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Algunes nits, quan la son tardava a venir, feia girar la bola del món i la detenia amb un dit. Una matinada, la 
vaig parar en un punt minúscul entre Àfrica i Aràbia. 

L’illa de Socotra. 

Estaria habitada? Quins animals albergaria? Seria desèrtica o selvàtica? 

Però en els llibres no trobava res sobre l’illa ni sobre els seus pobladors. Encara que aleshores, a finals dels 
anys cinquanta, la Universitat d’Oxford acabava d’enviar una expedició d’arqueòlegs a la recerca del temple 
perdut de Zeus Trifili i un equip de paleontòlegs que mesurava els occipitals dels «nadius» i els prenia 
mostres de sang per a establir el fosc origen dels habitants de l’illa, que se seguien expressant, deien, en 
una llengua filla de la del regne de Saba. 

L’isolament d’aquella illa de l’Índic, a dos-cents cinquanta quilòmetres de la Banya d’Àfrica i a quasi quatre-
cents de les costes d’Aràbia, havia preservat una flora i fauna singulars, amb espècies pròpies d’altres eres. 
Aquell era el lloc on creixien els arbres de l’encens i de la mirra, ofrenats amb prodigalitat en els rituals 
pagans i indispensables en les momificacions dels antics egipcis. A l’illa es trobava el sèver socotrí (Aloe 
succotrina), tan estimat pels grecs per a curar les ferides de guerra que, segons la llegenda, Alexandre el 
Gan, encoratjat per Aristòtil, va envair l’illa per a procurar-li’n. A Socotra abundava, a més, un arbre conegut 
com l’arbre de la sang del drac, en forma de bolet gegant, de saba roja com la sang que van utilitzar tant els 
gladiadors del Coliseu per a empastifar-se els cossos, com els lutiers de Cremona per a donar la pinzellada 
decisiva als seus Stradivarius. Durant segles, atrets per la riquesa de les resines oloroses, indis, grecs i 
àrabs del sud van acudir a Socotra. Després d’ells, els pirates. 

L’illa ho reunia tot per a somiar despert, però, durant els anys en què em vaig dedicar a vagar pel món, era 
un lloc prohibit [...]; i el somni de Socotra va caure en l’oblit. 

I allí va romandre fins a principis d’aquest segle, quan vaig recórrer les costes d’Aràbia i d’Àfrica oriental 
seguint el rastre de vells capitans i mercaders àrabs. Als ports d’Oman, després de gaudir d’un estofat de 
tauró, els mariners contaven centenars d’històries. La veu se’ls entretallava en evocar tempestats; els ulls 
se’ls il·luminaven en recordar la companyonia entre navegants i les amistats que tenien a Zanzíbar o a 
Mombasa. Quan en una d’aquelles converses va aparéixer per primera vegada el nom de Socotra, em vaig 
quedar meravellat perquè en la meua imaginació feia temps que aquella illa havia deixat de ser real per a 
convertir-se en un lloc tan fabulat com la ciutat d’Ubar, sepultada davall de les arenes del Districte Buit a 
Aràbia, o l’oasi de Zerzura, als voltants de Siwa, d’on ningú tornava en el seu seny. 

Socotra existia. Aquells mariners en parlaven. Recordaven l’aparició sobtada de la seua silueta a la galerna; 
una visió que els aterria. Durant mesos, els vents els impedien aproximar-se a l’illa, ja que en cas de 
dificultat no era possible trobar un sol refugi on fondejar els vaixells. Els mateixos monsons que propiciaven 
la navegació a l’Índic, a les proximitats de Socotra llançaven els velers a la deriva contra els penya-segats 
que s’alçaven des de les profunditats de l’oceà. Tot i que cap dels mariners havia desembarcat a l’illa, tots 
afirmaven amb rotunditat que a Socotra succeïen fets que, situats en altres llocs, els haurien arrancat un 
somriure condescendent. Asseguraven que els seus habitants eren mestres en arts ocultes. La fama els 
venia des de lluny.  

Segons Marco Polo, els pobladors de Socotra eren «els mags i nigromants més savis que hi havia al món». 
Dominaven els vents i podien canviar-los a voluntat. Si un pirata havia robat a l’illa, el retenien per mitjà de 
conjurs. Per més que desplegara les veles i posara proa a l’horitzó, aconseguien amb sortilegis que un vent 
huracanat bufara en direcció contrària. A l’illa de Lamu, on acudia gent de tota la costa de l’Àfrica oriental 
durant les festes de l’aniversari del Profeta, per a honrar-lo amb resos i repetir a l’uníson els noranta-nou 
noms de Déu coneguts pels homes, em va contar un mariner que a Socotra habitava l’Anja, l’ocell Roc, 
l’ocell gegant de Simbad que capturava elefants i els portava al niu. Potser fóra l’ocell Fènix de grecs i 
romans; el Simurg dels perses. Aquest mateix ocell, asseguraven a les costes del Dhofar, agafava els 
xiquets per a alimentar les seues cries. Però si hom coneixia les paraules màgiques, podia invocar l’ocell i 
viatjar sobre el seu llom a l’illa. 

Les històries de mags, ocells fabulosos i pirates de l’illa de Socotra em van captivar. Assegut en una estora, 
davant d’un café perfumat al cardamom, al port omanita de Sur o a bord d’un veler àrab a la península de 
Musandam, a l’entrada del golf Pèrsic, sentia els navegants baixar la veu pronunciant, invocant quasi, el 
nom de l’illa en tres temps sonors: Sú-qú-trá. I aquell nom tantes vegades repetit va acabar despertant el 
vell somni. 

Jordi ESTEVA, Socotra, la isla de los genios, Atalanta 
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ACTIVITATS 
1. Quin és el tema del text?  

a) Un somni. 
b) Una illa. 
c) Marco Polo. 
d) Un personatge. 
e) Un continent. 

 [Interpretar i relacionar] 
 

2. Respon a aquestes preguntes sobre el text. 
a) Quina informació buscava en els llibres?  
b) Què investigava la Universitat d’Oxford? Com ho feia?  
c) Qui va ser animat per Aristòtil per a envair l’illa? Per a què?  
d) Quin personatge històric va escriure sobre els habitants de l’illa? Què deia d’ells?  
e) Quin ocell habitava a Socotra? Com podies traslladar-te sobre el seu llom a l’illa?  

[Buscar informació] 
 

3. Quin tipus de text és? 
a) Narratiu. 
b) Argumentatiu. 
c) Instructiu. 
d) Educatiu. 

[Reflexionar sobre la forma] 
 

4. Com classificaries aquest llibre? Per què? 
a) Com una guia de viatges. 
b) Com un llibre de viatges. 

 
[Reflexionar sobre la forma] 

 
5. Relaciona les espècies amb la utilitat corresponent. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Interpretar i relacionar] 
 

6. Què transmetien les converses dels mariners quan parlaven de l’illa? 
 

[Interpretar i relacionar] 
7. Llig i respon. 

Aquells mariners en parlaven. Recordaven l’aparició sobtada de la seua silueta a la galerna; una visió 
que els aterria. 

 
a) Què significa?  
b) Per a què utilitza aquestes paraules?  
c) Podrien servir aquestes paraules per a referir-se a qualsevol altra cosa? Posa’n exemples.  

 
[Interpretar i relacionar] 

Arbres d’encens i mirra 

Sèver socotrí 

En la curació de ferides de guerra 

En rituals pagans i en les momificacions 
dels egipcis 

Empastifar el cos dels gladiadors 

L’arbre de la sang del drac 
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8. Per què creus que aquest capítol del llibre es titula «El somni de Socotra»? Tu creus que 

Socotra existeix o que és un somni? Per què?  
 

 [Reflexionar sobre el contingut] 
 

 
 

 
9. Ordena el procés del somni de Socotra fins que, per fi, va viatjar a Socotra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Interpretar i relacionar] 
 

10. Ara, si tens una esfera del món, fes-la girar i detín-la amb el dit. Si no en tens, fes-ho situant un 
dit sobre un mapamundi amb els ulls tancats. 
a) Sobre quin lloc t’has situat? 
b) Què et suggereix el nom? 
c) És un lloc llunyà o pròxim? 
d) Saps alguna cosa d’aquest lloc? 
e) Busca informació o amplia la que ja tens. 
f) Redacta un paràgraf que servisca de començament per a escriure un llibre de viatges. Imagina 

que l’has visitat i inventa experiències i emocions com si narrares una aventura meravellosa.  
 

[Reflexionar sobre el contingut] 
 
 

Text Destreses 
Buscar 
informació 

Interpretar i relacionar Reflexionar sobre el 
contingut 

Reflexionar sobre la 
forma 

Localització 
d’informació 

explícita 

Determinació 
del tema 

Identificació 
de l’estructura 

Inferència de la 
relació entre dades 

o idees 

Inferència del 
significat de 
paraules o 

expressions 

Relació del contingut 
amb coneixements, 
idees i experiències 

prèvies 

Relació de la forma 
del text amb la seua 
utilitat i amb l’actitud 

i intencions de 
l’autor 

Text 1 Act. 2 Act. 1  Act. 9 Act. 5, 6, 7 i 9 Act. 7 Act. 8 i 10 Act. 3 i 4 
 

Es va fer milers de preguntes sobre els habitants, el paisatge i la fauna. 

L'’illa ho reunia tot, però altres viatges van fer que el seu somni caiguera en oblit. 

Va fer girar la bola del món i la va detenir en un punt minúscul entre Àfrica i Aràbia. 

En els seus viatges va sentir històries de mags i misteris de l’illa. 

Va buscar informació i pràcticament no va trobar res sobre l’illa ni sobre els pobladors. 

El nom de l’illa repetit en les converses va despertar el vell somni de l’autor.  


