Nova Zelanda
41°17’S 174°27’E

Aotearoa va ser el nom que
aquesta terra, situada als
nostres antípodes, va rebre dels
seus primers pobladors humans:
els maoris. El seu significat, “la
terra del llarg núvol blanc”,
descriu de forma poètica el
paradís que trobarà el viatger:
boscos humits plens de falgueres gegants, núvols que coronen els cims
dels volcans i les muntanyes del sud, platges de sorra daurada, glaceres
que moren al mar... Això és Nova Zelanda.
Aquesta terra està formada per dues grans illes principals i un grup d’illes
menors, totes fruit de l’activitat volcànica de l’oceà Pacific sud. Gràcies al
seu aïllament geogràfic (ubicada entre Austràlia i l’Antàrtida), gaudeix
d’una flora i fauna úniques.
No va ser fins fa poc de 500 anys que Nova Zelanda va ser trepitjada pel
primer peu humà (pensem que va ser un dels últims llocs del món a ser
habitat). Els maoris, procedents de les illes més al nord del Pacífic, van
arribar en aquestes illes i s’hi
van establir. Aotearoa sona com
un nom entre núvols, que
convida a descobrir i a gaudir de
l’espectacle del món en què
vivim.

qualsevol lloc. Havia de tornar a
somiar, a experimentar la mare
Terra, a sentir-me un animal
més.
I així va començar aquesta
experiència, somiada durant els
mesos de preparació, fins que
vaig arribar a Auckland i un gran
arc de fusta amb tòtems maoris em va donar la benvinguda. Recorrent el
país de nord a sud vaig anant descobrint els encants de les tranquil·les valls
a Northland, el llunyà Cape Regina i els volcans de Rotorua i Tongariro
National Park. Dies després, creuant el mític estret de Cook, vaig arribar a
l’illa del Sud, on m’esperaven les glaceres, les platges i boscos de l’Abel
Tasman National Park i els mítics Alps del Sud. A poc a poc vaig anant
descobrint els misteris, els encants, els paisatges d’aquest paradís per als
amants de la natura.
Aquest viatge està ple de moments emotius, íntims, de trobades amb la
natura, de regals, del so dels ocells (que em va acompanyar durant tot el
viatge) que m’agradaria compartir amb vosaltres. Així doncs, vull aproparvos amb imatges aquest tros de món, el més allunyat, tan fràgil i únic.

Després de l’experiència a la
Patagònia, on em vaig sentir tan
a prop de casa meva, necessitava sentir de nou aquesta sensació
d’humilitat, de formar part de tot el que ens envolta, i ja no servia
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