-
nia; l’Equador, Perú, Bolívia i Xile; 
l’Himàlaia indi; i en el viatge més 
recent, Egipte, Sudan, Etiòpia, Kènia, 
Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzània, 
Malawi, Moçambic, Swazilàndia i 
Sud-àfrica. Tinc certa predilecció 
pels països muntanyosos, per bé que 
m’atrauen també els territoris amb 
grans deserts. Un dels factors relle-
vants a l’hora d’escollir un país és el 
clima que em trobaré. No és el mateix 
creuar Tanzània en plena època de 
pluges que fer-ho en l’estació seca, 
com tampoc no ho és viatjar a l’Hi-
màlaia indi a l’estiu que a l’hivern. Un 
altre punt fonamental és la situació 
política en aquell moment.

¿Quan de temps necessites per fer 
un gran viatge amb bicicleta?
Un gran viatge amb bicicleta tant pot 
ser una travessa de dues setmanes 
per l’Atles marroquí, com una volta 
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meus viatges, encara que sí que he 
publicat diversos articles en revistes 
de muntanya, ciclisme i d’aventura.

¿Quina experiència destacaries de 
tots aquests viatjes? 
De cada viatge, en guardo un record 
especial. Dels inicis, a Eslovènia, la 
novetat de moure’s en bici per un 
país que m’havia acollit durant un any 
sencer. De la volta a Euskal Herria, 
els bivacs i els ascensos als mítics 
cims bascos. Dels Andes, el bateig 
en terres llunyanes, la brutalitat de 
les seves muntanyes. De l’Himàlaia 
indi, els paisatges onírics de la 
serralada més llarga del planeta. 
I, d’Àfrica, la seva gent. Tanmateix, 
recórrer l’oest de Tanzània en plena 
estació de pluges va ser una anima-
lada. Van ser unes de les setmanes 
més intenses del viatge, i de la meva 
vida. Olorar la fauna salvatge al teu 
voltant, perdut en una terra oblidada, 
i amb fang fi ns als genolls, va ser un 
autèntic suplici. No és que patís per 
la meva vida, per descomptat, però 
vaig passar por, molta por.

¿Quin ha estat el més emocionant? 
Per a mi, els Andes són sinònim 
d’aventura. És un dels meus racons 
de món preferits pels seus inacaba-
bles ports de muntanya, la cultura 
indígena, les pistes de trocha, i les 
llacunes de somni. En concret, la 
Sierra Central de Perú, una regió 
poc turística que manté intacte el 
seu esperit inca. O l’oest de Bolívia, 
un autèntic desert d’altura. Recordo 
encara l’emoció de pedalar amb els 
ulls tancats sobre la salina d’Uyuni, el 
llac de sal més gran del món, durant 
minuts.

¿Què planeges per a un futur pròxim? 
A curt termini no tinc res in mente, 
encara que la llista de llocs que 
m’agradaria conèixer és llarga: Àsia 
Central, el sud-est asiàtic, l’oest d’Àfri-
ca... Ja ho diuen, somiar és gratuït.

Blog de 
Gerard Castellà:
A cop de pedal

al món durant quatre anys. Allò que 
engrandeix un viatge és l’esperit i 
l’actitud del viatger, no el fet de recór-
rer més o menys quilòmetres. Amb 
tot, en una època on el món es des-
humanitza a ritme vertiginós, on les 
distàncies s’escurcen i es pot viatjar 
sense sortir de casa, és interessant 
recuperar el viatge de Marco Polo, les 
llargues distàncies, visitar els indrets 
allunyats del turisme, ja que és allà on 
realment hi ha l’aventura.

¿Com t’organitzes per fer un viatge 
així?
Una vegada decidit el país a visitar, 
cerco informació en guies de viatge, 
en fòrums d’internet i, sobretot, en 
cicloviatgers que prèviament han 
passat per allà. Aquests últims acos-
tumen a ser la font d’informació més 
valuosa: recorden les distàncies amb 
precisió, saben on aprovisionar-se 
d’aigua i de menjar en llocs recòndits, 
coneixen els indrets més econòmics, 
etc. A més a més, procuro llegir 
sobre la història i l’actualitat del país, 
com elaborar també una llista amb 
deu paraules en la llengua local: 
«hola, ¿què tal?», «em dic Gerard», 
«aigua», «menjar», «dormir»... aquest 
és el secret per dibuixar somriures 
arreu del món i, de passada, perquè 
t’obrin les portes en moltes llars fo-
ranes. Per últim, escullo amb cura el 
material i l’equipament que m’enduré. 
Com més lleuger es viatgi, millor. I 
és que, quan has d’encabir els teus 
trastets en dues alforges i una bossa 
estanca, la vida se simplifi ca.

¿Sempre vas sol o de vegades 
t’acompanya algú?
He fet un parell de viatges curts 
acompanyat d’un bon amic (a 
Eslovènia i a l’Himàlaia indi), encara 
que prefereixo viatjar sol si es tracta 
d’un viatge llarg. M’agrada fer amics 
pel camí, tenir contacte amb la 
gent local. Penso que viatjant amb 
parella, o bé amb altres persones, es 
redueix aquest contacte. La gent sol 
sentir-se cohibida per interrompre 
una conversa entre dos viatgers, 
mentre que, si només hi ha una 
persona, la interacció és més fàcil. 
Per altra banda, gaudeixo també de 
la solitud mentre viatjo. Penso que és 
una forma increïble de conèixer-se a 
si mateix. Per a mi no hi ha res més 
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bonic que acampar enmig del desert 
del Sudan i embadocar-se amb una 
nit estrellada, o bé sentir-se minúscul 
en les altures andines.

¿Quina experiència en treus? 
És una pregunta que em formulo 
sovint. Hi ha qui viatja per allunyar-se 
d’una quotidianitat insatisfactòria, 
per trobar-se a ell mateix, per col-
leccionar batalletes o per assedegar 
egos vanitosos. A mi m’agrada viatjar 
pel simple plaer de viatjar, en el sentit 
més hedonista de la paraula. Penso 
que viatjar aporta humilitat, huma-
nitat, respecte a la gent, simplicitat. 
Ensenya quelcom que no s’aprèn 
enlloc més. És adonar-se de la nostra 
fragilitat i vulnerabilitat. A la tornada, 
no recordes les piràmides de Gizeh ni 
el Machu Picchu, sinó persones. En 
Mohammed, de la comunitat suda-
nesa d’Al-Gadmbaliya, amb qui vaig 
sopar sota les estrelles del desert, i 
em va cedir el seu llit per descansar; 
les dones que em van regalar un litre 
d’aigua enmig de la sabana kenyana 
a 42ºC, al llindar de la deshidratació; 
o les estones en què els més grans 
de les comunitats tribals de Tanzània 
m’explicaven històries africanes. 
¡Ah!, i les pedregades dels nens 
etíops, també.

Al teu blog escrius el relat dels teus 
viatges. ¿Què ens diuen els teus 
escrits? ¿Has publicat mai cap llibre 
o articles de les teves experiències?
Autors com Kapuscinski o Theroux 
van omplir les lleixes de la meva 
habitació durant la meva adolescèn-
cia. Les històries narrades en aquells 
clàssics van ser, possiblement, les 
que van animar-me a escriure les 
vivències dels meus viatges. En cada 
viatge, acostumo a portar un dietari 
on, al fi nal de la jornada, anoto les 
experiències viscudes. I reviure 
tot això, des de casa, és un record 
impagable. Els meus escrits pretenen 
descriure la realitat d’un país des 
del seient d’una bicicleta, sense 
herois ni princeses ni paternalismes 
occidentals. Dit ras i curt, escric allò 
que m’agradaria llegir: com és la gent 
d’aquell lloc, on viu i com viu, les 
converses que mantinc amb ells; els 
paisatges i l’orografi a del país; i, per 
damunt de tot, les refl exions a què 
arribo. Mai no he escrit cap llibre dels 
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