Cocúa Ripoll. Marí Mercant especialitzat en Nàutica Esportiva Transoceànica
Salutacions a tots els lectors i lectores del Llibret 2019 de la
Barraca “Peña Los Gorilas” i moltes gràcies per donar-me
l’oportunitat de participar-hi. Tal i com m’heu demanat, vull
contar-vos algunes curiossitats de les meues travessies pertot
arreu del món, i si en voleu més informació podreu trobar alguns
enllaços a cròniques de premsa al final de l’article.
Primer que res vos diré que el nom “Cocúa” va sorgir de colp i
repent quan era xicotet, i es com em coneix tot el món. El meu
vaixell més conegut és l’Archibald, company de viatge amb el qual
he dut a terme un gran nombre d’aventures.

Em considere un professional de la nàutica, primer en vela
lleugera, després en creuer, i posteriorment com a responsable
de competició. Vaig ser Patró del vaixell CAM entre 1985 i 1995. A
partir de 1995, em va succeir Kiko Sánchez i jo vaig passar a ser
Patró del vaixell Festina amb el qual vam guanyar la Regata
Transantlàntica i la Ruta de Colom també coneguda com a “Ruta
dels Descobriments”. Posteriorment vaig ser el responsable del
vaixell Fortuna, fins que vaig decidir que calia començar una nova
etapa en la meua vida després de molts anys de massa tensió dins
del món de la competició nàutica. Volia anar al meu aire, entre
altres coses perquè és complicat trobar companys de viatge amb
la disponibilitat que tinc jo, ja que el meu món és la mar. De fet, quan
vaig fer la volta al món vaig estar 6 anys navegant.
Perquè conegueu una miqueta un recull de les meues rutes, vull
començar parlant del meu primer vaixell, tenia per nom “Ya
veremos”. Amb ell vaig estar durant 3 anys a Sud-amèrica i
malauradament el vaig perdre el 1997 després d’un naufragi.
Després, entre 1999 i 2005 vaig fer la volta al món per etapes. En
algunes anava en solitari en altres anava acompanyat per la meua
companya Esperanza Pérez, a qui vaig preparar l’Archibald
perquè preparara la travessia de l'oceà Atlàntic en solitari, durant
22 dies. Jo en paral·lel vaig fer la mateixa travessia en 8 dies però
amb un vaixell de 15 tripulants, similar als de la Volvo Ocean Race.

Mapa del recorregut de la meua volta al món amb inici i arribada a Alacant entre 1999 i 2003.

Mapes de les rutes sud-americanes: “Ya veremos” (1994-1997),
dalt i Viatge a l’Antàrtida (2012-2015), dreta.
I per últim, el meu viatge el 2012 a l'Antàrtida, passant per les
Canàries, l’arxipèlag portugués de Cabo Verde, i les costes
brasilera, uruguaiana i argentina que podeu veure en el mapa
adjunt, sempre amb la bandera de l’Hèrcules, l’equip que al igual

que vosaltres porte dins del meu cor i del qual hi ha més informació
en premsa i xarxes socials, amb una durada de 3 anys. Vaig tornar
just a l’inici de les Fogueres de 2015 amb el meu Archibald sa i
estalvi, moment que es mostra a continuació:

El primer d’ells s’anomena “Un paseo por el Mundo” i està dedicat a
la meua volta al món a bord de l’Archibald i les meues experiències
als poblats dels indis Kuna, a les illes de San Blas a Panamà, a les
perdudes platges dels atols de Tuamotu a la Polinèsia o els
llogarets de Kustom a Vanuatu, els temples sagrats de Sri-Lanka
o a les aigües del Iemen i Somàlia, a l’anomenada “Banya d'Àfrica”.

Als canals xilens del Beagle, l’extrem
meridional del continent sud-americà.

També m’agrada escriure, he editat ja 2 llibres que podeu
descarregar en format electrònic a https://cocuaexpediciones.es,
en els quals conte les meues aventures.

Pel que fa al segon, que té per títol “Aventura Perfecta”, podríem
dir que consta de tres parts ben diferenciades. La segona i tercera
relaten el meu viatge al Sud: des del seu inici, l’eixida d'Alacant, fins
a l'arribada a la ciutat de Buenos Aires, per a després descriure
amb detall tot el periple de navegació per aquella part del món tan
desconeguda per a la majoria del públic. I la primera és una barreja
de correries tant per mar com per terra, plena de perilloses i
divertides anècdotes i vivències, molt necessària per a la biografia
del meu estimat Archibald, autèntic protagonista dels relats.

L’Archibald, amb el símbol d’Alacant a la vela major, a l’Antàrtida.
La meua companya Esperanza Pérez, amb qui
he compartit moltes experiències navegant.
Properament no tinc intenció de fer més viatges, estic donant-li
forma al meu tercer llibre, he decidit canviar mar per terra, i he
participat en una expedició a l'Everest. Curiosament ambdós mons
es complementen molt bé, hi ha una unió entre tots 2. A que no
sabíeu que molts muntanyencs professionals també són
aficionats a la mar? Un gran navegant espanyol, Julio Villar, feia
també escalada pertot arreu del món i molts escaladors francesos
usen el vaixell per dirigir-se a les muntanyes que volen coronar.
Espere compartir una estona a la vostra Barraca durant aquestes
Fogueres, ara que de moment no tinc intenció de fer cap viatge. I
celebrar amb tots vosaltres l’ascens del nostre Hèrcules. Una
forta abraçada,
L’Archibald a la platja caribenya de Saint Vincent i les Grenadines.

Matxo Hèrcules i Bones Fogueres 2019 !!!

Més informació a:
https://cocuaexpediciones.es/
https://www.abc.es/deportes/vela/abci-la-antartida-el-sueno-imposible-de-cocua-ripoll-201402041828_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/vela/abci-cocua-ripoll-termina-su-periplo-por-el-sur-201403290934_noticia.html
https://www.diarioinformacion.com/nautica/2015/10/28/cocua-ripoll-relata-aventura-velero/1690259.html
http://www.estadiodigital.es/el-hercules-llega-a-la-antartida/

