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Còrsega 2015...passant per la Provença
Aquest any hem anat de vacances, per segon copa Còrsega i, per segon cop, sense en Marçal,
només amb l’Èlia i ens ho hem passat molt be, tot i que l’hem trobat a faltar. I aquest any no li
ha passat res a en Marçal, la qual cosa no deixa de ser extraordinària! ;).
Fa divuit anys, en el nostre primer gran viatge a l’estranger, vam decidir anar a Sardenya i
Còrsega i, des d’aleshores, jo sempre he defensat que Còrsega és un dels llocs més bonics
d’Europa, i per això hi hem volgut tornar.
Aquell cop, l’Èlia encara no havia nascut i ara en Marçal no ha vingut amb la qual cosa s’ha
restablert l’equilibri còsmic...
Quan vam anar tancant el calendari vam concretar l’anada pel dia 6 d’agost i la tornada pel 27,
“allunyant-nos” de l’1 i el 31 d’agost, moment en que els bitllets s’encareixen força. El fet de
començar vacances l’1 d’agost i el tenir el bitllet pel 6 ens va generar un marge de varis dies
que havíem d’omplir i vam decidir conèixer una mica de la Provença francesa, lloc per on hem
passat molts cops però on ens hem aturat molt poc.
Només amb el mapa de Còrsega (el mateix de fa 18 anys!), la guia LonelyPlanet, el recull dels
“41 Furgoperfectos corsos” del fòrum “FurgoVW.org” i poca cosa més, vam començar viatge
amb la intenció de gaudir molt de la natura i amb poca o quasi nul·la voluntat de veure
“pedres” i/o ciutats, amb l’excepció del justificat parèntesi provençal a Avinyó.
Afegir altres consideracions prèvies com que el nostre nebot, en Nil i la seva companya, Maria,
van marxar uns quants dies abans cap a Còrsega per tal de fer el mític camí GR-20, un dels més
durs d’Europa que creua Còrsega en diagonal i tenien previst acabar-ho, més o menys,
coincidint amb la nostra arribada.
La furgo ens va donar un ensurt pocs dies abans de marxar amb la “destrucció” d’un dels
pneumàtics que s’afegia a l’anterior episodi del passat mes de maig en que vam tenir una
“hèrnia” en un altre dels “fantàstics” pneumàtics Hankook que portava la furgo d’origen, per la
qual cosa vam decidir tirar pel dret i canviar-los per quatre Michelin. Foc nou.
Sense cap ruta inicial prevista, llevat del recorregut per la Provença, i només amb els punts
fixes d’IleRousse, els dies d’arribada i sortida de Còrsega vam

iniciar el viatge cap a les 16 hores del dissabte 1 d’agost de 2015.
Sortim de Barcelona, Girona, La Jonquera, Perpinyà, Narbonne, Beziers, Montpeller, Nimes i,
cap a les 8, arribem a Avinyó i aparquem a l’illa de Piot, una gran illa al riu Roine, sota el pont,
enfront de la ciutat, prop de l’entrada del càmping Bagatelle. Hem fet uns 430 kms. Fem una
volta per la vora del Roine amb Avinyó al fons, amb el perfil de les muralles, el palau dels Papes
i el famós pont d’Avinyó sobre el Roine. Al marge del riu, la gent fa pícnic i altres fumant en
nargiles
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De nit també és força bonic i més amb l’ajut d’una gran nòria il·luminada que hi ha al davant i
els vaixells turístics que van i venen. Llàstima a que a mitja nit venen uns amb la música a tota
hòstia a tocar el voraviu...

Diumenge, 2 d’agost de 2015
Iniciem el passeig per Avinyó amb la
visita al palau dels Papes(Tiquet
combinat familiar 34 €). No deixa de
ser històricament curiós que els Papes
marxessin de Romadurant prop de 70
anys i set Papes, una mica farts de la
cúria, doncs els “Estats pontificis”
incloïen aleshores la ciutat d’Avinyó
fins la Revolució Francesa. Un
impressionant edifici gòtic, el més gran
del món, que acumula sales, torres i
esglésies en una immensa mola
d’altíssimes parets.
La veritat és que el pont, que realment es diu de Sant Benezet, no és gran cosa, si no fos per la
cançó....El pont creuava, originàriament el Roine entre AvignoniVilleneuve-lès-Avignon amb
una llargada original de 900 metres i 22 arcs (!), ara només queden 4 arcs..., construït i destruït
en nombroses ocasions fins que, finalment, l’any 1660 una riuada del Roine se’l va endur i així
va quedar, i encara està així...un pont que no porta enlloc. Curiosament des de dalt del pont
veiem dos immensos silurs a l’aigua.
Acabem voltant pel casc antic de la ciutat, força turístic, i busquem un lloc per dinar fins que
fem una excel·lent troballa amb la creperia “L’Idylle du palais” a la Rue de la Balance, 6, prop
de la cèntrica plaça de l’Horloge on hi ha l’ajuntament. Molt recomanable. (27€).
Havent dinat seguim voltant per la ciutat. Fa força calor i no ve massa de gust. Marxem.
Marxem d’Avinyó cap a Digne-lesBains on, per internet, vam trobar que encara hi feien les
festes de l’espígol (Fêtes de la lavande). De camí parem a Forcalquier on fan una petita fira de
mel i espígol, fem un gelat i veiem com destil·len l’essència de l’espígol.
Arribem a Digne i veiem que hi ha força ambient, hi ha fira i carrers tallats. Busquem lloc per
fer nit, anem a l’aparcament d’un súper Champion, a la vora d’un riu. Baixem a tocar l’aigua i
és força templada pel que decideixo donar-m’hi un bany. Molt agradable. Voltem i trobem un
raconet a l’avinguda Demontzey on fem nit. Estem força a prop del centre a on anem fent un
passeig, veiem la fira, les atraccions i l’Èlia s’acaba cascant un entrepà de considerables
proporcions d’hamburguesa amb patates fregides (5.50€). Tornem a la furgo on acabem veient
una peli. Dormim força bé.
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Dilluns, 3 d’agost de 2015
Ens llevem i anem cap al centre de Digne a veure els darrers actes de les “Fêtes de la lavande”,
les “Aubades” en les que veiem desfilar tot de grups musicals, uns que fan batucada, uns més
tipus banda clàssica, uns tipus banda americana que mentre toquen desfilen i fan estranyes
maniobres grupals..., fem una volta per la part antiga del poble i marxem.
A la sortida de Digne per la N-85 direcció Cannes, fem una de les troballes del viatge, passem
junt a una espectacular zona de banys anomenada “ Pland'Eau des Ferréols”. És una immensa
àrea amb tot d’instal·lacions, dos llacs,
un on pescar i on la mainada pot anar
en uns petits vaixells i un segon llac
on banyar-te. És un lloc fantàstic amb
una aigua totalment neta i fresca, amb
gespa al voltant, bar, serveis,
etc...i...gratuiiiit!!.
Hi
ha
dos
aparcaments, però aconsellem el que
hi ha a l’extrem de la instal·lació més
allunyat de Digne, allà hi ha una zona
amb ombra i gespa on posar la taula i
on, a més, s’hi pot fer nit (!) i allà
dinem. Prop hi ha una pista de voleiplatja i una mica més enllà un edifici amb serveis (que suposo només deuen estar oberts en
l’horari d’apertura de les instal·lacions) i una aixeta exterior d’aigua. Coordenades
44°04'40.2"N 6°12'31.1"E o bé 44.077844, 6.208634. Molt, molt aconsellable. Surt a vàries
guies d’àrees d’AC.
Marxem encara una mica astorats d’haver estat en lloc d’aquelles característiques, amb
aquelles fantàstiques instal·lacions, que sigui gratuït i on, a més, s’hi pot fer nit sense cap
problema. Com aquí....
Marxem de Digne i la seva zona de bany cap a les Gorges de Verdon. Fa calor. Parem a mig
camí, en una casa a peu de carretera a comprar essència d’espígol, extraordinàriament
aromàtica.
Arribem al poble de La PaludsurVerdon
que actua com a centre turístic de la
zona i seguim fins desviar-nos a la dreta
de la D952 per la petita carretera D23,
d’un únic sentit, des de la cruïlla fins al
refugi de La Maline. És un circuit
circularanomenat “Route de les Cretes”
que recorre els miradors de les gorges
fins a tornar a la PaludsurVerdon. Fem
el recorregut i anem parant als miradors
abocats a l’abisme amb el riu Verdon
circulant, tranquil, allà baix. Fa una
tarda excel·lent i les vistes són
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espectaculars. Visitem el refugi de La Maline on demà arribarem en autobús i seguim endavant
fins a tornar a La Palud on recuperem la carretera D952 que seguim fins arribar, cap a les set, a
l’indret anomenat lePointSublime. Un petit coll de muntanya on hi ha un Restaurant-BarAlberg i un gran aparcament on farem nit. És un aparcament llarg, al final del qual, hi ha un
parell d’ACs aparcades, pel que ens hi acostem i aparquem al fons a l’esquerra a sota d’un pi,
un lloc privilegiat amb molt bones vistes i millor ombra.
A l’entrada de l’aparcament hi ha un petit lloc de begudes i records i a l’exterior de l’alberg hi
ha una font o agafar aigua. Un lloc perfecte. El lloc es diu el PointSublime perquè ofereix unes
vistes espectaculars de la sortida de les Gorges del Verdón. Un cop instal·lats fem una volta de
reconeixement per la zona. Fem una cervesa a la terrassa del bar gaudint d’una esplèndida
posta de sol. Sopem aviat, una peliculeta(Rastres de Sàndal) i a dormir aviat que demà ens
hem d’aixecar aviat i ens ho haurem de currar per fer el recorregut de les gorges conegut com
sender Blanc – Martel.

Dimarts, 4 d’agost de 2015
Ens llevem aviat perquè a un quart de nou passa un autobús que ens porta fins al refugi de la
Maline.
Abans de les 8 comença a arribar força
gent i s’omple l’aparcament. A les 8
estem a la parada del bus, junt a
l’alberg, i aconseguim ser dels primers
en pujar-hi, la qual cosa és una sort,
doncs finalment no hi cabem tots al
bus. Menys mal que a l’estiu hi posen
un segon bus.
Mitja hora després estem al Xalet de
La Maline on esmorzem i fem un
cafetó en una terrassa fantàstica.A
l’altra banda de les gorges es pot veure
l’altra ruta que ressegueix les gorges
anomenada “Route de la Cornichesublime”.
Allà, cap a les deu,comencem el sender Blanc – Martel que baixa des del refugi fins al riu en
una mitja horeta i 300 metres de desnivell, es van tenint vistes sobre el riu i el barranc, es
passa per boscos d’immensos roures fins arribar, més o menys, a l’alçada del riu Verdón.
Un cop a baix vas caminant pel fons de la vall, sempre amb el riu a la dreta, i vas veient les
altres parets de les gorges, l’aigua immaculada, els boscos, vas sentint els ocells i la remor del
riu. El camí està perfectament indicat.
A mig camí es passa per una zona ombrejada on s’accedeix al riu i onens banyem. L’aigua està
fresca però molt bona. Prenem una mica el sol i dinem a l’ombra. Havent dinat em poso a
l’ombra i m’adormo dolçament mentre estic cantant, tot un fenomen que provoca la hilaritat
de les meves dones...
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Ja refets seguim endavant i iniciem una
bona pujada fins arribar al cim de la
BrecheImbert, una esquerda on hi ha
instal·lades
unes...252
!
escales
metàl·liques que et tornen a baixar fins a
la llera del riu. Després tornes a pujar i
tornes a baixar per ja anar planejant fins
al final de la ruta. El camí va transcorrent
entre boscos i per trams més exposats,
però en qualsevol cas està molt ben
indicat i és apte per a tots els públics.
Més endavant comença un tram amb
uns túnels, en els que cal dur llum, i en
un d’ells, hi ha una gent fent una mena de puenting amb una corda ancorada al sostre de la
vauma i es salta des de mitja paret i et quedes penjant de la corda. Veiem fer-ho a un parell de
noies. I finalment arribem al final de la ruta on recuperem l’alçada del riu i on hi ha més gent
que han aparcat a prop i s’acosten al riu a fer un bany i veure una mica les gorges. Es puja per
unes escales fins arribar a l’aparcament del CouloirSamsón on acaba, oficialment el camí que
te una llargada d’uns 14 quilòmetres i en el que es triga, sense cap pressa, unes 7 hores. Tot i
això, encara queda un darrer esforç, una darrera pujada fins al PointSublime, una darrera hora
afegida que castiga una mica. O sigui, que li has de dedicar un dia sencer. I, efectivament, 6.40
hores després d’haver iniciat el camí arribem a la furgo.
Cansats però satisfets. Una dutxeta i molt de relax per acabar el dia. Passem la segona nit al
PointSublime. Posem una altra peli: “Tres bodas de mas”, poca cosa...
Per tant, per fer el sender Blanc – Martel es pot fer des del PointSublime o des del Xalet de la
Maline, però nosaltres vam llegir que el millor sentit de la ruta era el que vam fer, doncs el
principal desnivell el fas de baixada, que ho fa més fàcil, la qual cosa va ser confirmada per la
quantitat de cotxes que va venir fins al PointSublime a les vuit del matí. També d’entrada, et
pot semblar que 14 kms els fas en menys de set hores i, tot i que evidentment es pot fer,
s’acaba imposant un ritme de passeig i parades, dinar inclòs, que fa que sense adonar-te’n
acabis trigant les 7 hores que posen les guies. Altra cosa és que,viatjant en furgo,
l’aparcamental PointSublimeestà millor que a la Malinei també recordar que si es vol poder
escollir un mínim el lloc, cal arribar-hi a la tarda, passades des cinc o les sis, quan la gent que
ha fet el sender ja h anat arribant i marxant amb els cotxes.

Dimecres, 5 d’agost de 2015
Ens llevem una mica adolorits per l’esforç del dia abans.
L’aparcament, a les 8 i poc, torna a estar força ple.
A l’entrada de l’aparcament hi han muntat una paradeta on venen productes de la zona i
especialment una colla de vinagres aromatitzats força atractius dels que comprem un amb
gerds que composa una combinació espectacular. Molt bo.
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Reprenem la carretera D952 fins a Castellane, només a uns 10 kms, amb la intenció de fer una
nit de càmping per refer-nos una mica, rentar roba, carregar aigua, etc....i decidim entrar al
més cèntric, el càmping Frederic Mistral (25.70€), que no te res d’especial però s’hi respira
molt bon ambient, molt acollidor, i fins al centre del poble només hi ha un curt passeig. Hi ha
altres càmpings amb més serveis però molt més lluny del centre i força més cars, i per una
nit...
Arribem, acampem i anem cap al poble perquè hi ha mercat. Fem una volta gaudint dels
productes. Comprem formatge, com no!, també comprem carn, fruita i pa. Fem una volta pel
poble on hi ha força moviment de personal. El poble te un petit casc antic que te un passeig.
Tornem al càmping, dinem i fem la migdiada. Molta tranquil·litat. Dinar i siesta.
El càmping organitza un sopar “de traje” on cadascú porta lo seu i ells posen les taules i les
barbacoes i, està molt bé, perquè mentre estàs al foc o a l’hora de sopar t’acabes relacionant
i/o seient amb altres habitants del càmping. Un senyor ens pregunta que parlem perquè no
acaben de... i al dir-li: català, acabem parlant de Barcelona i el Barça. Nosaltres acabem sopant
amb un belga i el seu fill i una holandesa amb la seva filla i acabem parlant de tot i practicant
idiomes, que sempre va bé.
Passo molt mala nit, amb mal de panxa. M’aixeco i vaig a fora per no molestar i és curiós
observar el que passa de nit en un càmping: nens que ploren, un que va al wc, gent que tus, un
que ronca, sempre hi ha algun soroll.

Dijous, 6 d’agost de 2015
Ens llevem sense cap pressa, el ferri
surt a les tres, recollim i baixem cap a
la costa, cap a Niçai no se perquè el
GPS ens porta per unes vies
secundàries però molt més boniques
que agraïm.
Arribem a la civilització, prop de Niça.
Molta gent, autopistes, molts cotxes,
obres, etc....quina atabalamenta!. Ens
fiquem a Niça direcció port.
Ja dins de Niça parem a un Carrefour a
comprar i seguim fins al port on hi ha uns iots impressionants.
Ens posem a la cua. Fa força calor. Dinem un entrepà a la cua del ferri.
Pugem al vaixell i “okupem” un menjador que estava (il·lògicament) tancat al públic.
Aconseguim una taula i allà ens hi passem unes cinc hores, amb becaines al terra de moqueta
incloses, fins arribar a Còsega, a IleRousse, a tres quarts de nou del vespre, ja de nit. Tornem
a Còrsega, 17 anys després, però sense en Marçal.
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Baixem del vaixell, sortim del port i, sorpresa!, just allà al davant ens trobem al Nil i la Maria !!,
que avui mateix han acabat el GR-20 a Calenzana i han baixat fins a IleRousse. Pugen a la furgo
i anem a fer nit al Furgoperfecto(FP des d’ara) de la platja de Lozari(L’Osari en cors), al nord
d’IleRousse. Tot i ser de nit, gràcies al GPS, ho trobem bé. A l’aparcament ja hi ha una AC que
també venia al ferri. Sopem i a dormir.

Divendres, 7 d’agost de 2015
Ens llevem, esmorzem i aleshores ja ve un vigilant de la zona i ens diu que no podem treure ni
taula, ni cadires, ni les cunyes, ni res.... D’acord, ho recollim tot i anem a la platja.
La platja és molt maca, molt gran i l’aigua està impressionant! Quin gust!
Estant a la platja torna a venir el vigilant i ens diu que el tendal, que havíem deixat posat a la
furgo, tampoc hi pot estar..., recollim i marxem.
I fem la travessa de l’Illa.
En Nil i la Maria van deixar la seva furgo al càmping de Conca, al sud-est de l’illa, i han fet el
GR-20 fins al nord-oest, fins Calenzana on acaba. Per tant hem de creuar l’illa, cosa que fem,
en unes tres hores, primer cap al Nord, per després girar cap al sud fins Corte i baixant fins la
costa est a Aleria i d’allà cap al sud fins a Conca.
De camí ja trobem una de les coses que trobarem en tota l’illa, camions de bombers, fent
guàrdia en moltes de les cruïlles de carreteres.
Durant el viatge ens expliquen les seves aventures muntanyenques travessant l’illa. Pujades i
baixades pels cims corsos, fins i tot que han vist neu a la zona del mont Cinto. Que han trobat
força gent, en les dues direccions, en tot el recorregut. L’elevat dels preus dels refugis.
Arribem al perdut càmping de Conca on tenen la furgo, és molt desangelat, tot escampat, amb
cap mena d’ordre. No te res més que ser un dels extrems del conegut GR-20.
Però ja ens va bé. Aprofitem per dinar-hi, aprofitant els mitjans del càmping, i també ens
dutxem. Fa força calor.
Havent dinat els deixem allà amb la seva furgo i nosaltres seguim cap al sud, cap a Bonifacio
Arribem a Bonifacio, una ciutat força
turística i amb
una ubicació
espectacular. A part de ser l’extrem sud
de l’illa, amb Sardenya allà al fons, els
vistosíssims penya-segats blancs que
envolten la ciutat, i la suporten,
composen un complex urbanístic molt
atractiu. Però seguint amb la nostra
dinàmica vacacional de visitar poques
ciutats, fem una volta per la part alta.
Veiem els penya-segats calcaris que
cauen sobre el mar. L’escala del Rei
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d’Aragó (que és de pagament) de la que s’explica la llegenda de que va ser construïda en un nit
durant el setge de la ciutat per les tropes del Rei d’Aragó. El casc antic és força bonic, dins el
recinte emmurallat, amb petits carrerons, l’església, botiguetes i restaurants. Fem un gelat de
Festuc de Bronté, un poble de Sicília on vàrem estar quan vam anar a l’illa italiana, pel que ens
fa una certa il·lusió. Seguim recorrent els carrerons plens de turistes (com nosaltres). Tot
plegat força agradable.
Caient la tarda, marxem de Bonifacio, i decidim seguir la política que vam decidir prèviament
que és la de tirar de “Furgoperfectos” i buscar llocs tranquils. Comencem a remuntar per la
costa oest amb la intenció d’anar a Tizzà (Tizzano), tot i que de camí fem dues parades a veure
llocs, una al paratge de “La Tonnara” que ens agrada però que els senyals de prohibició
d’autocaravanes ens tallen el rotllo. També parem a la platja de Figari, que també te força bon
aspecte però els mosquits ens assetgen i ens fan desistir. Per tot plegat decidim seguir fins a
Tizzà per la N-146 fins a Bocca Albitrina, on girem a l’esquerra per la D-48 i baixem cap a la
costa, per una petita carretera, ja de nit i fem els 18 kms fins a Tizzà i seguim un parell de
quilòmetres més enllà, per una bona pista de terra, per on passem per dues senyals de
prohibits ACs..., i veiem dos senglars, però ara ja hi som, pel que seguim fins al punt concret
del Furgoperfecto (Coordenades 41.544756, 8.844963 o bé 41°32'41.0"N 8°50'41.8"E). Un cop
allà, trobem una furgo basca, i una mica més enllà dues ACs franceses. Aparquem junt a la
furgo doncs ens diuen que demà se’n van i podrem posar-nos millor, a més, de nit, ja se sap...,
no acabes de veure res massa be. A dormir i demà ja veurem. Però el lloc pinta bé.

Dissabte, 8 d’agost de 2015
Ens llevem i descobrim que el lloc és
fantàstic.
Hi ha una petita cala, pràcticament d’ús
exclusiu per nosaltres, a pocs metres
per sota d’on estem. Al dia següent ens
llevem sense cap pressa i passem
directament del llit al mar. Els bascos
se’n van i movem la furgo fins a posarla de cara al mar, amb el tendal, les
cadires, etc...senzillament perfecte!. Fa
molt bon dia. L’aigua està fantàstica.
Tot són atractius.
Seguim gaudint de l’excepcional lloc, pràcticament en solitud, casualment la única gent que ve
a la platja, a part dels veïns de les ACs, és una família catalana. Arriba una altra furgo, també
basca. O sigui, quan estem tots a la platja, potser arriba a les 10 persones pel que tot plegat
segueix sent un luxe de lloc (si no tens en compte els senyals de prohibició a les ACs...).
Ens passem el matí a la platja, fent una mica de submarinisme, badant entre les roques del
lloc. Hi ha molts peixos, eriçons, cargols i fins i tot, la Èlia troba un pop que intentem caçar amb
un arpó de disseny cassolà (una forquilla lligadaa una canya amb cinta d’embalar,!!), que
provoca la hilaritat de les noies..., però no aconseguim caçar-lo.Dinem, migdiada i més platja.
Cau la tarda i veiem la posta de sol asseguts de cara al mar, sols nosaltres, la furgo i el mar, i
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més tard ens acompanyen les estrelles. Passem un dia d’absolut relax, que és el que buscàvem
al sortir de casa de vacances. Fantàstic.

Diumenge, 9 d’agost de 2015
Des del llit sentim el mar, que avui està una mica més picat, cosa que fa que no sigui tan
agradable com ahir pel que decidim marxar.
Marxem cap al nord, cap a Sartene, la que diu l’eslògan és “la ciutat més corsa de Còrsega”. Hi
arribem al migdia. Hi ha força gent. Fem una volta per la part antiga del poble, on, casualment
l’Èlia s’asseu en el mateix lloc on li vam fer una foto a en Marçal fa 17 anys. Molt curiós!. El
poble està a la falda d’una muntanya, de cara a l’oest, de cara al mar. Les cases són força altes,
molt sòlides, de grans bolcs de granit. Força atractiu.

1997

2015

Marxem cap a l’interior de l’illa per petites carreteres, anem pujant. Parem a dinar a Fozzano,
a una mena de berenador tancat però amb unes taules i una ombraexcepcionals. Havent dinat
passem perArbellara on omplim l’aigua de la furgo amb l’aigua d’una font en la que hi ha un
gos refrescant-se que ens mira estranyat..., seguim fins a SainteLucie di Tallano, on hi ha un FP
junt a l’església del poble, però és molt aviat per quedar-s’hi. Seguim fen corbes, que és el que
més fas a Còrsega. Parem a Levie, on fem un cafè, amb una tartaleta de llimona i merenga
fantàstica. Muntanyes i boscos i més corbes mentre creuem el bosc de l’Ospedale, grans pins i
entapissat de falgueres. I com que la tarda és molt plàcida i és una bona hora decidim fixar el
nostre objectiu al FP de la Piscia diGallu, literalment la “Pixarada del gall” que és un paratge
enmig de la muntanyes, en un gran bosc de pins. En el paratge hi ha un bar-restaurant i uns
grans aparcaments que, sembla ser, de dia són de pagament però com que hi arribem
passades les cincs ja no ve ningú a dir-nos res. Aparquem, en un dels extrems de la zona, prop
de dues ACs i una furgo basques.
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Iniciem l’excursió pel bosc, passant per rierols i
boscos fins haver de creuar un petit riu i girar a
l’esquerra i pujar un turonet per començar a baixar
primer suaument i després, en picat, cap al peu de la
cascada, perquè la Piscia di Gallu, és una cascada!.
Tornem i a aquella hora ja quasi no trobem a ningú,
tot i que són poc més de les sis... (els horaris
francesos!). Creuem el riu per un tronc que hi ha
travessat i ens fem un fart de riure. Tornem pel
mateix camí en un preciós recorregut pel bosc. Total,
una hora i mitja en anar i tornar. Curt i molt fàcil
llevat el darrer tram d’accés a la base de la cascada.
De tornada i aprofitant la (impecable) caseta de wc
que hi ha a l’aparcament, i amb l’ajut d’una ampolla,
em pego una dutxa fantàstica. Sopem una sopeta
calentona. Dormim molt bé, a una certa alçada, de
cara al bosc de pins i falgueres, i amb algunes vaques
decoratives. Tranquil·litat i frescor, tot un luxe...un més de viatjar en furgo!.

Dilluns, 10 d’agost de 2015
Ens llevem i parlem amb els veïns bascos de les AC i la furgo que van pel mon amb una ma al
davant i l’altra al darrera. No porten ni mapa!!! Pel que es fotografien el nostre!.
Parem a Zonza a comprar i estant-hi li esclata una roda a un camió, quin ensurt!.
Seguim carretera D-268 endavant i enfilem el Coll de Bavella, dominat per les espectaculars
Agulles de Bavella, una serrada carena rocosa amb nombrosos cims que,mentre vas pujant,
composen un espectacular teló de fons. També comencem atrobar alguns dels mítics porcs
corsos ajaguts als marges de la carretera.També trobem una família que ha estat assetjada per
un remat de cabres i se’ls hi estan menjant el que porten, tot plegat, en mig de rialles de
tothom, força divertit!... sobre tot pels demés!.
Arribem al cim, on hi ha una gran figura
de la Mare de Déu de les Neus, força
urbanitzat, ple de refugis de lloguer,
algun bar i restaurant. Comencem a
baixar i passem pel segon coll, la Bocca
di Larone i seguim baixant cap al mar
fins que la vall es va obrint. Arribem al
lloc on hi ha la Via Ferrada “A
Buccarona” que volem mirar si les
noies la poden fer. Però hi arribem,
preguntem, i no ens foten ni cas. A més
és força llarga i de fons comença a
tronar...., un altre dia serà. Poc abans
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d’arribar a aquest indret hem passat per un càmping a la vora d’un riu que, tot plegat, tenia
força bon aspecte pel que decidim tornar-hi per quedar-nos-hi.
El lloc és el càmping “U PonteGrossu” i és un càmping a la vora d’un riu de bany agradable,
d’aigües netes i força temperades, les parcel·les són una mica caòtiques però te bons serveis i
el riu és un gran atractiu (35€). Hem anat al càmping, entre altres coses, per rentar roba i..., es
posa a ploure..., mala sort!, però ja hi som. Dinem i rentem roba i l’estenem sota el tendal de
la furgo...i fem la migdiada.
A mitja tarda anem a fer-nos un bany al riu, mentre plou, només estem nosaltres a l’aigua.
L’Èlia salta al riu des d’una roca. La Marta es fa un massatge a les cervicals en un petit salt
d’aigua que hi ha. Tot plegat força divertit. Dutxa calentona i berenar.
Fa fresca i segueix plovent..., sopar i peli.

Dimarts, 11 d’agost de 2015
Ja no plou i posem la roba al sol.
Fent un volt per les rodalies trobo un accés “indirecte” al càmping des del lloc on hi ha els
contenidors de brossa i, just a l’altre banda de la carretera, una pista on, una mica més amunt
hi ha un bon lloc on fer nit.Coordenades: 41°50'01.0"N 9°19'24.1"E.
Marxem i tornem enrere per la D-268 fins al coll Bocca di Larone, (que és el límit entre les dues
regions corses, el sud i el nord)on aparquem i baixem fins a la següent corba, la primera de
180º, d’on surt un corriol que s’endinsa al bosc, sense cap indicació però fàcil de reconèixer,
sempre hi ha algun cotxe aparcat. Coordenades de la corba: 41°49'51.2"N 9°16'19.9"E. És un
camí – túnel sota l’espès brancatges i amb una terra negra molt trepitjada, aquest és el camí
que ens portarà fins el meravellós barranc de Purcaraccia, un racó privilegiat. Uns 15-20
minuts després de començar el camí, el bosc s’obre i va baixant cap al riu, que creuem. Passem
per una vauma i iniciem una forta pujada agafant-nos a branques i pedres i al cap de menys
d’una hora arribem a un extraordinari paratge on el riu Purcaraccia ha anat creant uns
fantàstics tobogans i basses naturals on gaudir de la natura. Les basses són una meravella amb
una aigua brillant i transparent que t’atrau, tot i estar una mica fresca...
A l’arribar ens trobem a un grup fent barranquisme baixant amb cordes per la paret però
també hi ha gent que encara està
baixant i, davant nostre, hi ha un
home amb la cama dreta amb una
gran rascada sanguinolenta. Hi ha una
certa confusió fins que sentim, de
lluny un helicòpter que s’acosta. De
cop, l’helicòpter surt del bosc i se’ns
acosta. Es posa sobre nostre i d’ell es
despenja un bomber que parla amb
els guies del grup de barranquisme,
l’helicòpter puja una mica més a
munt. Preguntem i ens diuen que,
més amunt, hi ha un ferit per evacuar.
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Torna l’helicòpter, carrega el bomber i se’n va. L’home de la cama ferida, juntament amb un
guia inicia el retorn a peu. Tot un espectacle.
Un cop passat tot plegat, iniciem el joc amb el riu, banyant-nos i lliscant pels tobogans. Pugem
un parell de gorgues més amunt, on
també ens banyem. L’escenari és
grandiós. Tot un luxe de decorat. El riu
és un parc aquàtic natural, amb
piscines i tobogans. En bona part, per
unes fotos d’aquest paratge que vaig
veure a internet he tingut ganes de
tornar a Còrsega.
Dinem uns entrepans a una de les
grans planes de roca a la vora del riu,
amb la companyia d’algunes vespes
que ens atabalen.
Tornem per un altre camí, ara de cara al teló de fons de les Agulles de Bavella, amb el que les
vistes són força millors. Veiem la gran cascada que està just a sota d’on estàvem, sota de la
qual hi ha una gran bassa amb gent banyant-s’hi. El camí és molt distret i bonic.
Tornem fins a la furgo. Tot plegat unes quatre hores molt divertides (uns 6 kms.), val molt,
molt, la pena fer aquesta excursió, sobre tot amb nens i/o joves.
Tornem a baixar cap a Solenzara i tornem a passar pel càmping “U PonteGrossu” on hem
dormit.
Arribem a la costa i entrem a Solenzara a buscar el FP que hi ha però, prop del lloc hi ha una
fira i, al ser un lloc força turístic, hi ha molt de moviment de gent pel que decidim no quedarnos-hi, i a més al FP hi ha obres. Marxem.
Baixem fins a la perfecta platja de Canella, on hi ha un càmping, on hi vam ser fa 17 anys amb
en Marçal amb tres anyets, la qual cosa ens omple de records. El lloc és força cutre, molt ple
de gent. La platja està plena de gent i hi ha varis xiringuitos i l’aigua està una mica bruta pel
temporal d’aquest dies. Tot i això el lloc segueix sent molt atractiu. La forma de mitjalluna de
la platja, l’aigua turquesa. Malgrat els bonics records, marxem.
Parem al súper SPAR de Solenzara, també amb força gent, hi comprem un formatge excel·lent.
A tota l’illa, la secció de formatges dels súpers és impressionant. Un vici.
Pugem per la costa fins a Quercioni, al FP de l’estany de Palu, molt bon lloc, un gran
aparcament, amb herba on, a la tarda ens quedem sols. Hi ha mosquits, doncs és una zona
d’aiguamolls entre la carretera i el mar. Aparquem al fons a l’esquerra en una zona amb herba
i més ombrejada. Dormim molt bé. Fantàstic i gratis!!!, visca els FP!.
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Dimecres, 12 d’agost de 2015
Esmorzem iogurt amb mores recent collides dels esbarzers del marge del camp.
Anem a la platja tot i que l’aigua està una mica moguda pel que ens ho passem molt bé saltant
les onades. L’aigua te una temperatura excel·lent. És una delícia.
Un parell d’hores després marxem cap a un dels llocs curiosos que tenia marcats a l’agenda:
una destil·leria de whisky de malta cors!!. El lloc és el Domini Mavella a la carrertera D-343,
prop d’Aleria, cap a l’interior, a U Licettu. Comprem una ampolla de whisky, una de vi negre, i
tres de licor de castanyes.
Tirem muntanya amunt, cap a
l’interior, parem a dinar a la vora d’un
riu, sota una gran alzina, fa força calor,
ens acompanyen les vespes i les
formigues, i les cigarres canten amb
força. Per algun motiu la Marta es
queda clavada de l’esquena....seguim
fent corbes i passem pels estrets
d’Inzeccai
del’Strettefins
arribar
aGhissoni, que és veu força antic, amb
cases de granit amb grans arcades.
Seguim pujant per la D-69 fins al coll de Sorba (1.511 mts) des d’on es veu el mar. La carretera,
força ample i en molt bon estat, és un seguit de boscos de castanyers i d’altíssims pins
monumentals. Passat el coll, canvia el paisatge fins a arribar al coll de la Serra a la cruïlla amb
la N-193. En aquest lloc, al centre de l’illa, és el punt mig del mític sender GR-20 on es creua
amb la carretera nacional. Hi ha un bar-refugi, a peu de carretera, amb una bona terrassa, on
parem a fer un cafè i un Chupa-chups de gerds i vainilla! (i jo m’afaito al wc..).
Tirem una mica cap al sud, fins a Canaglia, a la vall del riu Manganello, per una petitíssima
carretera on tenim algun problema en creuar-nos amb alguns cotxes. Des de Canaglia surt una
ruta a peu, d’unes quatre hores, per arribar a una zona de banys. No veiem cap bona opció on
aparcar pel que desistim, però el lloc te molt bona pinta, i veiem gent tornant, en banyador,
pel que tot plegat promet, però no.
Tornem a la nacional i passem per Vivario, on veiem el cartell d’una formatgeria que no
trobem. Més endavant passem pel pont del riu Vecchiodissenyat per Gustave Eiffel, la qual
cosa li concedeix un cert pedigrí. És un pont alt, esvelt i elegant, per on passa el carrilet que va
a Ajaccio i, a sota del qual, hi ha unes fantàstiques basses on banyar-se.
Seguim fins a Venaco, on hi ha un FP junt a l’estació del carrilet. Baixem fins l’estació, que està
una mica amagada i lluny del poble. Ens agrada. Ens hi quedem.
El lloc és molt tranquil, el darrer tren passa a un quart de set...pel que s’hi dorm perfectament,
hi ha uns joves jugant a petanca. Aparquem i fem unes partides de petanca al més alt nivell. Hi
ha els wc de la estació, però quan tanquen la estació també tanquen els wc. Un cop han tancat
la estació, aprofitem que hi ha una llarguíssima mànega per regar, per reomplir el dipòsit
d’aigües netes de la furgo. Mentre juguem arriben altres dues furgos que també han escollit el
15

Còrsega 2015...passant per la Provença
FP del Foro Furgo VW. Són mallorquins i van amb tres nens i ràpidament munten la paradeta i
els nens juguen per allà.
Passem molt bona nit. Calma absoluta.

Dijous, 13 d’agost de 2015
Ens llevem a les set, a l’ombra, i sense que hagi passat encara cap tren. Només hem sentit les
campanes de l’església.
A les nou ja estem en marxa i tirem enrere cap al pont del riu Vecchio, el dissenyat per Gustave
Eiffel. Aparquem a sota el pont nou de la carretera i baixem cap al riu. Estem sols. Hi ha unes
basses fantàstiques, unes grans roques des de les que saltar a l’aigua. L’aigua està immaculada
i proporciona un immens plaer banyars’hi, caminar pel riu, etc... Molt
divertit. La Marta no pot fer gran cosa
perquè encara està mig clavada de
l’esquena.
Arriba un tio amb uns gossos i unes
mares amb uns nens amb el que
s’acaba la tranquil·litat.
Marxem cap a Corte. La temperatura
va pujant.
Fem una volta per la part antiga, plena
de gent i bars-restaurants per turistes.
Moltes cases velles, força altes, de granit. Dalt de tot la ciutadella – castell encimbellat sobre
una roca. Molt vistós. Comprem uns excel·lents fondants de castanya i un pastís de “brocciu”,
un formatge fresc cors. Tot plegat molt bo.
Com en la majoria dels nostres viatges, li compro a la Marta unes arracades de plata fetes amb
uns cargolets anomenats “Ulls de santa Llúcia”.
Comprem uns calçotets per en Marçal, una enganxina i un imant amb una pinça per la nevera.
Massa gent, massa turístic. Marxem.
Sortim de Corte per la N-200 i la deixem per una ínfima carretera, la D-39, i ens endinsem en la
Castagniccia. Parem a dinar a Favalello, sota un gran plàtan, junt a una font i una cabina
telefònica. Arròs negre i quinoa amb verdures, fantàstic!.
La carrereta és revirada i estreta com una mala cosa, i es passa per tot de poblets, molt petits,
tots encimbellats, molts pobles. En qualsevol lloc que paris sempre veus varis pobles allà
enganxats a les faldes de les muntanyes. Tots petits, tots amb la seva església, amb la esvelta
torre. Són tan petits que no trobem cap bar on parar a fer cafè. Tots tenen grans cases de
granit, força altres i amb moltes finestres. L’Èlia dorm.
Parem a Cambia, com podia haver estat en qualsevol altre llogarret, i fem una volta a peu fins
l’església, on trobem que estan recollint les restes d’una barbacoa popular...llàstima!. Hi ha un
altíssim màstil amb les banderes corses i francesa, però la dalt és la corsa..., collim, del terra,
unes prunes allargades boníssimes!.
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A l’aparcament on estem hi ha una mostra d’una de les altres estranyes costums corses: els
cotxes abandonats. En hi ha arreu.
Seguim per carreteres perdudes i, de tant en tant, hi ha indicacions d’artesans de tota mena,
de mel, cistells, perfums, embotits, etc... En trobem un d’embotits que ens fa el pes i parem a
comprar una llonganissa, que ens diuen porta avellanes, però al tastar-la no les trobem, però
està molt bona, que és el que importa, i faltaria menys... a 30€ el kilo!.
Pel camí hi ha força fonts i uns castanyers descomunals, alguns mig morts però que han
rebrotat, però el tronc vell te un diàmetre més que considerable, més gran que la furgo.
Finalment a Morosaglia, la vila natal
de PascalePaoli, l’heroi de la
independència Corsa, trobem un bar
on fer cafè. El bar (força cutre) te una
espectacular terrassa de cara a la vall,
des d’on es veuen els boscos i els
poblets de la Castagniccia i destacant,
al mig de la vall hi ha una espectacular
casa a sobre d’un pinacle rocós que
destaca per la seva ubicació i bellesa.
Fa molt bona tarda i l‘espectacle és
grandiós.
Comencem a buscar un lloc on dormir però no és gens fàcil, hi ha molts pocs espais lliures, fins
i tot per aparcar, els pobles són molt petits i estan arrapats a les faldes de les muntanyes amb
el que hi ha molts pendents, molts boscos i, encara més que en altres llocs de l’illa, més
corbes. Per la carretera es van veient els pobles, molt petits però amb cases molt grans, també
ens anem trobant bestiar: gossos que s’ajeuen, vaques que pasturen i porcs que
s’endormisquen al marge de la carretera. Els tancats i les tanques dels corrals de bestiar són
tots molt precaris, amb quatre fustes i filferros.
Parem a Piedicroce, que és una mica més gran, però tampoc trobem cap lloc on fer nit. Allà al
fons, a la falda de la muntanya de davant, la Marta veu un poblet, on es veuen uns cotxes
aparcats. Anem cap allà.
El lloc és Piedipartinu, hi arribem i hi ha un petit aparcament de cinc o sis places, ens ho
mirem. La poca gent que hi ha ens mira. Ens agrada. Demanem permís per fer-hi nit i ens en
donen, doncs ja ho tenim. És un aparcament asfaltat, amb una barana de cara a la vall, amb
unes vistes espectaculars. Allà que ens quedem. El poble és un petit conjunt de cases de pedra,
molt boniques. En hi ha una d’immensa que és una mena de palau, mig abandonat. En un racó
hi ha una pila d’andròmines abandonades. Tot plegat una mica precari.
Sopem de cara a la vall, fantàstic. Partida de l’UNO i peli. Nit fresca.

Divendres, 14 d’agost de 2015
Esmorzem amb unes vistes espectaculars.
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Fem una bonica excursió fins a una propera cascada, baixant des del poble dins a un petit
torrent i després passejant per un bosc de vells i bells castanyers. Molt grans, han patit la
malaltia dels castanyers però estan rebrotant.
Arribem a la cascada i sembla que estiguem a Costa
Rica, boscos humits amb grans falgueres. La
cascada és preciosa, no massa alta, ni massa gran,
el que és molt fotogènic és el conjunt del bosc,
cascada i la bassa que hi ha a la seva base. Hi ha
algunes persones admirant-ho i altres banyant-s’hi.
Veiem que la majoria de gent arriba des d’un altre
lloc i, més tard, descobrim que hi ha un accés des
de la carretera.
L’aigua és força fresca i allà no hi arriba el sol..., no
ens ve de gust banyar-nos-hi.
Tornem, pel mateix camí, cap a Piedipartinu i ens
acomiadem de la seva gent, amb els que hem anat
tenint algun contacte i als que els hi ha fet força
gràcia el nostre origen català i es produeix un dels
moments més memorables, si no el que més, del viatge. Ens conviden a fer l’aperitiu. No els hi
costa gaire, són jubilats i estan de vacances. Se’ls veu molt relaxats.
És estiu, treuen una taula i cadires al davant d’una de les cases. Treuen begudes, un vi fresc
afruitat, refrescs, cervesa i alguna cosa per picar. És un d’aquells moments que sempre voldries
viure quan viatges, estar en un petit poble, conèixer a la seva gent, seure amb ells, beure amb
ells i enraonar amb ells. I això estem fent.
Parlem una mica de tot però, evidentment, ”el tema” és la independència de Catalunya. Un
d’ells (Que s’assembla molt a l’actor Spencer Tracy i que acaba de pujar fins a un cim proper i
te un aspecte esplèndid) ens comenta que és membre d’una entitat que no recordo i que va
venir a Barcelona a un congrés de nacions sense estat, per la qual cosa el tio la toca molt bé.
Tots ens veuen com molt capacitats d’assolir la independència i ens envegen i ens desitgen
sort en tot aquest “procés”. També ens confessen que són molt conscients de la poca capacitat
econòmica corsa, i per tant, de la impossibilitat d’assolir la seva independència.
També parlem de les cases de la
Castagniccia, de les seves grans
dimensions i del seu mal estat i ens
comenten que majoritàriament és una
qüestió d’herències. Que abans tot era
de paraula, que es respectaven les
paraules donades, que el que deia el
patriarca o el cap de família era llei,
però que actualment ja no és així i que
sovint hi ha diferents hereus que
reclamen la mateixa propietat.
Concretament, una casa propera a la
que estem te 21 hereus!!!, amb el que
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es fa impossible un enteniment, la qual cosa provoca l’abandonament de les cases. També ens
expliquen que bona part de l’empobriment de l’illa ve de la primera guerra mundial quan
l’exèrcit es va endur 12.000 homes de l’illa, homes en la flor de la vida, que al marxar de
l’aleshores endarrerida Còrsega, no sols van morir al front sinó que els supervivents, ja es van
quedar al continent, enlluernats per una societat més avançada que la seva. Tot això va
comportar una baixada demogràfica de la que l’illa no s’ha recuperat.
Ens fem fotos junts i ens acomiadem d’ells i intercanviem els correus electrònics.
Marxem molt contents i satisfets d’haver conegut gent nova, d’haver conegut més persones.
Tornem una mica enrere fins a Piedicroce i, des d’allà, baixem fins al manantial d’aigua
d’Orezza, una aigua amb gas natural que te allà el seu origen. És una curiositat natural doncs hi
ha una surgència, i la planta embotelladora, d’aigua amb gas natural i tal quantitat de ferro
dissolt (32mg/lt.) que n’han de treure (potser amb un imant...) per poder-la comercialitzar. La
tastem i és com llepar una biga!. Hi ha l’antiga font i unes fotos antigues on es veu com l’alta
societat anava a “prendre les aigües”.
Tornem a pujar i, poc abans d’arribar
altre cop a Piedicroce per la D-506, a
la darrera corba de 180º, veiem un
edifici a l’exterior de la corba que te
bon aspecte per parar-hi a dinar i/o a
fer nit. El lloc és un petit edifici obert
que acull una font, un abeurador i un
safareig, el terra està enllosat i, per
tot plegat és un bon racó on parar. A
més, tenim la companyia de dues
vaques i trobem una vella bici
llençada entre els matolls. Dinem allà.
Comença a tronar (recordem ara que un dels amics de Piedipartinu ja havia dit que a la tarda
plouria...).
Tenint en compte, com hem dit abans, que la zona de la Castagniccia és un lloc difícil on fer nit,
aconsellem aquest lloc. És un lloc tranquil, pavimentat, amb un espai cobert i amb aigua.
Coord: 42°22'39.0"N 9°21'59.3"E o bé 42.377515, 9.366471.
Marxem cap a la costa, en direcció a Cervione, i parem a fer un cafè en un lloc indeterminat.
Altre cop una terrassa amb unes grans vistes de les muntanyes.
Altra curiositat de l’illa són els mausoleus escampats arreu. Sovint, en qualsevol lloc de l’illa, et
trobes una gran, o molt gran, construcció fúnebre aïllada. Sorprenent. Tot i que la gran majoria
es veuen en un deficient estat de conservació, però demostren una pràctica social molt estesa
i força curiosa. Suposo que un indicador d’estatus.
Arribem a Cervione, des d’on ja veiem el mar Tirrè. Aquesta localitat és la capital de les
avellanes, pel que hi ha diversos productes elaborats amb elles. Al casc antic del poble hi ha la
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curiositat que, en alguns espais, hi ha
unes grans fotos antigues on es veu
aquell mateix espai fa una pila d’anys.
Força curiós. Comprem “Canistreli”
unes típiques galetes corses, un
fondant d’avellanes i un pot d’una
mena de “Nocilla” amb “Cedrat” que
és un tipus de cítric cors.
Marxem de Cervione i agafem la
ínfima carretera D-330 que va
recorrent la falda de la muntanya,
direcció nord en un recorregut
anomenat “Corniche de la Castagniccia” en que vas passant per poblets amb el mar sempre
allà a baix a al dreta. La carretera és molt estreta i passa per algun poble amb uns curiosos
campanars molt esvelts, molt alts i prims. Un recorregut molt vistós. Comença a ploure i cau
una bona tempesta. Veiem varis Arcs de Sant Martí. Passem per la cascada de l’Ucelline, on es
possible banyar-s’hi, però plou força. Seguim.
Seguim entre boscos per la D-330 que no està en massa bon estat, estreta i amb forats.
Passem pel lloc anomenat “Pont de l’Enfer” on hi ha una bona bassa fluvial on banyar-se però
seguim.
Tirem fins a Velone-Orneto ja buscant un lloc on fer nit abans de baixar a la costa. Veiem un
indicador d’una formatgeria i cap allà que anem. Ens costa trobar-ho però ho trobem, tot i que
al ser ja prop de les vuit, la senyora “formatgera” ja estava sopant..., però baixa i ens atén. I li
comprem uns formatges memorables, uns dels millors del viatge. De tornada a la furgo trobem
una prunera a la vora del camí de la que recollim prunes i sacsegem el tronc i en cauen més
que rodolen carretera avall i ens fem un fart de riure...
Comencem a baixar cap a la costa per la D-9 fins que en una corba trobem un bon lloc on fer
nit. No hi ha res però és un bon lloc on fer nit. Les coordenades són: 42°24'16.3"N 9°30'53.6"E
o bé 42.404540, 9.514895 corresponent al municipi de Poggio – Mezzana.

Dissabte, 15 d’agost de 2015
Hem dormit força bé, en un lloc força tranquil, on fins i tot valdria la pena pujar a dormir si es
ve de la costa.
Baixem i arribem a la costa, tirem cap al nord, i al poc ja arribem a Bastia per la N-193. Entrem
a Bastia, trobem un bon aparcament i fem una volta pel casc antic. És festiu i hi ha poca cosa
oberta. Passegem per la zona peatonal i acabem comprant una samarreta per l’Èlia.
Marxem de pressa, les ciutats ens carreguen una mica.
Seguim cap al nord i entrem al Cap Corse i anem costejant per la D-80. Busquem un lloc on
passar un dia de platja. Passem per Erbalunga i Pietracorbara buscant lloc però cap càmping
ens acaba de... fins que arribem a Santa Severa i veiem el càmping Santa Marina, que tot i
estar separat de la platja, està molt a prop, te gespa i molta ombra i el petit nucli de Santa
Severa també és força acollidor, petit i bonic (58€ x 2 nits).
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Entrem al càmping i agafem una bona plaça entre uns grans pins. Rentem roba i dinem, fem
una migdiadeta i cau una bona tempesta d’estiu. És el segon cop que rentem roba i plou...,
hem de correr a penjar la roba a sota del tendal de la furgo.
Passada la tempesta torna la calma i anem a la platja. Està plena de posidònia però hi ha zones
sense i l’aigua està espectacular de neta i tèbia. Fantàstic.
Tornem al càmping, dutxa i anem a fer una volta per Santa Severa, un petit llogarret amb unes
quantes cases i uns agradables bars i restaurants. Fa goig. Sembla un lloc molt tranquil. També
hi ha una benzinera i alguna botiga.
Passejant pel lloc arribem al final del petit carrer de Santa Severa i veiem un lloc, a la vora del
mar, que podria ser un excel·lent lloc on fer nit. Està prou a prop del nucli i prou lluny com per
dormir-hi amb tranquil·litat. Jo l’aconsellaria com a un excel·lent lloc per fer-hi nit.
Coordenades: 42°53'20.7"N 9°28'31.3"E o be 42.889083, 9.475360.
Tornem al càmping i sopem i després intentem connectar-nos al mediocre wifi del càmping,
però funciona. Abans d’anar a dormir, parlem amb una família catalana que van en tenda.

Diumenge, 16 d’agost de 2015
Ens llevem aviat i anem directes a la platja i fem un
fantàstic bany matinal. De tornada comprem uns
croissants per esmorzar.
Els catalans d’ahir nit venen a veure la furgo i, com
a tothom, els hi agrada molt.
Els núvols van creixent, però tot i així, anem a la
platja. La platja és de pedra, de tots colors, és un
vici mirar-les i recollir-ne’n. Esperem que surti el sol
per banyar-nos. Passem una bona estona mirant a
sota l’aigua amb les ulleres de submarinisme.
Tornem al càmping i dinem. Fem Skype amb
Argelaguer i en Marçal.
Fa un altre bon ruixat de mitja horeta. Juguem a
daus. Anem a pescar al petit port de Santa Severa i
pesquem una estona i treiem cinc peixets que ens
mengem per sopar. Hem passat una molt bona
tarda, tranquil·la i divertida a la vegada, i la resta
del dia també...
Per sopar demano (per emportar) un dels plats típics de l’illa: una truita de Brocciu (Formatge
fresc) amb menta!, una estranya barreja. Molt original.
Durant la nit ha fet força vent.

Dilluns, 17 d’agost de 2015
Marxem i parem al mateix Santa Severa on hi ha una bodega on fan vins i un “Muscat” amb les
vinyes de la zona. Comprem muscat.
Seguim fins a l’extrem del Cap Corse fins a Maccinaggio on girem a l’esquerra per la D-80, cap
a l’oest i recorrem l’extrem nord de l’illa i baixem cap a Barcaggio, on hi ha un FP en un
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aparcament de pagament (2€ per aparcar i 10€ si hi fas nit). Barcaggio és un raconet, força
turístic, a la vora del mar. Des de l’aparcament fem un una excursió fins a una de les torres
genoveses de vigilància que hi ha en
molts llocs de l’illa en l’anomenat
“Sender dels duaners”, que és el
recorregut que feien els vigilants
costaners per donar l’alarma en cas
d’atac i en el que hi havia nombroses
torres
situades
estratègicament,
sempre una a la vista de l’altra, i així es
podien comunicar.
En aquest cas fem l’excursió fins a la
“Torre d”Agnello”,una fàcil excursió
d’uns 4 quilòmetres i una hora i mitja
de durada. El recorregut és un autèntic
plaer, un passeig entre el mar, amb la gran platja amb piles de fulles de posidònia i la “maccia”
i amb les illes de Finocchiarola y Giraglia allà dins del mar oferint una nota decorativa, un
decorat de fons perfecte. Es puja a una gran duna, es passa per un bosquet de pins, vora del
penya-segat, etc... Un cop a la torre, que està oberta, les vistes són fantàstiques, el conjunt del
mar, amb infinits tons de blau, el cel, les illes, les muntanyes i una llum mediterrània
excepcional composen un conjunt esbalaïdor. Sembla una obra d’art, un decorat
cinematogràfic.
Tornem fins a Barcaggio i agafem la furgo cap a Tollare, passant per Ersa, cosa que després
sabrem que no cal doncs hi ha una via molt més curta que comunica Barcaggio i Tollareperò
aleshores no ho sabíem, també aprofitem per parar a Ersa i comprar alguns queviures. Baixem
fins Tollareon hi ha una immensa explanada on s’hi pot aparcar (10€ x nit) i on hi ha una font.
Aparquem lluny del mar doncs a la vora no hi ha lloc. Fa vent. Posem la Furgo perquè ens pari
el vent, posem el tendal i dinem. Cap a les dues passa una furgo-botiga que ven pa, fruita i una
mica de tot. Afortunadament, havent dinat, se’n va una furgo que estava a la vora i ocupem el
seu lloc. Immillorable. Entre nosaltres i el mar només hi ha la platja.
Ara ja ubicats definitivament, fem una volta pel llogarret on, com a molt, hi ha una
cinquantena de cases. Molt bonic amb
un molt petit port, suposo que deu ser
semblant a la nostra costa fa molts
anys, potser Cadaqués. Molt deixat,
molt senzill, molt poc urbanitzat. Si a
això hi afegim la seva ubicació a un
extrem geogràfic tan marcat com el Cap
Corse fa que la sensació d’estar a la fi
del món sigui força real.
Molta tranquil·litat. Un lloc fantàstic.
Fem un cafè al xiringuito de la
platjamentre contemplem el mar. Fa
força vent. Fem una partida de petanca.
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Sopem a dins pel vent i dormim amb el sostre baixat. Posem una peli i bona nit.

Dimarts, 18 d’agost de 2015
Fins a al matinada no ha parat el vent.
A les 06.45 hem pogut veure la posta de sol des de la furgo. Vermell. Preciós.
Bany de bon matí. A les 12 ve la furgoneta del pa. Fem un bon bany mirant amb les ulleres fins
que a la Marta li pica una medusa.
Marxem abans del que voldríem per culpa del vent. Pugem fins a Ersa i enfilem el Cap Corse
cap al sud fins a Century Port, on vam estar-hi fa disset anys i al Marçal li va picar una vespa. La
carretera de baixada fins a Century Port és, un cop més, molt estreta i encara més revirada. El
lloc és també un petit port envoltat de cases però és molt turístic. Tot són bars i restaurants i
força gent. Però tot i així, segueix sent un lloc força bonic. Volem comprar peix i esperem que
obrin una peixateria que obre quan arriben les barques però finalment no obren perquè per la
mala mar, per vent, no han sortit a pescar. Per tant
pesquem nosaltres, o ho intentem, perquè no
agafem res..., pel que decidim agafar cargols a les
roques del port. N’agafem força i els mengem per
sopar.
Des de la carretera que baixa a Century Port es
veuen algunes construccions inusuals a l’illa com un
castell o un monestir o això semblen.
Tornem a la carretera costanera, la D-80, direcció
Nonza, que està quasi tota recent asfaltada pel que
és un gust recórrer aquell paisatge a aquella hora
de la tarda. Busquem un lloc per dormir. A prop
tenim un parell de FPs.
Arribem al primer FP a Marined’Albo que es veu
una mica abans des de la carretera i te una platja
espectacular, negra, molt negra. Ens agrada.
Baixem.
El FP és una zona entre el poble i la platja, amb molts arbres i serveis, tot i que la dutxa és de
pagament i no hi ha llum, el lloc està força bé. Hi ha unes quantes ACs i furgos. (6 € x nit).
Arribem a temps de baixar fins la platja i en gaudim fins al darrer raig de llum. La platja és de
pedretes negres barrejades amb tocs d’un verd molt fosc. Les pedres van disminuint de mida
tal i com et vas acostant a l’aigua i, quan estan mullades, brillen de forma espectacular!, les
agafes, te les mires i són autèntiques joies. Les agafaries totes!, pel color, per la forma, per la
brillantor, per la textura...són encisadores!.
El mar està una mica mogut encara i l’aigua de les ones te un blau cel més blau i la escuma és
més blanca perquè els colors són molt més contrastats contra el teló de fons de la negror de la
platja contra el que contrasten els colors de l’aigua i la escuma. El sol s’està posant davant
nostre amb el que el conjunt és una orgia de colors entre el cel el mar i la platja, i en gaudim
plenament. L’horitzó està lliure de núvols el sol rodó i vermell està allà a baix i incendia el mar
ple de reflexos de flames ataronjades. Les muntanyes tenen un tel d’ambre que suavitza les
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formes del relleu i al cel veiem una
mena d’Arc de Sant Martí mig màgic
que es produeix quan la llum del sol tan
baix creua un fil de núvol que agafa tots
els colors del cel. Molt curiós.
En asseiem una estona a la platja
gaudint de tot l’espectacle de la natura
que ens envolta. Tot són colors i
textures. No podem deixar de mirar en
totes direccions. Allà on miris hi ha un
espectacle del que gaudir. Per mi, un
dels millors llocs i moments del viatge.
Sopem i fem una volteta pel poble. Hi
ha una botiga, un parell de bars i un restaurant, i una petita ermita al centre del poble molt
coquetona, oberta i il·luminada. Molt bonic.

Dimecres, 19 d’agost de 2015
Em llevo i vaig directe al mar. Quin plaer!.
Juguem una estona a petanca i després baixem a la platja. El camí del FP a la platja passa per
un bosquet costaner i entre les plantes de ribera fins arribar la primera duna de pedres de la
platja. Gaudim de les onades i de l’entorn. Creiem que és una de les platges més boniques on
hem estat mai. Tornem i recorrem la petita zona d’aiguamolls que es crea en la
desembocadura del riu que hi arriba. L’aigua està força neta i, al seu final, desapareix entre les
pedres de la platja, sense arribar al mar.
Tornem i comprem una fitxa (jeton) per l’aigua de la dutxa (2€) que dona per 100 litres d’aigua
perquè també val pel post de omplir i buidar aigües. Amb el que ens dutxem i omplim totes les
ampolles que podem per posar-les a la furgo.
La Marta perd les ulleres..., les busquem per tot arreu i no apareixen...tornem a la platja a
buscar-les i res..., busca que buscaràs i res.
Comencem a fer el dinar i s’acaba el gas de la bombona de la furgo..., acabem de fer el dinar
amb la cuina – maletí.
Tornem a buscar les ulleres
i...finalment les trobem a dins de la
furgo!...
Una mica a contracor marxem i seguim
cap al sud. Parem a Nonza. Segons la
guia: El poble més bonic del Cap
Corsei hi estic d’acord. És un poblet
arraulit a sobre d’un penyal, amb una
torre de guaita al cim i des d’on es
tenen unes vistes fantàstiques del mar
i de l’anomenada platja de Nonza, una
immensa platja allà a baix, també
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negra, que contrasta amb l’aigua d’un intens color turquesa, on la gent ha fet figures amb
pedres blanques entre les que destaca un immens Sant Crist.
Hi ha un petit passeig fins a la torre des d’on es veu tot l’entorn que afegit a la tarda radiant
que tenim tornen a composar un moment esplèndid.
Hi ha un bar amb una terrassa a sota d’un gran plàtan on fem un crep i un excel·lent frappé.
Seguim costejant i arribem Saint Florent, i just a l’entrada trobem una benzinera on tenen
càmping gas, perfecte!. Canviem la bombona i omplim de dièsel i sortim per l’altra punta de la
ciutat que està plena de gent i anem a un súper LECLERC a les afores, a Oletta.
Marxem i creuem el Desert des Agriattesper la D-81, tot un espectacle de paisatge sec i dur
amb muntanyes rocoses i pocs arbres. Tirem cap a l’interior en direcció a PonteLeccia i la
carretera millora molt, és la nacional N-1197 i és força ample i recta pels estàndards de l’illa.
Podem posar totes les marxes!.
Ja es fa tard i comença a urgir trobar un lloc on fer nit i no tenim cap FP per la zona, pel que
sortim a la babalà de la nacional a Pietralba, el força típic poblet a la falda de la muntanya, i
busquem un lloc que finalment trobem, amb les darreres llums del dia, al camp de futbol del
poble. Parlem amb una veïna i ens diu que cap problema i a més hi ha un endoll...

Dijous, 20 d’agost de 2015
De bon matí ve un avi amb dos nens a recollir les restes d’una festa que sembla hi va haver
ahir.
A la sortida, al tornar a passar pel poble, parem a un obrador que vam veure ahir i resulta que
la mestressa és d’Alacant!, casada amb un cors. És
una carnisseria però comercialitzen productes dels
artesans de les rodalies, li comprem un formatge.
Tornem a la N-1197, passem Ponte-Leccia fins girar
a la dreta per la D-84 en una ruta anomenada la
Scala de Santa Regina, un pas de muntanya de
relleu tortuós. Parem a mitja pujada i fem un petit
passeig fins al riu, a un indret on hi ha un bonic
pont entre grans roques. Sembla un bon lloc on
banyar-se.
Seguim pujant i passem per Calacuccia que sembla
un bon lloc on estar-s’hi. Hi ha força muntanyes
doncs està als peus del Monte Cinto, un monstre,
per ser una illa mediterrània, de 2.706 metres
d’alçada. Per tant és una zona força atractiva per
fer muntanya i també hi ha un llac. Seguim fins
arribar al Coll de Vergiode 1.478 metres d’alçada, el més alt de Còrsega, on hi ha una gran,
molt gran, estàtua de Crist i per on passa el mític GR-20.
Comencem a baixar per un espès bosc, el bosc d’Aitone, on hi ha unes cascades visitables,
però per la gent que hi ha aparcada a peu de carretera, no s’hi deu cabre.
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També trobem nombrosos porcs, d’aquests mig assilvestrats, de pel fosc, ajaguts als marges de
la carretera.
A la entrada d’Évisa trobem un aparcament amb dues taules a l’ombra i una font, que no
funciona, però ens hi quedem a dinar.
Havent dinat entrem a Évisa, poble conegut pels productes elaborats amb castanya. Totes les
cartes dels restaurants que veiem tenen plats elaborats amb castanyes. Comprem un pa
quadrat, que resulta ser el millor del viatge, al petit súper del davant del forn, que està tancat.
Fem un cafè en un bar propietat d’un basc.
Baixem fins a Vico i remuntem cap a Soccia amb la intenció de pujar fins al llac de Creno. Els
carrers de Soccia són tan estrets que només són d’una direcció i només és pot seguir endavant
un cop hi has entrat.
A la sortida del poble pugem cap a l’aparcament des d’on comença la excursió al llac Creno. La
carretera d’accés és, si és possible, encara més estreta que altres, fins i tot hem de fer marxa
enrere dos cops, fins que s’arriba a un aparcament de terra al cim, on també hi ha un
xiringuito, que és un FP..
Aparquem i comencem a pujar.Al principi hi ha un lloc d’on surten excursions en mules o ases
fins al llac. Nosaltres pugem a peu. Hi ha un bon tros de pujada, per un camí molt polsegós,
amb alguns castanyers immensos,
després s’entra al bosc, es passa per
una font i es va baixant fins arribar al
llac, en una hora i vint de pujada.
És com arribar un altre món, un oasi,
un racó de món, un llac de conte de
fades. Un petit llac al mig del bosc, a
1.324 metres d’alçada, on només hi
som nosaltres i uns porcs que hi
pasturen. Surant al llac hi ha algunes
“illes” de nenúfars, amb les seves
fantàstiques flors. També, com a
curiositat, la guia informa que al voltant del llac hi ha una planta carnívora que no aconseguim
identificar. És un indret mig màgic, aïllat del món, i per tant, molt tranquil. Ens asseiem a
gaudir de l’entorn i el silenci. Sentim el vent a les fulles i un pica-soques martellejant un tronc.
Ens passem una hora badant, omplint els sentits. Fem la volta al llac gaudint dels diversos
angles que ofereix, tocant els immensos pins. A l’Èlia no li agraden gaire el porcs i ens fem un
fart de riure perquè li dono uns fruits secs a un, de dos colors i força gros, i ens ve seguint i ella
fuig saltant per les roques. Molt divertit. Més tard també li dono alguns fruits secs a un altre
porc més petit que també s’anima a fer-nos companyia...
Veiem indicacions del GR-20 que hi passa a prop, i veiem uns nois amb unes mules que pugen
material cap a un properrefugi de Mangano.
Una excursió i visita molt aconsellable i si us fa mandra...hi podeu pujar en ruc!.
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Tornem fins l’aparcament, en uns 50 minuts. Hem trigat unes tres hores en total i hem fet uns
6 kms de recorregut.
Al tornar a l’aparcament trobem un parell de furgos amb nens que fan tota la pinta de quedars’hi a fer nit. Tot i això i ser un FP i com que ja hem fet l’excursió i hem vist la carretera de
pujada i amb el temor que si baixem demà al matí (i baixaríem pel cantó del precipici!) ens
trobaríem a tots els que pugen i, en canvi, ara ja no hi ha moviment, per tot plegat decidim
baixar ara, a darrera hora de la tarda i ho fem sense trobar a ningú. Millor.
Baixem fins a Guagno-les-Bains on, com el seu nom indica, hi ha un balneari que està tancat i
per tant podrem fer nit al seu aparcament. Trobem una porta oberta i entrem però ens fan
fora pel que decidim que tampoc ens quedarem a l’aparcament i al poc de baixar trobem un
lloc força bo, a la D-23, junt a l’ermita de Sant Antoni (Coord. 42°10'23.5"N 8°53'20.3"E o bé
42.173188, 8.888973). Sembla un lloc on deuen fer aplecs o festes.
Dormim força be, en un lloc molt tranquil

Divendres, 21 d’agost de 2015
Ens aixequem aviat i baixem cap a la costa, parant abans a Vico a comprar. Bon lloc, fora de les
rutes turístiques amb botigues i productes autòctons. Omplim d’aigua de la font.
Fa molt bon dia. Més corbes, trobem unes grans rapinyaires menjant-se el cadàver d’un eriçó.
Arribem a la costa a l’alçada de Sagone o girem cap al nord per la D-81 i comencem a costejar
veient uns fantàstics paisatges de cel, mar i muntanyes fins a Cargese on deixem la costa cap a
l’interior. Aquí ja només veiem muntanyes de roques i maccia.
Arribem a Piana on comença la zona de Les Calanches, un màgic recorregut per una ínfima
carretera a mig camí entre el mar les roques de granit rosat i ataronjat que li donen un aspecte
d’una certa extraterreritat.
Aquesta zona del Golf de Porto és l’únic lloc de l’illa declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO perquè el conjunt format per les muntanyes vermelloses, el mar turquesa i el cel blau
formen un conjunt, molt poc alterat per la intervenció humana, que ho han merescut.
Anem directes al càmping municipal de Porto, molt gran i una mica desangelat, amb bons
serveis però sense bar ni botiga (61€ x 2 nits).
Dinem, migdiada i baixem a la platja, a
uns 500 mts del càmping. Hi ha un lloc
de vigilància on indica que l’aigua està a
unes 25º, tot i que una mica moguda, el
just per jugar amb les ones i passar-s’ho
bé. Juguem una estona a les pales
intentant evitar que un gos, que no
sabem de qui és, ens agafi la pilota.
Aixecar la mirada i mirar on ets, l’entorn,
és molt, molt gratificant.
Acabat el bany fem un passeig fins a
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Porto que no és més que un petit port natural, una torra genovesa de vigilància i un seguit
d’establiments turístics. Tot i això, ha mantingut uns mínims força dignes.
Tornem al càmping cap a les set i l’Èlia agafa una petita bici que hi havia a les escombraries del
càmping i s’ho passa molt bé.
Aleshores ens criden l’atenció sobre un petit incendi forestal que hi ha a les rodalies del
càmping i comença a pujar la tensió..., la gent truca als bombers, una dona, presa del pànic,
agafa el cotxe i se’n va.
Els bombers triguen una mitja hora en arribar, doncs han de venir de Piana, i han de passar la
zona de Les Calanches, que a aquesta hora deu estar plena de gent badant veient la posta de
sol que els hi deu dificultar força el pas. I el foc va creixent...
Sembla ser que l’incendi ha començat en un cotxe estimbat que hi havia en un marge de la
carretera, com hem vist en altres llocs de l’illa.
Arriben els bombers. Arriba un helicòpter al càmping que descarrega a un bomber i se’n va al
mar a carregar. Els camions ataquen el foc des de la carretera. I l’helicòpter va fent viatges fins
que al cap d’una hora l’extingeixen. Un bon ensurt!.
Mentre l’Èlia va fent viatges amb la seva flamant micro-bici i s’ho passa molt bé.
Sopem, i mentre sopem, veiem una nena, d’uns 6 o 7 anys perduda pel càmping, amb pijama i
una llanterneta i cridant a la seva mare!. Ens aixequem, la consolem i iniciem la recerca fins
que la cap de deu minuts ens trobem als pares. Ella havia anat a rentar-se les dents i al sortir
s’ha desorientat i s’ha perdut...
Quantes emocions en una tarda!!
Per relaxar-nos anem fins Porto per fer un gelat. L’Èlia va en bici. De nit també és força bonic
amb la torre il·luminada. Passeig, gelat i a dormir.

Dissabte, 22 d’agost de 2015
Com sempre hem dormit molt bé.
Rentem la roba empolsegada de l’excursió al llac
Creno.
Anem a la platja. Hi ha algun núvol. Juguem amb les
pales, al frizz-bee i fem un bany excel·lent. L’aigua
està fantàstica. Si remenes el fons amb el peu venen
força peixets a picotejar el que poden. Molt curiós.
Després de dinar anem fins a Piana. Anem al súper i
fem una volta pel poble on hi ha una botiga força
interessant on comprem un excel·lent pastís de
fondant de castanya i seiem a fer un cafè a un bar
amb wifi.
A l’hora justa, anem cap a Les Calanches a veure la
posta de sol. Anem parant i fent fotos fins que
aparquem en un lloc on la furgo hi cap bé i fem un
tram a peu. La cosa es va accelerant i la llum va
assolint nous colors, les roques es van encenent i el
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món es torna ataronjat. Les roques d’infinites formes generen tot un món oníric. El cel també
es va envermellint i el mar, pla, acull els raigs de sol per crear un camí daurat. Mires cap aquí,
mires cap allà i no et cansaries de fer fotos, això sí, totes semblants.
Hosti!, és desesperant no tenir més ulls per anar mirant a més llocs a la vegada. La bellesa del
lloc i el moment són inenarrables. És una experiència quasi mística, o sense el quasi...
Ens hi estem fins que el sol es capbussa al mirall mediterrani i el dia s’acaba tranquil i
majestuós. Buf!, quin cúmul de bellesa!.
Tornem cap a Porto amb les darreres llums del dia mentre mar i cel s’enfosqueixen, ara és una
simfonia de blaus, i les llumetes de Porto brillen allà a baix.

Diumenge, 23 d’agost de 2015
Poc més enllà de les 10 ja estem en marxa.
Seguim costejant per la D-81 i el paisatge segueix sent grandiós. Veiem la gran platja de
Busaglia, força buida encara. Corbes i més corbes. Parem al coll de Palmarella on canvies de
vessant i de província corsa, des d’on hi ha les darreres vistes algolf de Porto i al de Girolata.
Comencem a baixar cap Galeria a fins que arribem a la cruïlla de la D-351 on es creua amb el
riu Fango que dona nom a la vall que s’endinsa i enfila cap a l’interior de l’illa. I nosaltres
també. Tot just a un parell de
quilòmetres riu amunt trobem l’indret
on hi ha el Pont Vecciu, on hi ha una
bona zona de bany. Hi ha un
aparcament de pagament (4€ cotxes i
10 les ACs, sense cap servei) per
accedir a la zona, però uns cent metres
abans hi ha una altra gran explanada
on es pot aparcar de franc, al costat
d’un restaurant, però més a l’esquerra.
Tot plegat una mica absurd (Coord.
42.396115,
8.713940
o
bé
42°23'46.0"N 8°42'50.2"E).
Baixem al riu on ens fem un bon bany nedant per sota del pont, amb una aigua totalment neta
i a una temperatura excel·lent. Fem “submarinisme fluvial” i a la gran bassa de sota del pont,
mentre nedem, veiem una bonica anguila passejant pel fons. També hi trobo unes ulleres
graduades!. Molt bonic, tot i que hi ha força vespes, tantes que una parella que ha baixat i ha
tret els entrepans els ha tingut que amagar.
Marxem, tirem enrere, i parem a dinar a la cruïlla de la D-81, a sota d’una gran ombra.La zona
està força dessolada, matolls i quatre arbres, molt poc turística i molt poc poblada. Havent
dinat seguim per la D-81 fins a Suare, on girem a al dreta per la D-251 en direcció al bosc
deBonifatu. Arribem a l’aparcament del refugi, que és de pagament (si s’hi arriba més tard no
cobren...), 7€. Aparquem a la zona de més enllà del refugi, prop de la caseta del wc, i iniciem la
ruta anomena Boucle de Ficaghiola, una fàcil i bonica ruta de dues hores i mitja, d’uns 5.2
kms.És un excel·lent passeig dividit en tres parts, una de pujada i dues de baixada. Des de
l’aparcament es baixa fins al riu Figarella, on hi ha força gent, sobre tot nens, banyant-se al riu.
Es creua el riu per un pont penjat i es comença a pujar pel bosc, un atapeït bosc de pins i
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alzines que puja amb força fins arribar
al cim on hi ha una bifurcació cap al
refugi de Carrozzu al GR-20 (+/- ¾
d’hora). Seguim recte fins arribar al riu
Melaghia, que intentem baixar però
més endavant es torna impossible, pel
que sortim de la llera del riu i tornem
al camí, un ampli camí de baixada que
ens porta, altre cop fins ala gran llera
seca del Ficaghiola i, aquí sí, ens
fiquem a la llera del riu i comencem a
saltar com cabres per sobre de les
roques, acompanyats per un simpàtic
gos negre que no sabem d’on ha sortit. Anem saltant de roca en roca i de toll en toll, ara en
remull, ara en sec, saltant banyant-nos en algunes basses, a sota de petites cascades, sempre
amb aigua fresca i cristal·lina. I anem baixant fins arribar a una gran bassa, sota d’unes grans
roques, amb unes cascadetes, amb el sol brillant, ja força baix a l’horitzó.
I es produeix un d’aquells moments en que et sents feliç, allà perdut a llera d’un riu cors, sents
que aquell moment serà un dels moments del viatge, que aquell moment serà un dels grans
records del viatge. Ens banyem a les basses i, al fer-ne fotos, ens adonem que es produeix una
conjunció en que l’alçada i la orientació del sol fan que les nostres ombres es projectin a la
paret d’una gran roca propera i comencem a fer el burro fent figures absurdes i
divertidíssimes. Ara ens banyem, ara ballem a sobre les roques. Molt, molt divertit.
Seguim i, en un moment donat, veiem el camí molt proper i que la baixada pel riu es complica
pel que decidim, i encertem, tornar al gran camí de baixada.
Més endavant hi ha una immensa roca al mig de la llera, tan gran que hi ha gent escalant-la i,
poc més enllà, ja s’accedeix a l’aparcament del refugi. Hem trigat unes tres horetes.
De tornada canviem la furgo de lloc doncs la catipén del wc és considerable i anem a
l’aparcament inferior, on hi ha una AC i una furgo de (com no!) una família basca.
Mentre els veïns sopen tenen un ensurt doncs a la nena petita se li clava una espina de peix al
coll i no hi ha manera de moure-la. Ens demanen pa per intentar arrossegar la maleïda espina
però no en tenim, ni ells ni nosaltres!.
Havent sopat pugem al refugi a fer una infusió i anar al wc. Els preus del refugi són
estratosfèrics: 1 ou a 1€; un tros de pastís de castanya: 4€; dormir en llitera 20€ i fer-hi
vivaç...9€, 9€ per dormir al ras!!.
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Dilluns, 24 d’agost de 2015
De nit ha plogut una mica.
Xerrem una estona amb els bascos i marxem cap a la costa, amb l’objectiu de anar fins a
Algajola però amb l’objectiu final de fer una darrera estada a la platja, tranquil·la, ja prop
d’IleRousse, des d’on hem de marxar de l’illa cap a Niça. Tot i això tenim molts dubtes de si
tornar a Marined’Albo que és la platja
que més ens ha agradat però la seva
distància a IleRousse (1.5 hores) i el fet
que ja hi hem estat ens fa decidir per
Algajola. Una gran platja de sorra
blanca.
Baixem fins a Calvi i girem par al nord
per la N-197 i tornem a costejar.
Parem al poble d’Algajola i anem al
súper a comprar pa, fruita i llet. El lloc
és molt turístic, ple d’hotels, bars i
restaurants.
A Algajola teníem la referència del càmping AL Marina, que és un FP, però te menys serveis
que el que triem el càmping: “De La Plage”, uns 3€ més car per dia que l’altre (72.90€ x 2 nits).
El càmping és molt gran i molt caòtic, no hi ha parcel·les, cadascú acampa on vol. Hi ha molta
ombra.
Encomanem un pollastre a l’ast, que ells diuen “Röti” i anem a la platja.
Per anar del càmping a la platja s’ha de creuar la via del tren, d’un atractiu petit tren de via
estreta anomenat el Tramvia de la Balagne que va d’IleRousse a Calvi i va parant a pobles i
platges.
La platja és molt gran, impecable, de sorra blanca i gruixudeta, que no s’enganxa i l’aigua,
l’aigua és espectacular..., blau turquesa, meravellosa, tot i que fa una mica de vent. I cada tan
hi ha uns grans xiringuitos. Estem una bona estona gaudint del lloc, amb la tranquil·litat de
saber que avui dormirem aquí, i no hem de marxar ni recollir res. Tranquil·litat.
Dinem el pollastre a l’ast. Migdiada i més platja. Fa menys vent.
Tornem a la furgo. Ens dutxem i preparem uns entrepans per anar a veure la posta de sol a la
platja.
Ens connectem a internet amb una quota de Telefònica que hem contractat de 2.5€ al dia i
que, per primer cop ens va força bé, perquè allà hi ha bona obertura de senyal.
Baixem a la platja amb les cadires mentre el sol es va posant i el mon va canviant de colors fins
que al darrer moment ens el tapa una franja de núvols. Tot i així és tot un plaer.

Dimarts, 25 d’agost de 2015
Tal i com la Marta i jo ens llevem anem a la platja però no ens banyem perquè fa vent i no és
massa agradable.
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Després d’esmorzar hi tornem amb l’Èlia però segueix igual però aleshores ens decidim a
banyar-nos i ens ho passem molt bé jugant amb les ones.
Tenim tot un espectacle de surf en totes les seves variants que és força distret.
Dutxa i anem al poble a fer un dinar de comiat de Còrsega. Busquem un lloc on menjar un plat
de peix cors que encara no hem tastat. Triem un restaurant, al centre del poble, que aconsella
la nostra guia LonelyPlanet anomenat “La VielleCave” a la place du Village, que veiem que fan
el peix a la llosa de pedra, preguntem i només el fan per la nit..., però ens hi quedem igual.
Fem un menú molt ben pensat de plat únic i postres. Demanem Gall de Sant Pere, Orada i
gambes, tots ells amb guarnició. I de postres un fondant de xocolata, tiramisú i un postra de
merenga, crema de llimona i galeta (tot un vici). Tot plegat molt bé, molt ben cuit i molt ben
presentat, llàstima de la cambrera que diguem que era poc amable....
Passegem pel poble que te una fortalesa a primera línia de mar, molt ben conservada, perquè
és privada. Passegem pel cantó del mar, amb el mar esvalotat, amb una aigua d’un blau
turquesa radiant esquitxada de blanc de l’escuma.
A una botiga de records la Marta es
compra un bonic vestit, un buf per l’Èlia i
un encenedor per la furgo.
Fem un cafè al bar de l’hotel
“L’Esquinade” amb una decoració molt
Feng-shui o Chop-suey, com diem
nosaltres, que te wi-fi. Quedem amb
l’Anna per veure’ns al càmping
d’Esponellà.
Tornem a la platja, però fa massa vent
per banyar-se.
L’Èlia posa un cèntim a la via perquè
l’aixafi el tren i queda molt ben planxat.
Comprem una pizza al càmping i ens l’anem a menjar a la platja a veure la posta de sol. Avui si
que la veiem del tot. El vermell disc solar va baixant fins a tocar el mar i apagar-s’hi suaument.
Partida de dòmino i anem a veure el karaoke al bar, només veure’l. Hi ha un fervent devot de
Johnny Halliday que se les sap totes i les interpreta de to cor...

Dimecres, 26 d’agost de 2015
Això s’acaba...
Arriba una família alemanya a la parcel·la del costat i també venen amb una Nugget de l’any
passat. Ells tenen una prestatgeria a dins de l’armari que ens agrada força i porten la taula i
cadires a sota del banc. Són distribucions diferents.
Voldríem marxar del càmping havent dinat, perquè IleRousse, on hem d’agafar el ferri per
marxar de Còrsega esta a poc més d’uns 10 kms, pel que anem a pagar amb la intenció de
quedar-nos-hi fins després de dinar però molt hàbilment només et deixen pagar per marxar si
vas a recepció amb la furgo carregada i amb tots els integrants. Molt ben pensat, molt senzill i
invulnerable.
Però tot i així, sempre hi ha altres opcions...
Paguem, sortim i anem al davant del càmping, pel cantó de la platja, lluny de recepció.
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Seguint pel camí que hi ha entre la via del tren i la platja, seguint endavant vas passant per
diferents establiments fins arribar a un aparcament ubicat a les coordenades: 42.611655,
8.875087 o bé 42°36'42.0"N 8°52'30.3"E que és un excel·lent aparcament amb unes grans
moreres que creen una ombra fantàstica, i allà que aparquem.
Fem el darrer bany de mar i de sol. Avui fa molt bon dia (com sempre quan marxes d’un lloc...)
fa una mica d’aire que et refrigera molt bé.
Entrem al càmping a dutxar-nos des de l’accés que dona a la platja...
Dinem a sota de les moreres on hem aparcat. Un racó fantàstic on no crec que sigui massa
problemàtic fer-hi nit i el cert és que l’ombra d’aquells arbres no te preu.
Havent dinat anem cap a IleRousse, on hi arribem al cap de cinc minuts. Just a l’entrada del
poble, hi ha un súper Lecrerc on anem a fer les darreres compres corses, tal i com és tradició
en els nostres viatges. Per cert, l’aparcament inferior d’aquest súper podria ser un perfecte FP,
ubicat en una mena de balcó a sobre del mar. Molt bon lloc amb molt bones vistes.
També, com acostuma a passar, el que deixes per darrera hora no ho trobes quan vols. En
aquest cas no trobem la Coca-Cola amb Stevia per la Bruna i una ampolla de litre de Pietra
decorada, ni un (marranot) batut de M&M (Emanems) per l’Èlia. Parem a un altre súper del
centre i tampoc, però aquí comprem una bossa de paquets de patates fregides variades, i pa.
Anem cap a l’aparcament proper al port i, just abans d’arribar-hi, junt a l’estació del “Tramvia
de la Balagne”, trobem una zona amb el cartell “Pàrquing Fornole” i ens hi fiquem i resulta ser
un gran descampat on ja hi ha vàries ACs i furgos aparcades, tot i que hi ha el senyal de
“Càmping Interdit”, tot i així hi entrem i hi passem la nit. El lloc és a les coordenades:
42.636671, 8.934561 o bé 42°38'12.0"N 8°56'04.4"E; tot i que, al fons del port, al final de
l’avinguda David Dary, passada la terminal de ferris, hi un altre lloc possible on fer nit a les
coordenades 42.643123, 8.935468 o bé 42°38'35.2"N 8°56'07.7"E i aquest lloc és un FP.
Un cop aparcats decidim fer el comiat a un restaurant d’IleRousse menjant un menú que hem
vist per tot França però que no hem fet mai: “Moules i frites”, o sigui: Musclos i patates
fregides (!).
Entrem al casc antic d’IleRousse, força ple de gent, turistes i autòctons, passegem per
carrerons fins a la plaça Pascal Paoli, plena de gent jugant a petanca. Voltem i trobem una
petita joia que és el petit forn on fan els millors “Canistrelli” de l’illa, a la
BiscuterieArtisanaleSalvatori,a la plaça de Canó del casc antic. Immillorables. En tenen de
molts gustos i barreges i estan recent fets, de fet veus com els fan davant teu i com que en
venen molts, en fan molts, amb el que tots són recent fets i boniiissims. No us els perdeu.
Seguim i acabem sopant al restaurant L’Altore (com podia haver estat un altre...) i allà
demanem uns musclos a la marinera i uns musclos al...Roquefort! tots amb les seves patates
fregides. Són musclos petits, força plens i molt bons i la combinació amb el roquefort és
sorprenent. Dues racions per tres persones és més que suficient.
Ben farts tornem fins l furgo i dormim els tres a dalt per anar més àgils demà al matí.
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Dijous, 27 d’agost de 2015
Ens llevem a les 5.45.
A l’engegar la furgo, no van els llums curts dels fars, dels dos!..., no m’ho puc creure.. i ara que
passa?..., posem els antiboira i anem cap a la terminal.
Pugem al ferri que, aquest cop és mes gran i modern que a la vinguda, aquest sí que te piscina.
El mar està totalment pla.
Dinem al ferri i així ja baixem dinats i podem tirar cap a casa.
Arribem a Niça i carretera i manta.
Just passar la frontera, cap a les set, busquem amb el mòbil el concessionari Ford de Figueres,
que és Garatge Central, al Carrer Nou de Dalt, 217, que ens atenen molt amablement i ens
miren el tema dels fars que resulta ser que s’han fos les dues bombetes de curtes!, increïble!.
Tot i que el mecànic que ens ho fa comenta que ja ho ha vist altres cops en algunes furgonetes
dels Mossos !..., 60€ i cap a Argelaguer!.
Arribem a Argelaguer prop de les nou i ens reben amb un cabrit al forn. Quina recepció!.

Divendres, 28 d’agost de 2015
Anem d’Argelaguer cap a Banyoles a comprar i mentre estem al súper ens trobem a l’Anna, en
Quim i en Jordi, quina sorpresa i alegria!.
Anem a banyar-nos a l’estany, sempre perfecte. Una joia catalana.
Després del bany anem cap al càmping
d’Esponellà on farem nit.

Dissabte, 29 d’agost de 2015
Piscina, barbacoa i migdiada.
A mitja tarda marxem del càmping d’Esponellà
i parem, a Banyoles a comprar alguna cosa de
menjar per portar a casa.
Al carrer de La Canal, trobem una màquina
dispensadora de safates de conill, en un local
d’una associació de criadors de Banyoles i ens
barallem una estona amb la màquina que ens
acaba donant dues safates de franc.
Comprem uns pantalons per l’Èlia.
Sortint de Banyoles rentem la furgo, i cap a casa.

Finalment arribem a casa, cap a les 10 de la nit del dissabte 29 d’agost, amb 42.966
quilòmetres al marcador. Hem fet 2.902 quilòmetres.

Un nou èxit al nostre currículum!!.
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Annexos
Tòpics corsos
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Corbes. No te les acabes. És una bogeria.
Carreteres. Estretes o molt estretes, i algunes bones.
Acampada lliure: Com a tot arreu, amb discreció, cap problema..., és França!.
Senyals de trànsit tirotejades. Cert. A tota l’illa.
Cotxes abandonats, amb matrícula i tot. Cert. Freqüent.
Forces heliports. La geografia mana.
Animals de granja al marge de la carretera. Cert, sobre tot porcs i cabres. Freqüents.
Castanyers: Descomunals, i els pins Deu n’hi dó.
Dipòsits d’aigua per proveir els vehicles d’incendis. Molt freqüent.
Bombers de guàrdia a les cruïlles. Freqüent.
Rius i rierols per tot arreu. A molts t’hi pots banyar.
Platges: Fantàstiques i per a tots els gustos. De sorra o de pedra. Blanques o negres. En
qualsevol cas l’aigua és espectacular.
Moltes fonts d’aigua. Molt bona.
Rutes a peu: per a tots els gustos. Des del mític GR-20 al Sender dels duaners
Pa. Molt bo, fins i tot als súpers.
Formatges: un paradís. De tot a tot arreu.
Preus: Europeus.
Turisme: No massa. La quantitat de gent és suportable.
No veiem a la policia.
Són Corsos però són francesos, amb el que a vegades no són gaire simpàtics.
Agost: el sol es posa a les 20.15.
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Llistat de despeses:
Peatges, combustible,
menjar,càmpings,
cafès, súpers, etc...

e Còrsega:

Dia

Lloc

Concepte

Import €

1 Montpel l er

Autopi sta

26

1 Montpel l er

Autopi sta

8,7

2 Avi nyó

Gasol i (1,105€ x l t)74,85l ts.

2 Avi nyó

Creps

2 Avi nyó

Ti cket fami l i ar combi nat Pont i Pal au del s Papes

2 Forcal qui er

Gel at d'espígol i mel . Gal etes

3,5

2 Di gne-l es Bai ns

Súper entrepà d'hamburguesa amb patates

5,5

3 Di gne-l es Bai ns

Cafè, mi rant l es Bandes desfi l ant

3 Pui moi sson

4 ampol l es d'espígol . Sac d'ol or i 6 ous.

3 Poi nt Subl i me

Augerge. 1 bi rra i una i nfusi ó

7,6

4 Chal et de l a Mal i ne

2 cafès i una gal eta

3,2

4 Poi nt Subl i me

Mi nute Mai d

5 Castel l ane

Càmpi ng Frederi c Mi stral

5 Castel l ane

Mercat. Carn per barbacoa càmpi ng

5 Castel l ane

Mercat. Pa i frui ta

6 Castel l ane

Croi ssants al càmpi ng

6 Ni ça

Autopi sta

0,9

6 Ni ça

Carrefour

103,2

6 Ferri

Patates i coca-col a

7,3

7 Al eri a

Pa i bunyol s

5,5

7 Boni faci o

2 gel ats

9 Sartene

Gasol i (1,25€ x l t)

9 Levi e

Cafe i tartal eta de marenga i l l i mona

9 Levi e

Frui ta

82,71
27
34

1,3
31,5

2
25,7
29
4
2,8

6,4
81,78
4,6
2

10 Zonza

Postal s

3,75

10 Zonza

Tartal eta de Brocci u

2,25

11 U Ponte Grossu

Càmpi ng

11 U Ponte Grossu

3 croi ssants al càmpi ng

11 Cal enzana

Súper SPAR

12 Col l de l a Serra

Bar de carretera. Cafè, gal etes i xupa-xup de gerds

12 Al eri a

Pa

12 Desti l ·l eri a Mavel l a

Wi sky, vi i 3 l i cors de castanya

13 Corte

Súper SPAR. Coca-col a, Orangi na i tonyi na

6,13

13 Corte

Imant, adhesi u i cal çotets

13,5

13 Cambi a

Ll angoni ssa amb avel l anes

15,3

13 Morosagl i a

1 Pi etra i un cafè

14 Pi edi parti nu

PA (Reparti dor en furgo)

1,3

14 Cervi one

Crema d'avel l anes, mel i Cedrat. Ti pus Noci l l a.

6,7

14 Cervi one

Pi zza. Fondant i gel at d'avel l ana

8,6

14 Vel one-Orneto

3 formatges a 8€

15 Basti a

Samarreta Èl i a

26

15 Santa Severa

Càmpi ng. Cafè

1,2

15 Santa Severa

Trui ta de Brocci u i menta

16 Santa Severa

Cafè, Croi ssants i pa

16 Santa Severa

Vi dol ç del cap Cors

16 Santa Severa

Càmpi ng. 2 ni ts

17 Ersa

Súper. Pa croi ssant i frui ta

17 Tol l are

Aparcament pl atja. 10€ x ni t.

18 Century Port

2 gel ats i cafè

18 Mari ne d'Al bo

Parki ng. 6€ x ni t

18 Mari ne d'Al bo

Dutxa i ai gua

2

19 Sai nt Fl orent

Súper Lecl erc

106,87

19 Sai nt Fl orent

Gasol i . A 1,23€ x l t. 65,44l ts.

19 Sai nt Fl orent

Bombona Càmpi ng Gas

20 Pi etral ba

Formatge

9,8

20 Évi sa

Súper

9,2

20 Évi sa

Cafè i gel at

3,6

21 Vi co

"Xouquets"

21 Porto

Càmpi ng Muni ci pal . 2 ni ts

21 Porto

2 bol es de gel at

21 Porto

Buf pel Jordi

5,4

22 Pi ana

Súper. SPAR

15,53

22 Pi ana

2 Fondants de Castanya i una Bastel l e de Carbassa i brocci u

22 Pi ana

2 Cafès

23 Bosc de Boni fatu

Aparcament al refugi

23 Bosc de Boni fatu

Refugi . Cafè i coca de castanya

24 Al gajol a

Súper

24 Al gajol a

Pol l astre a l 'ast al càmpi ng

25 Al gajol a

Di nar al restaurant La Vi el l e Cave

25 Al gajol a

Súper

25 Al gajol a

Pi zza x sopar al càmpi ng

25 Al gajol a

Taronjada al karaoke

25 Al gajol a

Boti ga records. Vesti t Marta, buf i encenedor

25 Al gajol a

Cafè i i nfusi ó a l 'hotel L'Esqui nade

26 Al gajol a

Càmpi ng. 2 ni ts.

26 Il e Rousse

Súper Lecl erc

93,89

26 Il e Rousse

Súper Casi no

4,69

26 Il e Rousse

Pa

1,8

26 Il e Rousse

Cani strel i Sal vatori

6,5

27 Ferri

2 Cafès

28 Fi gueres

Gasol i a Escl at ( a 0,989 €)

28 Fi gueres

Ford. Canvi bombetes furgo

29 Banyol es

Supermercal

29 Banyol es

Frui ta

3,57

29 Banyol es

Toci neri a

13,4

29 Esponel l à

Càmpi ng. 1 ni t

TOTAL

35
3
52,67
5
0,9
80,65

5

24

9
5,3
18,5
58
6
10
4,6
6

80,49
30

2
61
5

12
3,25
7
7,3
11
7
66
4
11,5
4
20
4,5
72,9

3,3
61,25
60
34,58

36

32,6

1791,46
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Càmpings Còrsega

Càmpings de Còrsega
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