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Irlanda,
un petit món verd

i una visita ràpida a Normandia...
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Irlanda
Aquest any, per diversos motius, la elecció de la destinació de vacances ha estat fàcil.
Un cop abandonat l’estrany, però atractiu, pla d’anar a Gàmbia, en avió i un cop allà llogar un
guia amb vehicle, dic pla abandonat perquè, entre d’altres coses, aquest 2011, el Ramadà
coincidia amb tot el mes d’agost, la qual cosa, després de l’experiència de l’any passat a
Marroc, ens ho feia no impossible però si desaconsellable.
No recordo en quin moment, ni qui va ser qui en va parlar primer d’anar a Irlanda, però
immediatament la proposta va ser molt ben acollida per tots els de casa. A l’Èlia, encara sense
veu ni vot, tot li va bé; al Marçal, tot i portar el canell esquerra enguixat, el fet d’anar a un lloc
mític del món del rugby, afegit a la proposta d’anar a veure un partit de la selecció irlandesa i
per últim, al fet de que va triar com a treball de recerca de batxillerat: “El viatge en furgo”, van
fer (crec) que s’ho agafés amb interès, cosa que en un adolescent de 17 anys ja és molt dir; a la
Marta, com sempre, no puc fer menys que rendir-li la meva més profunda admiració per estar
sempre al meu costat.
Un cop decidit el lloc, vàrem mirar el calendari, com sempre de l’agost, doncs amb la feina de
la Marta hi estem obligats. També teníem clar que, donades les dimensions de l’illa i el que
anàvem coneixent d’altres cròniques de viatges, semblava que amb tres setmanes de viatge
n’hi havia prou per fer un tast prou intens del país. Per últim també vam decidir fer el viatge
directe des de Normandia a Irlanda.
Amb aquestes premisses, vàrem decidir agafar el ferri el dia 3 d’agost i tornar el 23, amb
arribada a Normandia el 24. Això ens permetia dues coses, en primer lloc fer una visita als
principals llocs de la zona del desembarcament de Normandia i, de tornada, no tenir cap
pressa doncs no treballàvem fins el 29.
Iniciem la planificació i les primeres passes en ferm, fent la reserva del ferri, consultant a
internet veiem que hi ha una nova companyia “Celtic Link” (www.celticlinkferries.com)
que fa uns preus més econòmics. Aquesta companyia surt de Cherbourg, a la punta de la
península de Normandia i feia el viatge nocturn, amb sortida dels dos llocs (França i Irlanda)
cap a les nou de la nit i arribada a l’altre país cap a les tres de la tarda. Inicialment, amb les
primeres consultes de preus a Celtic Link, els preus, malgrat que no recordo quant, eren més
econòmics que el que finalment vàrem pagar que va ser de 717€ , per tots quatre (la nena
paga la meitat) en camarot, l’anada i la tornada i la furgo (dins de la categoria de menys de 2.6
metres d’alçada i 5 de llargada).
Un cop amb el passatge confirmat, vam comprar la guia d’Irlanda, com sempre de l’editorial
Lonely Planet, doncs sempre, i en aquest cas també, ens han agradat molt els consells i llocs a
visitar que ens proposa. També vàrem buscar cròniques d’altres viatgers i, altre cop, com en el
cas d’Islàndia fa dos anys, vàrem ensopegar amb una crònica d’un viatge en autocaravana
d’una família de Centelles, que viatgen amb dues nenes i que ens encaixava amb la nostra
intenció de recorregut. També hem llegit altres cròniques i les webs de turisme del país i, poc a
poc es va anar configurant una ruta circular, bàsicament costanera que feia la volta al país en
el senti de les agulles del rellotge i vàrem triar aquest sentit, començant pel sud del país,
perquè entre les moltes ciberconsultes que vaig fer, vaig trobar que el dia 20 d’agost jugaven a
Dublín les seleccions de rugby d’Irlanda i França en un partit amistós preparatori del mundial
de rugby que es jugava en setembre de 2011. Això va fer que la ruta fos en aquest sentit amb
final, o quasi, a Dublín. Parlant de Dublín, també vaig trobar que a la capital irlandesa hi havia
una casa de l’IPA que estava força cèntrica i tenia molt bona pinta. La vàrem llogar, més ben
dit una habitació, pels dies 20, 21 i 22 d’agost a 15€ per persona i nit i l’Èlia a meitat de preu.
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Llegint les guies, cròniques i el que anava espigolant per internet, també vaig enviar correus a
varies de les possibles destinacions o activitats que ens interessaven com una empresa per
anar a veure balenes; a les que feien el trajecte en barca fins a l’illa d’Skellig Michael
(Patrimoni de la Humanitat de l’UNESCO); amb la oficina de turisme de Dingle, per anar a
nedar amb en “Fungi”, el dofí que viu al seu port; amb la Federació Irlandesa de Rugbi (IRB) pel
tema de la reserva de les entrades; i amb l’IPA irlandesa per reservar i pagar la casa de Dubín.
També i, finalment, visitant l’stand d’Irlanda del Saló Internacional del Turisme a Catalunya,
que estava força be i d’on vaig treure alguna informació. D’nternet vaig treure una Guia de
mercats (molt interessant i útil), guies de formatgeries i de whiskeys (els irlandesos s’escriuen
amb la “e” intercalada) i també informacions puntuals d’alguns llocs d’interès com els tres que
hi ha a l’illa que són Patrimoni de la Humanitat de l’UNESCO
La informació fluïa i s’anava col·locant a lloc. Tot anava encaixant.
Van anar passant els dies i les setmanes i va arribar juliol amb els dies d’estada al càmping de
Blanes amb la iaia Pilar, tornada a Barcelona, un parell de dies i sortiríem.
Però la darrera setmana va sorgir un problema mecànic, la furgo es va quedar sense bateria,
per algun motiu desconegut es va descarregar ( a data d’avui encara no se perquè). Vam haver
de forçar la incidència per conèixer l’origen i després d’haver pujat a Blanes dos cops amb el
cotxe de la meva neboda (gràcies des d’aquí!!) amb tal de no tocar la furgo, el mateix dijous
abans de marxar vam baixar al pàrquing amb el mecànic i, després de quatre dies de no haverla tocat..., va engegar perfectament. A prendre pel c......, ens en anem de vacances!! i si tenim
problemes, per això portem la tercera bateria!!.
Com a anècdota de darrera hora, el mateix dissabte 30 de juliol, el dia, la tarda, que
marxàvem, vam treure la furgo del pàrquing per carregar les darreres coses (durant tota la
setmana ja havíem fet diversos viatges) i vaig trobar dos llocs d’aparcament, un de més proper
a casa, malgrat que en un gual ( tot i que sabem que no funciona) i un segon lloc “legal”,
malgrat que més lluny de casa. Vaig triar el llunyà però legal.
I aleshores va caure la tempesta de la fi del món!, aigua per l’amor de Déu!. Els contenidors de
brossa del Paral·lel van flotar i estaven sobre les voreres, motos al terra, al Moll de la Fusta hi
havia arbres trencats i... al lloc on nosaltres NO havíem aparcat, havia caigut mig arbre,
s’havia partit per la tempesta i havia caigut al terra. Amb aquests auguris tan favorables no ens
podia passar res. Acabem de carregar i marxem.
A un quart de vuit de la tarda, del dissabte 30 de juliol, sortim de Barcelona amb 172.630
quilòmetres en el marcador i els dipòsits d’il·lusió i gasoli plens.
Barcelona, Girona, La Jonquera (ja sense pas fronterer), Perpinyà i més endavant deixem
l’autopista A-9 i girem cap a l’oest per la A61, l’autoroute des Deux Meres, passem
Carcassone, que de nit i amb la ciutadella
il·luminada encara és més bonica, i cap a
mitjanit, prop de Tolosa de Llenguadoc,
havent fet 370 quilòmetres sortim de
l’autopista cap a un poblet il·luminat que
veiem molt proper: Villefranche de
Lauragais on, com a qualsevol poble francès
trobem fàcilment un bon aparcament per fer
nit, en aquest cas a l’aparcament de
l’ambulatori. Cap problema.
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Diumenge 31 de juliol de 2011
Ens llevem aviat, a les vuit ja estem a la carretera (prèvia compra dels corresponents croissants
francesos). Entrem a l’autopista, agafem el tiquet i poc abans de Tolosa, arribem a un peatge
troncal i la màquina no agafa el tiquet..., pitjo el botó..., bonjour..., miri, que no agafa el
tiquet...; i aleshores em pregunta: “D’on veniu” i li responc: de Barcelona!; Doncs 16.40€, poso
la tarja i al cap de 500 metres me n’adono de l’errada!!! Ens ha cobrat des de vés a saber d’on!,
la resposta havia d’haver estat: des de Villefranche de Lauragais, que és on hem entrat a
l’autopista i ens hagués costat ben pocs €uros, però un cop ja dins el trànsit de l’autopista no
pots tornar enrere. Ja ho sabeu, per si us passa.
Passem per Tolosa de Llenguadoc i arribem a la vessant atlàntica francesa. A Burdeus per la A62, on girem cap al nord per la A-10, Poitiers, Tours, Nantes i Rennes i, cap a les vuit de la
tarda, arribem a la nostra primera gran destinació: el Mont Saint Michel, que des de molts
quilòmetres abans ja es deixa veure difuminat per la calitja estival, sembla el castell de
Disneylandia, no sembla real.
Només arribar ens trobem al Juli i la Tere,
amb els que ja havíem quedat
telefònicament, que tornen de passejar.
Anem a l’aparcament d’herba, molt lluny del
Mont Saint Michel, on hi ha dotzenes
d’autocaravanes i on tenen ells la furgo, on
sopem i, en acabat fem un passeig fins al
poble per veure’l de nit, que també val molt
la pena.
La marea, el gran espectacle natural que
envolta i acarona l’illot del Mont Saint Michel
està pujant, a una velocitat extraordinària,
ben bé a pas de persona i ho farà fins la
matinada, quan començarà a baixar. En aquests dies s’està produint una de les marees de grau
més alt, perquè les marees tenen nivells d’intensitat!! (jo no ho sabia!), i el cert és que és molt
curiós veure els canvis en el paisatge.
De nit també fan visites guiades, malgrat que nosaltres no ho sabíem, i encara que ho
haguéssim sabut..., els diumenges nit no en fan. Tot i això, passejar per aquells carrerons
empedrats, torts i enfiladissos, per sota del monestir i per dalt de les muralles, de nit, té un
encant molt especial. És molt aconsellable
Tornant, veiem que l’aparcament que hi ha a la mena
d’espigó on hi ha la carretereta que accedeix al Mont Saint
Michel, s’ha buidat i observem que un dels primers
vehicles que hi ha és una furgo, una T3 alemanya. Decidim
fer el mateix, ja que hem d’anar fins les furgos per fer nit,
les agafem i les portem fins al màxim possible de prop.
Aparquem a la quarta i cinquena plaça d’aparcament,
millor impossible. La nit és força fresca i humida.
Dilluns 1 d’agost de 2011
Ens llevem quan ja fa estona que arriba gent, força gent.
Al fons, la marea està baixant, també molt de pressa. Això
permet que, poc a poc vagin habilitant nous aparcaments
que, moments abans, eren mar.
Entrem al poble que és una maqueta, a mida natural, d’un
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Exin Castillos, carrerons, muralles, racons i moltes botigues de souvenirs i bars – restaurants,
com un que és famós perquè fa unes truites amb una recepta secreta.
El poble és molt bonic de passejar i ho fem en direcció al monestir doncs a les 10.45 hi ha una
visita en castellà. Al monestir, situat a la part més alta de la roca, s’hi arriba per unes
escalinates que et porten fins dalt, a l’entrada del recinte des d’on es veu tot el poble i també
tots els envoltants, els aparcaments, la carretera d’accés, les planúries marítimes que es van
buidant i més enllà alguns camps conreats i boscos més lluny.
En la visita (9€ els adults, els nens no paguen) a l’edifici veiem el prodigi arquitectònic de la
construcció, l’església, sales de lectura, menjadors i dormitoris a la part més alta, a sota, la
cripta que, estranyament, te llum natural, dons està elevada. El conjunt monacal el domina
una gran figura de l’arcàngel Sant Miquel de 4 metres d’alçada!, tot i que des d’abaix sembla
molt més petit.
Acabada la visita, fem el camí de tornada per dalt de la muralla força tranquils tot i la immensa
quantitat de cotxes que es veuen aparcats i la gent que formigueja arreu del poble.
Marxem amb la impressió d’haver visitat (de dia i de nit) un conjunt únic, molt especial, on
natura i obra humana es conjuguen per formar un paisatge absolutament harmònic, perfecte.
Marxem del Mont Saint Michel amb la vista enrere doncs és el típic lloc que es veu millor des
d’una certa distància.
Aleshores fem la travessa de Normandia en direcció nord-est, direcció Caen, per anar a fer la
primera visita relacionada amb el desembarcament: el pont Pegasus.
Nota: Abans d’arribar al pont fem una parada al súper. ERRADA! No ho feu!!. Com sabeu, a
França, a les 6 de la tarda “Tanquen el país” però els súpers segueixen oberts, com a mínim
fins les 8. Feu les visites i passades les sis, aneu al súper. (Súper “Simply”: 36.10€).
Vaig triar començar les visites relacionades
amb el desembarcament de Normandia per
aquest lloc després de documentar-me doncs
va ser el primer lloc “alliberat” en el
desembarcament de Normandia, doncs
malgrat que el mític “Dia D” va ser el 6 de
juny (de 1944), aquest pont ja va ser ocupat a
les onze de la nit del dia 5, per tant és un lloc
força simbòlic, i a més, al cantó sud del pont
hi ha una casa, que s’auto-anuncia com la
“primera casa alliberada” on hi ha un petit bar
que porta una dona, que ara ja te molts anys,
més de 70, que hi era allà aquell dia. I jo li
volia mirar als ulls. La informació sobre aquesta dona me la va passar en Joanot, un amic del
Club Camper, a qui li agraeixo molt, doncs informacions d’aquesta qualitat són molt d’agrair.
De fet ell em va passar uns llibres i molta informació de Normandia i tot el relacionat amb el
desembarcament doncs ell hi va ser a primers de juliol, amb la qual cosa, la seva informació
era de primeríssima qualitat.
Junt al pont Pegassus hi el museu commemoratiu que hi està relacionat, on hi ha l’antic pont i
una reproducció dels planadors amb que es van llençar els britànics la nit del 5 de juny de
1944. A una banda del pont hi ha el museu i a l’altre el lloc on van aterrar amb una fita en
cadascun dels tres llocs així com un bust del seu comandament, el major John Howard.
A l’anar cap al museu veiem una T5 amb l’adhesiu del Club Camper, hòstia! I ens imaginem que
són en Josep i la Mercè de Sant Pere de Ribes, que ja ens van dir que estarien per aquí. Entrem
al museu tant per visitar-lo com suposant que ells hi són a dins i sí, ens els trobem sortint i a
6

Irlanda, un petit món verd. Estiu 2011

nosaltres ja no ens deixen entrar perquè estan a punt de tancar (no havíem d’haver anat abans
al súper....). Malgrat tot, quina casualitat, coincidir en l’hora i el lloc i trobar-nos!! Ens
expliquem les nostres experiències prèvies i les intencions futures i no són massa coincidents
pel que ens abracem i ens separem fins a la propera!!
Davant del museu hi ha un aparcament que és un lloc perfecte per fer nit, de fet és un
“Furgoperfecto” indicat al mapa del “Foro VW”, però està “ocupat” per unes famílies d’aspecte
agitanat en les que hi ha un nen jugant amb un pollastre que està lligat per una pota.
Davant la ocupació folklòrica de l’aparcament per la família del nen del pollastre, decidim anar
a dormir al lloc on farem la primera visita de demà, a Arromanches i l’encertem!
Arromanches és el lloc on els aliats, bàsicament els britànics, van construir un port on poder
desembarcar tot el material bèl·lic necessari per mantenir la ofensiva aliada.
Després de la mala experiència de la primera guerra mundial, en que l’atac aliat al port de
Cherbourg, per tal de tenir un port des d’on desembarcar material, va haver de ser tan intens
per conquerir-lo que, els mateixos efectes de l’atac, el van deixar inservible durant molt de
temps,, els aliats van decidir pre-fabricar un port, traslladar-lo i muntar-lo. Una obra colossal.
Arribem al turó previ a Arromanches on hi ha un aparcament (que al dia següent ens adonem
que és de pagament) junt a un lloc commemoratiu i un cine de 360º (o això diu la propaganda).
Aparquem i ens acostem a la vora del penya-segat i observem astorats que allà a baix, a la
platja encara hi són les restes dels ponts i els ports que van construir els aliats pel
desembarcament de les tropes. Des de dalt la vista és impressionant i molt emotiva,
estèticament la platja és fantàstica, plana i immensa i allà al mig, embarrancats a la sorra hi ha
uns trossos d’història, de la nostra història moderna i baixem a tocar-los.
La baixada fins la platja és un passeig i, un cop al poble, hi ha el corresponent museu del
desembarcament (a cada poble en hi ha un) i en aquest hi tenen a l’exterior un dels trams dels
ponts flotants que anaven des dels ports fins a terra.

Arribem a la platja. La marea està baixa i podem caminar per la immensitat sorrenca. Caminem
en silenci. Aquells immensos trossos de ferro rovellat i ciment tenen molta solemnitat. Són
molt orgullosos. Saben que els hi hem d’estar agraïts. I t’hi acabes acostant i tocant amb
reverència. Estàs tocant la història. La història d’Europa. La nostra història.
Igual que nosaltres la gent s’hi acosta en silenci i amb respecte, s’ho miren i els hi fan fotos,
però la sensació profunda d’haver-los tocat te l’emportes a dins.
A la platja hi queden les restes d’algunes de les passeres o ponts flotants i un dels grans blocs
que feia de port. Alguns blocs bessons del de la platja encara estan mar endins, col·locats on
els van deixar, aguantant el mar i les tempestes des de fa 67 anys. I encara hi són.
Tornem cap a l’aparcament contemplant el paisatge infinit de les platges amb els blocs
atrapats, com gegants esgotats, cansats de tants anys i amb la satisfacció de la feina feta. La
marea comença a pujar i a abraçar-los i consolar-los.
A sopar i a dormir.
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Dimarts 2 d’agost de 2011
Per sorpresa nostra, al poc de llevar-nos ve un senyor, amb cara de pocs amics, a cobrar-nos 5€
pel pàrquing, i això que no hi ha cap servei!, i, a més ens diu que no ens hi podem quedar a
dormir. A bones hores!
Anem en primer lloc al cine de 360º i per sorpresa nostra no és que actualment entendríem
per això. No és, ni de lluny com l’Imax de Barcelona. És, simplement un saló rodó en el que hi
ha diferents pantalles que projecten diferents imatges d’un documental sobre la guerra. T’has
d’anar girant i seguint el fil de la projecció en els diferents pantalles. Acabes marejat. (Cine:
11.70€ tots quatre.)
En acabat ens adrecem cap a Longues sur
Mer, un lloc on hi ha tot un seguit de bateries
de canons de gran abast que els nazis van
allunyar de la primer línia de costa per fer-les
passar més desapercebudes. Perquè visitem
aquests i no d’altres?: perquè aquestes
encara tenen emplaçats els canons originals!,
i posats a fer, escollim aquestes.
El lloc està força bé, amb uns turonets
artificials, sota dels quals hi ha els grans
búnquers amb els canons emplaçats. Les
dimensions dels canons són considerables.
Vaja “pepinassos” debia fotre allò!. Quin soroll a dins del búnquer.
Hi ha algun búnquer destrossat pels impactes del canons dels vaixells aliats.
Seguim i anem cap a l’oest fins a la següent parada, cementiri americà de Colleville sur Mer
Segons la tradició militar britànica, el soldats havien de ser enterrats allà on queien, i en base
això amb l’afegit d’haver caigut alliberant Europa del nazisme fa que hi hagi milers de soldats
enterrats en els nombrosos cementiris que esquitxen Normandia, i molts d’ells són americans i
el cementiri més gran (i vistós) és el de Colleville sur Mer. A més el terreny on està aquest
cementiri va ser cedit pel govern francès al govern estadounidenc a perpetuïtat, o sigi que
d’alguna manera entres en territori americà.
L’aparcament és força gran i ben senyalitzat i condicionat. Aparquem i entrem a l’edifici que
dona accés al recinte i allà som escorcollats i passem per un arc de seguretat. Els policies que
ens escorcollen són americans, personal de l’ambaixada.
L’edifici inclou tot un seguit d’espais per la memòria on hi ha imatges i objectes relacionats
amb el desembarcament. Objectes cedits per ex-combatents i vídeos, fins i tot en color, de
diferents episodis dels fets. Es surt d’aquest espai per un passadís on el so ambient és una veu
que va recitant suaument els noms dels caiguts, passat això s’arriba a un espai on hi ha les
fotos de diversos personatges singulars
relacionats amb el desembarcament, com el
general Roosvelt, fill d’un president dels USA,
els germans Niland, la història dels quals va
inspirar la història de la pel·lícula “Salvar al
soldat Ryan” o la més divertida d’en John
Steele que va quedar enganxat tota una nit al
campanar de l’església de Sante Mere Eglisse
amb el paracaigudes.
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Sortim de l’edifici i arribem al recinte del cementiri pròpiament dit i l’espectacle és grandiós,
propi dels USA, propi de Hollywood.
Hi ha una immensitat de creus de marbre blanc, perfectament alineades , mirant cap a l’oest,
cap als USA. En cada creu hi ha el nom del soldat que hi ha enterrat, o si no, posa, simplement,
“Aquí descansa en honorable gloria un company d’armes conegut per Déu”. En els casos de
soldats jueus, en lloc de la creu hi ha una estrella de David. L’espectacle és impressionant, la
gespa que cobreix el recinte, amb arbres escampats aleatòriament, està més que tallada, està
afaitada a la perfecció. Als extrems del recinte hi ha sengles edificis amb elements
commemoratius del desembarcament, mapes dels avanços de les tropes, dates, banderes dels
regiments, etc. L’espectacle és sobrecollidor.
Hi ha força gent voltant i badant, algunes persones es paren davant d’algunes creus i hi
dipositen flors, d’altres ja en tenen. Veiem les tombes del general Rooselvet, fill del president,
dels germans Niland, etc...Hi ha un camí que baixa fins al mar i algunes persones hi baixen per
trepitjar el lloc on van morir els seus familiars. Tot és molt solemne.
En un banc hi ha un home molt gran assegut, amb cara de cansat, te calor, al seu costat, la
seva dona. Estic sol, els demés han seguit caminant, i se’m encongeix el cor pensant si ell...,
l’impuls és massa fort, inevitable, li pregunto: vostè va estar aquí?. Em mira, amb els ulls molt
clars...sí i hi tinc enterrat un germà..., i molts amics, afegeix ella. Em moro de ganes d’escoltar
aquell home, però li dono les gràcies, li dono la ma i m’acomiado. D’on sou?, em pregunta. De
Barcelona. Bonica ciutat respon.
Arriba un noi jove, per l’edat ha de ser el net, amb un nen. L’ajuden a aixecar-se i se’n van. Jo
em quedo una estona palplantat. Sense dir res. No cal.
Marxem havent visitat un lloc molt especial, en molts sentits.
Marxem i parem a dinar en un marge d’una carretera local sense trànsit.
Havent dinat anem al cementiri alemany de La Cambe, junt a la carretera nacional 13.
Allò és una altra cosa, no és brillant com l’americà, és més ombrívol, més fosc, més petit, hi ha
menys gent, és menys de tot, és el cementiri dels dolents.
Dit això i que el temps tot ho cura, la visita a aquest cementiri, el més gran dels alemanys, fa
pensar. Altre factor a tenir en compte és que en el moment del desembarcament, el territori
alemany conquerit era tan gran que no tenien prous tropes de qualitat per defensar-lo, a això
cal afegir la creença dels nazis (convençuts per en Joan Pujol (Garbo) l’espia català) de que el
desembarcament seria per Calais. Tot això va fer que els defensors de Normandia fossin, en
bona part, marrecs de les joventuts hitlerianes, no tenien res mes. En “Salveu al soldat Ryan”
surt aquest detall.
I això es nota en les tombes, en les que hi ha la data de naixement del que hi ha enterrat, eren
molt joves, alguns amb menys de 18 anys. Tenim una foto d’una placa amb les dates de
naixement i de la mort i el pobre era del 2 de
desembre de 1926 i va morir el 15 de juliol de
1944, encara li faltaven cinc mesos pels 18 anys!
Quina bestiesa. En Hitler va portar el seu país a
l’extenuació, van haver de fer fins al darrer
esforç per mantenir el somni d’un megalòman,
sacrificant els seus fills, poc més que nens en una
guerra, que, a més van acabar perdent. Quanta
joventut enterrada, quant de futur estroncat.
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En aquest cementiri, en cada tomba, hi ha una creu posada plana a sobre el terra i en quasi
totes hi ha dos soldats enterrats, en algunes més. També en hi ha moltes on posa “ Ein
Deutscher doldat” (Un soldat alemany) del que no saben el nom. Junt al de 17 anys de que
hem parlat n‘hi havia un.
Marxem amb el cap una mica trasbalsat per haver vist tantes tombes, d’un i l’altre bàndol, de
gent tan jove. Suposo que les guerres són això. La pràctica desaparició d’una generació.
Visitem el darrer escenari bèl·lic del dia a la
Pointe du Hoc, un lloc estratègic dominat per
un inexpugnable bunker alemany situat en
una petit promontori de 200 metres de paret
vertical fins al mar, des d’on els alemanys
defensaven les seves posicions i que calia
ocupar per anul·lar-ne la seva capacitat.
Aquest punt elm van prendre una companyia
de “Rangers” americans, escalant les parets i
morint molts d’ells en l’intent. Al lloc encara
són perfectament visibles els grans cràters
fets pels obusos dels vaixells americans i
anglesos en l’esforç per derrotar als alemanys.
Anem fins a Sante Mere l’Eglisse, on farem nit.
Aparquem a la plaça del centre del poble i decidim anar a sopar uns creps, o “Galette” com
diuen aquí, a un petit restaurant proper. Al bar hi ha fotos de l’alliberament del poble pels
americans on es veu al soldats entrant al local. Unes fotos fantàstiques.
Havent sopat fem una volta a peu per pair i buscar un lloc més discret on fer nit i finalment
aparquem al carrer que porta al càmping, al davant d’una escola
Dimecres, 3 d’agost
Ens llevem i anem a la “Boulangerie” a comprar l’esmorzar. Fer això a França sempre és un
encert i aquest cop, també. Comprem croissants, pastís normand i una mena de lioneses
buides, amb sucre i ametlles, molt bones.
Tornem a esmorzar on tenim les furgos i ho
fem en una taula, just al davant de la zona
esportiva on hi ha panell informatiu del lloc i
ens assabentem de que aquell mateix lloc va
ser un dels molts cementiris provisionals que
hi va haver amb motiu de la segona guerra
mundial i que, concretament en aquest hi va
haver fins a 3.000 morts americans durant
quatre anys (!!); també explica que a Sante
Mere Eglisse hi va haver altres dos cementiris
provisionals més. Després d’haver vist aquest
plafó i caminant pel poble n’anem veient més
i assabentant-nos de curiositats relacionades
amb la guerra, com el panell que explica que: en el pati d’aquella casa, que estava ocupada per
un oficial alemany, hi va anar a caure un paracaigudista estadounidenc, que primer l’alemany
va fer presoner a l’americà però que al cap d’una estona i veient el caire dels esdeveniments,
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ell mateix se li va rendir. També hi ha la història de la casa que es va incendiar just la nit de
l’atac aliat i que aquell incendi va fer que els
paracaigudistes americans fossin visibles
il·luminats per la lluentor del foc on fins i tot
en va caure algun, com els americans, en
baixar des del cel veien gent amb casc al
voltant del foc sense tenir ben clar el que
eren però afortunadament ningú va disparar i
els bombers, amb el seu casc brillant, van
resultar il·lesos. Actualment en l’espai on hi
havia aquella casa cremada hi ha el museu
dedicat a l’atac aliat, que val la pena visitar.
(Museu: 11€, l’Èlia i jo).
Però la història mes curiosa i coneguda de
Sante Mere Eglisse és la de John Steele, el paracaigudista americà que es va enganxat amb el
seu paracaigudes al campanar de l’església, on el van ferir, però es va fer el mort i s’hi passar
tota la nit penjat. La història és tan famosa arreu del món que actualment hi ha un maniquí
amb els seu paracaigudes penjant del campanar com a atractiu turístic.
Totes aquestes situacions es poden veure en la pel·lícula “El dia mas largo”.
Ens acomiadem de la Tere i en Juli doncs ells se’n van cap a la Bretanya i nosaltres cap a la
península de Normandia, cap a Cherbourg, d’on surt el ferri cap a Irlanda. Han estat uns dies
molt agradables amb ells, són una parella amb els que és molt fàcil conviure. Gràcies.
Parem a dinar a Vallongues on mengem croque-monsieur i altres porcades com hamburgueses
i/o frankfurts, de postra els hi porten als nens un immens bol de mousse de xocolata. (Dinar:
36.10€).
En acabat, arribem a Cherbourg, anem a fer un volt fins al port per ubicar-nos i posem gas-oli i
anem al supermercat Auchan a comprar
queviures i altres coses que ens agraden dels
súpers d’aquesta cadena (Auchan: 52.17€).
En sortir tornem al port on ara ja hi ha cua
per embarcar. Hi ha diversos ferries que
surten pràcticament a l’hora, dos cap a
Irlanda, un cap a Cork i un altre, el nostre, cap
a Rosslare. També en hi un cap a Anglaterra.
A la cua preparem els entrepans per sopar.
Pugem al vaixell i sortim, ja de nit cap a
Irlanda.
El vaixell és bastant bàsic però està força bé i
força nou. La gent s’escampa per tots els
racons per passar-hi la nit. Nosaltres tenim
un camarot, el clàssic amb dues lliteres, una tauleta i un armari i un bany complert, on ens
dutxem tots. També hi rentem roba.
Ens adormim molt bé doncs el vaixell no es mou gens.
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Dijous, 4 d’agost
Tal i com dèiem ahir, el vaixell no s’ha mogut gens. Sortim a fora on fa un dia excel·lent.
Trobem un balconet prop del camarot on estem sols i hi estenem la roba que vàrem rentar
ahir. Llegim i escrivim.
Dinem al bar amb la costa d’Irlanda ja a la vista.
Arribem a Irlanda, al petit lloc de Rosslare, puntualment a les tres (hora local, les 4 a
Barcelona o França), encara fa bon temps.
Baixem del vaixell en un lloc desangelat, com la majoria de ports comercials, amb el lleuger
neguit d’haver de circular per l’esquerra...i utilitzo la mateixa tàctica que vaig fer quan vàrem
desembarcar a Dover (Anglaterra) camí d’Escòcia, o sigui col·locar-me al darrera d’un autòcton
i seguir-lo una estona...i torna a funcionar!, doncs m’hi acostumo força de pressa.
Primers quilòmetres irlandesos, per l’esquerra, fa bon temps, 21º graus.
Per la carretera trobem paradetes de maduixots (5€ la capseta) i patates, també algunes
verdures. Comprem maduixots, estan força bons, són diferents, bastants esfèrics.
Anem directament a la primera destinació
prefixada a Cashell, a 150 quilòmetrres de
Rosslare, per visitar el seu nucli històric “The
Rock of Cashell”, una impressionant
fortalesa dalt d’un turó, envoltada per una
muralla que conté diversos edificis, el del
Coro, la catedral, una esvelta torre cilíndrica i
la joia de la corona, la capella de Cormac, del
segle XII. Durant molts segles aquesta
fortalesa va ser símbol del poder, tron de reis
i bisbes que governaven la regió.
Hi arribem a temps doncs a l’estiu tanquen a
les 7, malgrat que ja no hi ha visites guiades.
Ho fem pel nostre compte. La nau principal de l’edifici de la catedral, no te sostre, com les
abadies dels “Borders” anglesos, després dels saquejos anglesos del 1647. (Visita: 14€).
En acabada la visita fem una volta pel perímetre i els paisatges són idíl·lics amb totes les games
de verds possibles i el sol que s’esmuny entre els núvols, allà a baix, ja al pla hi ha les restes
d’un monestir cistercenc que afegeixen mística al paisatge.
Marxem, i com que és aviat fem una tiradeta cap al sud, per tornar a la costa, cap a MIddelton
on farem nit a l’aparcament municipal (amb serveis per 20cts d’€ que no funcionen...), junt a la
destil·leria del whiskey Jameson, allà ja hi ha dues autocaravanes aparcades i ens hi afegim. La
Marta endreça la furgo, els nens juguen a pilota, que colpeja suaument una autocaravana
francesa i surt el tio enfurismat, quina mala folla!!. Mentrestant jo vaig a fer la primera volta
per un poble irlandès. Hi ha un carrer principal ple de comerços, pubs i botigues de tota mena.
Havent sopat, la Marta i jo anem a fer un passeig i entrem al nostre primer Pub o Bar. Preciós,
molt espaiós, tot de fusta, sembla una antiga botiga. Tot ple de samarretes, escuts, banderes,
gorres, etc.. d’equips esportius, ja sigui universals com el futbol o el rugbi o locals com el
“Hurliung” (una mena d’hoquei molt estrany), es diu Mc Daids i m’hi prenc la primera i
reglamentària Guinness i iniciem una primera conversa en anglès on se’ns mostra per primer
cop l’afabilitat dels irlandesos. Després hi torno amb en Marçal perquè vegi tota la decoració
relacionada amb el rugbi.
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Acabem el passeig observant que hi ha moltes botigues, cap amb porta metàl·lica, només la
porta normal de fusta i els vidres, també normals dels aparadors. Moltes botigues, força
antigues, estan pintades de vius colors.
Dormim molt bé, absolutament tranquils.
Divendres, 5 d’agost
Ens llevem a Middleton i anem a buscar un
forn que vàrem veure ahir ni, però està
tancat, per tant decidim anar directament a
Cork.
Arribem a Cork i aparquem al centre, en una
zona de pagament, comprem un tiquet per
tot el dia (hi has de rascar la data i l’hora
d’inici) i anem cap al “English Market” a la
part antiga i comercial de la ciutat.
Mentrestant hem trucat per fer la reserva per
anar a veure balenes a Casteltownshend, a la
costa sud de l’illa.
El mercat te una entrada molt vistosa amb unes grans exposicions de mercaderies i un cop a
dins hi ha de tot, fruita, peix, carn, entrepans (Muntanyes d’entrepans) i uns pastissos i unes
tartaletes impressionants. Comprem fruita, ous i unes tartaletes de fruita excel·lents.
Ja a fora del mercat, a la zona comercial hi ha botigues de tota mena. Passegem una estona,
entrem a una botiga d’esports a mirar el tema rugbi i finalment acabem comprant
llaminadures en una espectacular botiga amb infinitat de dolços de totes menes i colors.
Marxem de Cork i seguim costejant cap al sud.
Parem a Clonakilty, lloc famós per la seva botifarra, tipus botifarró, blanc i negre. Anem a parar
a una botiga familiar on l’amo parla una mica de castellà i la dona cobra en una guixeta que hi
ha en un costat. Molt agradable i la botifarra, fregideta, molt bona.
Tirem fins a Castletownshend a buscar la barca per les balenes, però surt de l’altra banda de
la badia a Reenpier, fins on arribem, passant per Union Hall, i dinem. Al cap d’una estona
arriben els de l’excursió del matí que diuen que n’han vist força i que el mar està molt tranquil.
La Marta, inicialment, s’havia fet el propòsit de no venir tenint en compte el precedent del
mareig del viatge “balener” de fa dos anys a Islàndia, però finalment entre la pressió familiar i
les circumstàncies, es decideix a venir. A tots ens fa molta il·lusió anar tos quatre junts. La
reserva que hem fet telefònicament des de Cork ha estat amb l’empresa del senyor Colin
Barnes (http://www.whalewatchwithcolinbarnes.com/trips.html) que ens cobra 30€ per cada
nen i 50 per cada adult, és el millor preu que hem trobat. (Total: 110€).
Havent dinat, comencem l’aventura.
A la barca hi anem nosaltres i una altra família amb una nena de quatre mesos, són irlandesos,
de la zona, però dos d’ells viuen a Espanya i tenen una T4 amb la que viatgen molt. També ve
una parella de més edat amb una dona amb la cara vermella tirant a morada i més amb l’aire
fred (feia por i angúnia).
La barca està uns quants metres per sota del moll.
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A poc d’haver sortit del port ens acostem a uns illots on hi dormiten unes i es banyen altres,
foques de pelatge marronós (en sec). Seguim mar endins i comencem a buscar les columnes de
vapor d’aigua de la respiració de els balenes. Ens costa una bona estona anant i venint,
entenem que per les zones on el
senyor Barnes sap que hi són.
Finalment les trobem, avisats
per estols de gavines, doncs hi
ha uns bancs de peixos, una
mena de sardines, dels que
s’alimenten elles i les balenes, hi
arribem i per la nostra sorpresa són unes bèsties immenses, d’uns 20 metres. Són balenes
“Fin” les segones més grans del món darrera la balena blava. Són llarguíssimes, esveltes i
punxegudes, van en grup, van direcció oest
cap a l’atlàntic i van traient l’opercle per
respirar, ho fan varis cops i després
desapareixen sota l’agua per alguns minuts.
Les anem seguint de lluny. Les anem veient
treien la seva immensa boca i omplint-la de
peix. L’espectacle és únic. Tothom gaudeix de
valent. També veiem balenes Minke, més
petites. Gaudim del moment, ningú es
mareja, la mar està força bé i la temperatura
és suportable. Tot una plaer i una nova
experiència per tots, jo m’ho passo molt be,
però veure els meus fills amb una balena de
vint metres tan a prop..., em fa sentir molt
orgullós d’haver pogut oferir-los-hi.
Acabat l’espectacle de les balenes, l’incansable míster
Barnes es posa a buscar dofins que tampoc són fàcils de
trobar.
Els acabem trobant gràcies als seus salts a fora de l’aigua
i cap allà anem.
Ens els trobem i comencen a envoltar i seguir a la barca,
neden a velocitats increibles sense cap esforç aparent,
són del tipus de dofí comú, amb la part de dalt més fosca
i una franja lateral blanca. Són preciosos. Es creuen per
davant i per sota de la barca, salten per cada cantó i
anem seguint les seves maniobres amb crits d’admiració.
Míster Barnes entra en el joc i accelera la barca, i ells ens
segueixen i en venen més, per totes bandes i encara
salten més, els hi agrada molt jugar amb la barca,
accep
ten el
joc i juguen i juguem. L’espectacle és
absolut. Inoblidable.
Però encara no s’han acabat les emocions.
De tornada cap a port, veiem que míster Barnes comença a preparar unes canyes de pescar
que porta a la barca i efectivament, quan el radar li indica que estem a sobre d’un banc de
peix, para i ens deixa pescar. Jo en trec dos i en Marçal un, els demés també en pesquen
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alguns. Són “Eglefins” de mida mitjana, d’un parell de
quilos per peça, són cosins germans del bacallà, en
castellà es diuen “Abadejo” i en anglès “Pollock”. En
arribar a port ens els netejarà i ens farà filets que ens
donarà.
Acabada la pesca i amb el cap retrunyint-nos d’experiències
arribem a port, bastant passats d’hora, però si ell no te pressa,
nosaltres menys, en total hem estat quatre hores i mitja dalt la
barca. Al amarrar ens fixem que estem a l’alçada del moll quan
en marxar estàvem ben bé un parell de metres per sota!. Això
de les marees, als mediterranis, sempre ens acaba sorprenent.
Malgrat el dia rúfol i l’aigua fredíssima, l’arribar a port ens
trobem a unes nenes banyant-se entre xiscles...
Des d’aquí no puc fer menys que agrair al senyor Colin Barnes,
la seva amabilitat, professionalitat i bon tracte cap a nosaltres.
Si passeu per allà aneu a veure’l, no us decebrà.
Marxem del port de Reen Pier i anem fins al poble de Union Hall a buscar un lloc on dormir,
parem a la botiga, on ens trobem a míster Barnes, a comprar alguna coseta i decidim fer nit a
l’aparcament del davant de l’església. Hi havia una zona esportiva molt atractiva, fins i tot amb
wc, però hi havia algun jovent i al davant de l’església no hi ha ningú. Hi ha una mànega amb
aigua amb la que a l’endemà omplim el dipòsit.
Decidim no anar més enllà, el lloc és perfecte i estem cansats. A sopar i a dormir.
Dissabte 6 d’agost
Tota la nit ha plogut, però a ritme lent, que com veurem és el seu ritme habitual, al matí ja no
plou. Tampoc fa fred.
Pels marges hi ha tot un seguit de vegetació que deu ser tallada periòdicament o del contrari
s’acabarien menjant la carretera. Tot és verd i en hi ha molt. De fet el verd és el color del país.
De les plantes que creixen als marges, destacar-ne dues: les fúcsies (que donen nom al color) i
unes cintes amb unes campanetes de color taronja que també creixen arreu.
Anem fins a Skibereen, on avui, dissabte, hi ha mercat.
Això ho sabem gràcies a les recerques d’informació per internet que em van portar fins a la
web del IOMST (International Operators Market & Street Traders) o sigui, la web de mercats i
venedors de carrer d’Irlanda, que és:
(http://www.eventsmarketsireland.com/ho
me/) en ella s’hi pot trobar tota la guia de
mercats de carrer per comtats i poblacions i
dies de la setmana. O sigui, molt interessant,
si, com és el nostre cas, ens encanta badar
pels mercats i comprar productes autòctons,
bàsicament comestibles, i el cert és que tot
el que hem anat trobant pels diferents
mercats, petits i grans, d’Irlanda ha estat
força interessant.
Així doncs el mercat d’Skibereen és petit,
com tots, (tot i que a la web del IOMT ve
anunciat com un gran mercat), el fan en una mena de recinte tancat però descobert i potser te
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unes 20 parades, de tot una mica: flors, formatges, melmelades, entrepans, mel, verdures,
artesania en fusta, pastissos, peix, etc...Malgrat la pluja intermitent que va fent, ells, ni els
venedors ni els clients canvien massa la cara, fins i tot les parades són força senzilles amb poc
més que una taula amb els seus productes i alguna mena de cobert, altres simplement obren
el maleter del cotxe i exposen les seves mercaderies. Finalment el que comprem són dos
entrepans de frankfurt pels nens a un individu que els fa en un carretó i que ens comenta que
ha estat dos anys vivint a Tenerife. Quin canvi de clima!!
De tornada a la furgo comprem melmelada de taronja en una botiga molt antiga que ens fa
goig (casualment, avui que escric això, 29 de novembre, l’he encetat per esmorzar i està força
bona, dolça i amargant a la vegada, com a mi m’agrada). (Melmelada: 2.50€)
També, de tornada cap a la furgo passem per un curiós lloc (més endavant en trobarem algun
altre): una església “dessacralitzada” que ara és un bar – restaurant preciós, amb tots els
vitralls i el sostre de fusta i que lògicament es diu...”Church restaurant”. HI fem un cafè per
poder-hi badar una estona i fer algunes fotos. Segons sembla, es va cremar i després se la van
vendre i l’han “reciclat” en restaurant.
Marxem i seguin costejant per l’extrem sud
del país, per la península de Beara. Passem
per zones de boscos molt espessos, grans rius
i platges cobertes d’algues per la marea baixa.
Parem a dinar al petit poblet d’Eyeries, on
hem llegit que hi fan formatge.
Les cases del poble estan pintades cada una
d’un color diferent, cosa molt habitual a tot el
país, i a més, en tons molt vius. Molt vistós.
Volem dinar en un pub doncs ens hem
assabentat que fan un partit de rugbi
d’Irlanda però no trobem res que ens faci el
pes, així que dinem a la furgo i, en acabat, anem fins al pub del poble on fem una Guinness
mentre veiem el partit. Al fons del bar hi ha uns finestrals immensos des d’on es veu un
paisatge de postal doncs, en primer lloc hi ha el verd irlandès que s’acaba al mar que enllaça
amb un cel blau esplèndid esquitxat per algun nuvolet decoratiu. És un autèntic quadre.
Comprem formatge local a la botiga/post
office del poble atesa per dues senyores força
grans.
Marxem i passem per Kenmare amb un vistós
carrer amb tot un seguit de cases multicolors
amb l’església al fons. Fa una tarda fantàstica
i recordeu que a la nit i el matí plovia...
En aquest punt iniciem el conegut itinerari del
“Ring of Kerry” que es pot traduir com “La
Volta a Kerry”, que és una península. Aquest
recorregut està en totes les guies i
recomanacions dels viatges a Irlanda, però sense desmerèixer per res les altres dues
penínsules de Beara (que ja hem fet) i la de Dingle (que farem). Tot el camí és una preciositat
amb unes verds exuberants. Per cert, en mig del camí, hem passat per una casa que anunciava
la venda de recanvis de Volkswagen clàssics, però no hi hem parat. Llàstima, ni que només fos
per badar i petar la xerrada...un altre dia serà.
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Arribem al càmping de Mannix Point (absolutament recomanable) a Cahirciveen, ens dutxem i
rentem roba, a tot arreu, fins i tot als wc hi ha música clàssica ambiental. Per sopar anem a la
cuina, comunitària i perfectament equipada i al menjador, també comunitari, del càmping i ens
mengem el peix que vàrem pescar ahir i que està boníssim, enfarinat i amb un raig de llimona
que portàvem de casa.
Havent sopat, veiem que en una saleta junt al
menjador, on fa la olor característica de la
turba cremada, hi ha gent fent música. Són
tres músics (2 homes i 1 dona) que toquen i
canten cançons tradicionals irlandeses que la
majoria d’assistents coneix. Aleshores la
gràcia consisteix en que conviden als
forasters a cantar, els fan cantar cançons
tradicionals (o les que coneguin) del seu país
d’origen. El francesos canten en francès, els
alemanys en alemany, etc...nosaltres, per
vergonya, no cantem res (però no perdeu
l’esperança)....A fora plou una mica. Ja veieu com va això del temps en aquest país.
A la tarda hem trucat, i hem contractat, una excursió en barca (altre cop) per anar a visitar l’illa
d’Skellig Michael, a uns 12 kms de la costa, on hi ha les restes d’un monestir del segle VII,
construït amb pedra seca, que il·lustra la duresa de la vida dels primers cristians que van
arribar a l’illa. És un dels tres lloc irlandesos considerats Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, i per tant, de visita poc menys que obligada. De totes formes hem de trucar demà a
les 8 per confirmar si l’estat de la mar ens permet fer el trajecte. També cal esmentar que les
visites a Skellig Michael estan limitades i que cada barca que hi porta només pot fer un viatge
al dia i per tant és molt important fer la reserva. Jo ja havia contactat amb ells per mail, però
un cop vist, crec, que trucant (+/-) el dia abans en hi ha prou.
Diumenge, 7 d’agost de 2011
Ben aviat truquem al senyor Murphy, el patró que ens ha de portar a Skellig Michael, i ens diu
que sí, que hi podrem anar. Doncs som-hi.
Assequem la roba que es va mullar amb la pluja d’ahir nit, a l’assecadora del càmping.
Esmorzem al menjador comunitari i marxem cap al port de Portmagee, a escassos quilòmetres
del càmping. Allà contactem amb el senyor Murphy, un individu pintoresc amb una important
panxa cervesera, cabell panotxa i taques a la roba.
Pugem al vaixell, unes 10 persones, i sortim del tranquil port cap a aigües més mogudes, tan
mogudes que ens deixen roba impermeable
per posar-nos a sobre de la nostrea, tot va be,
malgrat que molt mogut fins que una de les
passatgeres, una pija desubicada, quan ja
portàvem tres quarts d’hora de viatge, a mig
camí de l’illa, demana que vol tornar a port, la
molt cabrona! I tornem, i en Marçal també es
queda, amb la qual cosa el nostre viatge
s’eternitza i ens acaba marejant a tots doncs el
mar, ja fora de port està força mogut i el viatge
ha durat el doble la qual cosa, mala mar i més
temps de navegació és una molt mala
combinació. Malgrat això, la Marta, la gran
marejable, s’ha portat molt bé i ha alimentat, amb l’esmorzar que s’havia pres, a bona part
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dels peixos de la costa irlandesa. Ja se sap, viatjar amb Murphy te aquest preu, la nostra ha
estat la única barca que ha tingut problemes!!!
En arribar a l’illa d’Skellig Michael estem tots
una mica groguis. Desembarquem i ens
tremolen les cames. Descansem una estona i
comencem a pujar, primer per un caminet fins
a unes casetes on hi ha una guia que ens
cobra l’entrada i ens fa cinc cèntims de com
fer la pujada. A partir d’aquest punt
comencen unes escales, de 600 esglaons, que
van zigzaguejant per la falda de la muntanya
fins a un collet a 130 metres d’alçada, conegut
com la “Cadira de Crist”, on hi ha diversos
caus de conills que es deixen veure rossegant
l’herba i des d’allà ja es veu l’altra banda de
l’illa i que està entre els dos cims, un de 185 metres, el del monestir i l’altre de 218 metres
amb les restes d’una ermita on, segles enrere, hi vivia un ermità.
Des del coll pugem cap al cim de la dreta, per un nou tram d’escala força pendent, el mar es
veu allà baix, hi ha una bona caiguda.
Finalment arribem al recinte, amb una primera tanca de pedra seca i al seu interior tot un
seguit de construccions fetes amb el mateix sistema. Les cabanes dels monjos són uns mena
d’iglús semiesfèrics, en hi ha un de més gran que era la cuina i un d’allargassat que era
l’església, que sembla el casc d’un vaixell invertit, junt a la qual hi ha un petit cementiri. Tot
això està construït en unes petites terrasses en la cara nord de l’illa. Dins del recinte hi ha
diversos guies i tenim la sort de trobar-ne un que parla, un més que acceptable, castellà doncs
va viure uns anys a Galícia i ens explica que ell hi viu allà durant sis mesos i que li agrada força
doncs, a més, és biòleg i també infermer i músic. ...La història del lloc és llarga i interessant i es
remunta al segle VI, quan es va construir, sembla que per Sant Fiona (com la dona d l’Shrek!) i
que va estar habitat fins al segle XII, que depenia del bisbat de Ballyskelligs, que hi vivien uns
14 monjos, amb cuina, capella, wc, cisterna d’aigua, hort, cementiri, ... de tot. També que era
un privilegi estar-hi, que es considerava que era una sort que t’hi destinessin doncs la duresa
de la vida allà et permetia estar més a prop de Déu!!.
(Quina sort que al segle X t’enviessin a un illot al mig
de l’atlàntic nord a 12 kms de la costa a viure en una
cabana de pedra seca!!). Amb el temps es va despoblar
de monjos i que, cap a mitjans del segle XIX, hi van
construir un far i hi van enviar a viure a una família, la
del farer. Ara el far és automàtic.
Fa molt bon dia, el sol escalfa força (ens anirà bé per
eixugar la roba mullada del viatge de vinguda) i la llum
ho fa tot més bonic. Però el cert és que, al cap d’una
estona de ser-hi, et va agradant cada cop més aquest
lloc estrany.
Però hem de marxar dons les visites no sols estan
controlades en quantitat de gent sinó que també en
durada, amb un màxim de dues hores i mitja.
De tornada passem per una illa propera, Small Skellig,
on hi ha milers d’aus marines que hi nien, es calcula que unes 20.000 parelles, majoritàriament
mascarells, la segona colònia més gran del món. Tots són blancs i fan una cridòria eixordadora.
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De tornada el viatge és molt més agradable,
doncs el mar és mou força menys i és més breu,
a més fa un bon solet que ens convida a fer una
dormideta.
A l’entrar a la badia ens ve a “rebre” un noi
amb una moto d’aigua que aprofita la estela de
la barca per anar saltant.
Ja a terra ferma, li paguem al senyor Murphy:
45€ x 3 persones (és el mateix que cobren tots).
Anem a la botiga del poble, on comprem uns
bons bistecs i una rajola de xocolata que fan a
la zona.(4 bistecs: 13€).
En lloc de seguir ruta preferim tornar al càmping d’ahir, que ens va agradar força, a descansar
perquè el viatge en barca ha estat esgotador.
Ja altre cop al càmping mengem una mica per recol·locar l’estómac, dutxes, jocs i lectura al
saló del càmping, on hi entra un sol fantàstic i hi ha uns bons sofàs que ens fan passar una
tarda d’absoluta calma reconfortant.
Ha vingut una furgoneta – gelateria
multicolor amb una musiqueta cridanera que
és assaltada per tots els nens del càmping.
A les 7 sopem els bistecs i en acabat anem al
saló a gaudir de la diària sessió nocturna de
música. Anem veient a la gent com va cantant
i ens decidim a participar. Com que l’Èlia sap
tocar mínimament el piano (alguna cançó
amb dos dits), si més no el Virolai, doncs el
cantem. Amb gran èxit entre els assistents
doncs no han fugit esparverats.
Dilluns 8 d’agost
Recollim, dutxem, esmorzem i marxem.
Aquí vull repetir la nostra més sincera recomanació d’aquest càmping de Mannix Point a
Cahirciveen (comtat de Kerry). Web: http://www.campinginkerry.com/es/index.php. Te una
idil·lica ubicació, fantàstic ambient i bons serveis.
Seguim el camí costaner, que encara és part del Ring of Kerry, fins arribar a Killorglin on parem
a informar-nos sobre la “Puck Fair”, més endavant ja veureu de que va el tema. Truquem a les
iaies i comprem pa,, patates, olives i un pastís de poma que treu el sentit, encara està tebi,
buf!!, de vici. Apunteu-vos-ho: Jack’s Bakery, 3 Annadale Road, Killorglin.
Des de la cabina del davant de la oficina de turisme truquem a un telèfon de Dingle per fer les
reserves per anar a l’endemà a banyar-nos amb en “Fungie”, que ja us explicaré qui és. Però el
telèfon que tenim no és correcte, pel que entrem a la oficina de turisme a demanar ajuda.
Després d’insistir una mica, la noia (de bastant bon veure) ens busca i truca a Dingle fent la
reserva. La conclusió és que a les 6 de la tarda hem d’estar en una adreça de Dingle per
emprovar-nos uns vestits de Neoprè.
Sortim de Kilorglin fins a Castlemaine on veiem un gran molí de vent. Hi ha un bon aparcament
i hi parem a dinar. El molí és un museu tant de la història del propi molí com dels vaixells que
des d’allà salpaven, carregats d’emigrants, cap a Amèrica.
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Entrem a la tercera península, la de Dingle, i
el paisatge és força canviant, boscos que
s’obren i et deixen veure el mar esquitxat de
roques folrades d’algues. Deixem el mar i
comencem a pujar, estem pujant el Connor
Pass, de 456 metres d’alçada, hi ha una vall,
a la dreta, amb uns quants llacs i a l’esquerra
s’entreveu un circ rocós. Parem a
l’aparcament i ens hi enfilem i trobem un
màgic llac sota la paret del rocam. El terra és
tot turba, tova, molt tova i amarada d’aigua,
cal caminar per les pedres, hi ha un fort eco.
Seguim i la carretera s’estreta i només queda
un carril fins al cim del coll, des d’on ja es veu el mar al davant i també al darrera. Mar, boscos,
llacs, camps llaurats, i pobles tot un trencaclosques de paisatges.
Al cim hi ha un aparcament on hi ha un camió de gelats, l’Èlia se’n casca un d’espectacular.
Baixem fins a Dingle, on visitem la Dingle Brewery Company, una cerveseria local que hi ha a
l’entrada (venint del Connor Pass) però estan a punt de tancar..., malgrat això encara ens
conviden a un got de la seva cervesa de la marca Crean.
Entrem al poble i aparquem al port i anem fins a casa del senyor Brosnan, com l’actor de James
Bond (però no és ell...), ens emprovem els vestits de neoprè. El senyor Brosnan, també ha
estat a Espanya, a Galícia, en un vaixell de pesca.
La casa, que de fet són dues, també és un “Bed and Breakfast”:
(http://www.dinglebrosnansaccommodation.com/) i te un espai al darrera on hi ha una caseta
de fusta on tenen, i t’emproves, els neoprens. Com que hi ha força lloc i pagarem uns bons
diners pels neoprens, li demanem si podem aparcar a l’espai que hi h junt a la casa, per passar
la nit. Cap problema. (3 neoprens, la Marta no vol més viatges en barca...,: 45€).
Amb els neoprens i la nit solucionats anem a fer una volta per Dingle, que no es gran cosa,
molt turístic, passeig pel front marítim, on veiem una escultura d’en “Fungie” que demà us
explicarem qui és. Ens endinsem pels carrers menys transitats, entrem a algunes botigues i
finalment acabem tornant al moll, on sopem en un “fish and chips”encara que una mica
diferent, molt familiar i una mica més variat: hamburgueses, bacallà i sopa. (Sopar: 45€).
Un altre passeig a i a dormir al costat de Can Brosnan.
Dimarts, 9 d’agost.
Ens llevem aviat, una mica neguitosos,
esmorzem una mica i anem cap al port on ens
posem els neoprens. Ja equipats anem cap al
vaixell, tres de quatre, doncs la Marta ja en te
prou de viatges en barca, i marxem a veure si
trobem en Fungie. Som unes deu persones,
també hi ha un parell de nens.
La Marta se’n va a fer una volta pel poble, ben
tranqui-la.
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Qui és en Fungie?...Doncs en Fungie és
un...dofí!, aquesta animal va arribar un bon
dia amb la seva parella al port natural de
Dingle i s’hi van quedar, un dels dos va morir
però l’altre s’hi ha quedat i és la gran atracció
turística del poble, tot gira al voltant seu. Hi ha
excursions per anar a veure’l i tota mena
d’objectes relacionats. Però nosaltres sempre
intentem ser una mica més originals i volem
veure’l d’aprop, per això i gràcies a la recerca
prèvia per internet, hem sabut que hi ha una
empresa que fa uns viatges per banyar-te amb
ell i aquí estem!!. Sortim del moll i comencem
a moure’ns per la badia de Dingle a la recerca
de l’animal. En arribar a la zona on creuen que hi pot ser, desenganxen una petita barca que
portàvem arrossegant i es comencen a moure al voltant fins que l’estrella apareix, tot content i
saltironant. Estan tan segurs de que vindrà que (diuen) que si no apareix et tornen els diners!.
Doncs ja el tenim aquí!... a l’aigua!
Durant uns moments el tenim al voltant nostre i de la barca, però es cansa aviat i se’n va. Ens
desplacem cap allà, però avui no te massa bon dia i es va deixant veure però a certa distància.
L’anem perseguint però no aconseguim gaire. Deixem-ho.
Finalment, una mica decebuts tornem cap a port, ha estat una experiència fugaç però molt
bonica.
Tornem al moll i anem a tornar els neoprens a can Brosnan, on ja havíem parlat que ens
deixarien fer-nos una dutxa calentona per treure’ns la sal i el fred. Molt agradable. Xerrant
amb el senyors Brosnan, ens ofereixen esmorzar (de fet, és el que els ha sobrat del B&B) que
és benvingut, una mena de botifarró blanc i negre fregit, salsitxes, tomàquet i torrades amb
melmelada. Molt bé...i no ens ho cobren!!. Tornem a tenir una mostra de la bonhomia
irlandesa, doncs ens han deixat aparcar i dormir al seu pati, ens han deixat dutxar-nos i ara ens
ofereixen esmorzar. Des d’aquí el nostre agraïment. Els hi regalem una ampolla de vi de les
que portem a la furgo per aquests casos. Tots contents. (Vaixell per veure en Fungie: 75€ x 3
pax).
Marxem de Dingle i, seguint les indicacions de
la guia, refermades pel fill del sr. Brosnan,
anem a fer un volt fins a la punta de la
península de Dingle, cap al cap d’Slea Head.
És un recorregut curt i preciós, es passa, per
carreteres que pràcticament són d’un únic
carril, hi ha diversos llocs amb restes
històriques, vas passant entre el mar, que avui
està totalment tranquil, i els prats i
muntanyes verdes i suaus, i platges
fantàstiques de sorra blanca...on no es banya
ningú. Al fons, mar endins veiem la silueta de
l’illot d’Skellig Michael, on vàrem ser-hi ahir, enfront la península de Kerry, segons la
propaganda és el punt més a l’oest d’Europa, amb el permís d’Islàndia. Canviem de vessant i
ens endinsem per un laberint de camps amb cases de tant en tant, els marges segueixen sent
de flors, tant de campanetes taronges com de fúcsies. Muntanyes de bruc, com a les
“Highlands” (terres altres) escoceses, amb tanques de pedra seca fins a l’infinit. Per tot arreu
hi grups d’ovelles amb la seva corresponent taca de color, per reconèixer la seva propietat, el
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que passa amb aquesta taca de color vermell, blau, groc, etc...és que la taca és tan gran que,
de lluny, semblen ovelles multicolors.
Tancant el recorregut, tornem a passar per Dingle i enfilem cap a Killarney.
Anem costejant i al fons veiem una immensa
platja, de sorra molt blanca, plena de gent i
cotxes i ens hi acostem, és la “Inch beach”. És
un lloc espectacular on pots baixar amb el
vehicle fins a tocar l’aigua. L’extensió de sorra,
molt dura i totalment plana, està plena de
gent amb els seus cotxes, autocaravanes, i
alguna furgo. Hi fan cursos de surf i “kite
surf”.Tot un espectacle, sembla que estiguis a
Califòrnia (suposo!). Malgrat la bellesa del lloc,
a l’aigua hi ha ben poca gent, només els nens,
que ja porten el neoprè pel surf, s’hi banyen.
Ens hi quedem a dinar, dins la furgo, pel vent. Hi ha força gent que va i be, els cotxes passen
per la sorra, els nens juguen i els surfistes al seu rotllo. Un racó força especial.
Anem cap a Killarney per tal de visitar el seu
parc natural de més de 10.000 hectàrees que
inclouen jardins i boscos de roures amb estols
de cèrvols, llacs, el castell de Ross i el palau de
Muckross (Muckross state). Hem decidit
visitar només el palau i per això entrem al
parc per la entrada que li és més propera i
aparquem en uns immensos aparcaments
amb arbres i gespa (llàstima que no s’hi pugi
fer nit!). Un cop a dins ens informem i per un
malentès creiem que el palau està tancat a les
visites per la qual cos ens decidim per visitar
l’skansen (paraula danesa que denomina
aquells parcs on s’ha mantingut o reconstruït algun mena d’ambient, bàsicament antic i, per
tant rural), on ens cobren 19€ per entrar nosaltres dos i l’Èlia. El recorregut és pot fer a peu,
malgrat que hi ha un microbús que va fent el circuit, l’agafem fins a la primera parada que és
(o ho representa) una de les cases de la gent que hi havia a servei del palau, casa de pagesos,
més endavant una granja i finalment a una gran casa que representa la casa dels senyors amb
quadres, bestiar, estris, decoracions, etc....,a la Marta li agrada molt, és una mena de submón
parat en el temps.
Anem passejant cap al palau de Muckross i ens assabentem que l’acaben de tancar a les
visites, llàstima perquè el que veiem per les finestres, i això que “només” són les cuines és
impressionant del nivell de vida que portava aquella gent. El palau està situat en un replà entre
el final del bosc i un llac al seu davant. Un lloc privilegiat, amb una gespa que ni el camp del
Barça i uns jardins perfectament mantinguts. De pel·lícula.
Marxem del Killarney National Park per intentar fer el “Gap of Dunloe” (Pas de Dunloe) un
recorregut que la nostra guia Lonely Planet ens recomana i que també ho va fer una família
francesa del càmping de Mannix Point (on vàrem cantar el Virolai!).
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Així doncs seguim per la carretera per on havíem vingut des de Killarney, la N-71, cap al sudoest, és una petita carretera, estreta i revirada, que va vorejant boscos i llacs, per tant és força
bonica. Passem pel punt anomenat “Ladies View” (Mirador de les senyores) des d’on es veu el
llac amb el palau de Muckross al fons. Seguim fins al “Moll’s Gap” (Pas de Moll) on girem a la
dreta, cap al nord, amb molts dubtes sobre la correcció del camí doncs no hi ha indicacions.
Però ens hi fiquem doncs la guia porta un petit mapa que sembla indicar-nos que anem bé.
Una altra cruïlla, també a la dreta, i endavant , aleshores entrem en un món lluny de tot, un
recorregut solitari per petits valls, vorejant rius i les muntanyes Macgillycuddy (nom de
pel·lícula on en hi hagi...). La carretera comença a pujar un petit port, on hi ha més llacs i més
verdor. Ja de baixada es passa pel “Kate
Kearney’s cottage” (+/- casa de pagès de la
Kate Kearney)un centre des d’on es fan
excursions en cotxe de cavall pel parc i on
sembla que pel matí no s’hi cap..., però ara ja
han plegat) i finalment, absolutament
encantats pel recorregut del Gap of Dunloe
(molt recomanable) tornem a la civilització a
Beaufort, on agafem la N-72 a l’esquerra cap
a Killorglin, just girar i després de veure unes
cases espatarrants, passem per la zona
esportiva del poble i parem a veure a que
juguen, doncs no ens ha quedat clar..., estan
jugant a “futbol gaèlic”!! que es una estranya barreja de futbol i rugbi que no entenem, però
ens agrada mirar doncs ens és totalment nou. Xuten la pilota, que és esfèrica, però també la
poden portar a les mans, però no gaire estona i també la poden passar; les porteries són com
les de futbol però amb els pals verticals perllongats cap a dalt com les de rugbi; el diguem-ne
gol, val tres punts, i passar-la per sobre del travesser entre els pals verticals en val un. És un joc
molt ràpid i intens.
Arribem, altre cop, a Killorglin, i ara ens cobren 5€ per aparcar al mateix aparcament on ahir ho
vàrem fer de franc, però ara està vigilat (i ho estarà tota la nit) tot te un preu, i és festa major!
Sopem a la furgo i en acabat anem a fer una volta pel poble, a veure l’ambient i els pubs,
també hi ha fira i hi trobem una altra església dessacralitzada, que també és un restaurant i en
aquest cas...un restaurant espanyol!! , amb tapes i paella!. Llàstima que ja hem sopat.
L’ambient als pubs és una mica espès hi ha força alcohol en l’ambient, els nens pugen a una de
les atraccions de la fira que fa voltes i mareja de mirar-s’ho.
Bona nit, demà és la Puck Fair i hem d’estar preparats!
Dimecres, 10 d’agost.
Que és la Puck Fair? ... doncs la millor
traducció seria la “Fira del Boc”, o sigui, més
col·loquialment...la “Fira del Cabró”. Un
festival que es celebra anualment a Killorglin
del 10 al 12 d’agost , des de l’any 1603 (ni més
ni menys!) en el que es nomena rei de la festa
a un boc!, se’l corona amb flors i se’l puja a
dalt de tot d’una mena de torre situada a la
plaça del poble i el deixen allà, uns dies,
mentre dura la festa....
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Quan vaig llegir això a la guia i ho vaig confirmar per internet, vaig tenir clar que allò ho havíem
de viure i veure i, com que el calendari ens ho ha permès, doncs allà que estàvem.
Només llevar-nos anem a la propera Jack’s Bakery, 3 Annadale Road, un lloc molt recomanable
i molt proper a on hem fet nit, on comprem el nostre desitjat pastís de poma i uns panets que
veiem que mengen tots i se’l prenen amb un cafè. No ens agraden gaire, són força espessos i
tenen molt de gust de mantega.
Plovisqueja a estones. Res important.
Aprofitem que hi passarem bona part del dia per portar la roba a una bugaderia, que al migdia
ens tornaran neta i seca, fantàstic!.
Voltem pels carrers enfirats del poble, hi ha parades de tot, sobre tot relacionades amb el món
rural, fins i tot una que ven pòsters de tractors!... La gent va força mudada, sobre tot les noies
que van força guarnides, potser massa i tot, un pel horteres i mab poca roba, però és festa
major i cal lluir-se...., sentim tocar una coral, un home fa titelles, està bé però és molt bàsic.
Des del súper de la plaça del poble, crec que un Spar, tenim wifi i ens connectem i fem un cop
d’ull al correu.
Dinem aviat per estar a punt per la cerimònia de coronació del boc i ho fem en un pub del
poble atapeït de gent. Dinem quatre plats diferents amb costelles de be, hamburgueses,
mandonguilles (molt grans) i peix arrebossat, tots acompanyats de puré de patates i de
pastanagues, pèsols i tot amb una salsa per sobre. (Dinar 4pax: 45€).
En acabat fem una volta pel poble fins la furgo, on fem unes partidetes de cartes, i tornem cap
a la plaça per agafar lloc i veure-ho bé.
La gent de la contrada va arribant. Hi ha homes de cara
vermella, homes de cara arrugada, ben vestits, amb
gorra a quadres, és la fira i cal anar-hi abitllat.
Un grup de gaiters toca algunes cançons quan la pluja
fina i intermitent els hi permet.
Se sent música i timbals i un cercavila arriba a la plaça.
D’una carrossa blanca baixa una nena vestida de
princesa, amb corona, que deduim és la “Reina de la
festa”.
A tot això hi ha un locutor que des de dalt d’una mena
d’escenari va explicant tots els aconteixements. La nena
fa el seu discurs i finalment arriba el moment.
De no sabem on, treuen un boc de mida considerable i
important cornamenta i el pugen a l’escenari, com
poden. I la nena el corona, per gran joia dels assistents.
El corona amb una corona de flors. L’animal no enten
gaire el que li passa i es remou neguitós.
Aleshores com a punt culminant de la fira, pugen la cabra coronada a una mena de gàbia (on hi
posen un manat d’ofals perquè vagi fent) i penjant d’un cable la issen fins a dalt de tot de la
estructura de l’escenari, que fet i fet tindrà uns deu metres. I allà es queda la pobre bèstia,
regnant a sol (no gaire) i serena en el seu efímer reialme.
Fem una volta més pel poble, veient als seus habitants contents i feliços en el seu regne caprí,
la qual cosa, els porta a beure encara més cervesa.
Si voleu més informació: http://www.puckfair.ie/
Marxem de Killorglin una mica astorats de la cerimònia dec coronació zoològica i de tot el que
l’envolta. D’un esdeveniment que és absolutament autèntic, totalment rural i genuí de la
Irlanda més interior i antiga des de fa més de 400 anys!!
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Marxem cap al nord passant per Tralee i fent nit a Listowel, on, segons la nostra guia, demà hi
fan mercat.
Fem nit a l’aparcament d’una zona de serveis, davant de la biblioteca municipal, prop de
l’ambulatori, dels bombers i de l’estació d’un curiós i estranyíssim tren monorail de l’any 1888,
únic al món! (http://www.lartiguemonorail.com/).
Ja aparcats, uns nens s’acosten encuriosits per la furgo amb el sostre aixecat.
Sopem patates bullides petites, amb salsa pesto. Les patates són un dels productes més
típicament irlandesos, en hi ha de moltes menes i mides. Molt bones.
Després de sopar, la Marta i jo fem una volteta pel poble i ens torna a cridar l’atenció que cap
de les botigues te porta metàl·lica, totes tenen l’aparador desprotegit, i no passa res. Aquesta
mateixa imatge o símptoma de tranquil·litat i/o confiança en el proïsme, és una de les coses
més agradables del viatjar per Irlanda. Ho fa tot més senzill i fàcil, més suau.
En una de les botigues hem vist una preciosa caseta de fusta per ocells que m’agradaria posar
al pati. Demà ens la mirarem.
Dijous, 11 d’agost.
Ens llevem aviat i anem a buscar el mercat...però no en hi ha, el fan els divendres..., el senyor
Lonely Planet s’ha equivocat i ens ha fet badar.
Cap problema.
Esmorzem a la furgo: en Marçal patates amb
pesto d’ahir; l’Èlia, galetes amb mantega i
nosaltres el pastís de poma de Killorglin que,
tot i estar bo, no te la brillantor que tenia ahir,
recent fet.
Tornem cap al centre a fer una volta i buscar la
caseta pels ocells, la trobem i val 54€...allà es
queda. També tenim una adreça d’un altre
possible mercat però és una caserna de
policia...
Enfilem cap al nord, fins a Tarbert, per tal de creuar l’immens estuari del riu Shannon que
s’endinsa en el perfil del mapa del sud-oest d’irlanda i per estalviar-nos uns 100 quilòmetres
passant per Limerick. A més, plou, lleugerament, com plou sempre.
Arribem al port quan el ferri està a punt de sortir, ho fa cada hora i el trajecte dura uns 20
minuts i val 18€. En aquest trajecte li compro a la Marta uns caramels de cafè amb llet, de la
marca Walker’s que venen en una botigueta que hi ha al transbordador i que són excel·lents i
no tornarem a trobar en tota Irlanda!. (Ferri Tarbert - Killimer: 18€).
Un cop a l’altra riba del Shannon, parem a Kilrush doncs el llistat de mercats irlandesos ens
indica que avui en fan, i aquí si el trobem, tot i que el “Mercat” està compost per només unes
10 parades, però en hi ha una de cada. Hi comprem patates, pastanagues i formatges. Ja no
plou i comença a sortit el sol. (Compra mercat: 19€).
Seguim al·lucinant amb les cases que anem veient pel camí.
Creuem fins a Kilkee, a la costa, on parem a dinar junt al mar. Aquí ens va passar una anècdota
força divertida: en trobar el lloc per dinar i mentre el preparàvem, m’acosto a la vora del moll
per mirar a la sorra i el mar que teníem a baix i hi veig a una gavina picotejant les restes
d’alguna cosa, alguna cosa grossa. Després d’uns moments de dubte identifico el dinar de la
gavina com les restes d’una foca. Se li distingeix perfectament tot el costellam de la caixa
toràcica, la columna i al final les aletes de la cua força senceres. Del cap i rodalies en quedava
el crani i poca cosa més. Però un cop reconegut era fàcil identificar-ho i reconèixer les parts. En
Marçal, encuriosit baixa ipso-facto a la sorra a mirar-s’ho d’aprop. L’Èlia, més femenina s’ho
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mira des de la distància. Tots ens ho mirem
sense cap o gaires escarafalls, però....., arriba
un cotxe, aparca darrera la furgo i d’ell baixen
dues nenes, que com a mínim tenien 14 anys i
la mare, mentre el pare acaba d’aparcar. Una
de les nenes s’acosta a la vora i mira avall i clar
l’espectacle del cos de la foca li crida molt
l’atenció..., crida a la seva germana que s’hi
acosta, aleshores, la mare, encuriosida, també
s’hi acosta..., mira...i comença a cridar i a
apartar a les nenes, cridant: un mort!, un
mort!. El marit esparverat s’ho mira sense
saber ben be que està passant, mentre la
mare agafa a les nenes..... i aleshores ella em mira a mi que m’estic mirant l’espectacle
incrèdul (i amb sornegueria) i em diu: que no ho has vist? Hi ha un mort! Aleshores me’ls miro
a tots quatre, miro avall i els hi dic: Sí, però és una foca. Em miren. S’aboquen a la barana a
tornar a mirar-s’ho. I tots ens posem a riure!. Deu n’hi do!!, quina histèrica sobre- protectora!
Una altra anècdota del lloc és que a la barana de pedra hi ha unes plaques que recorden el
naufragi d’alguns vaixells de “l’Armada Invencible” espanyola. Entre ells un anomenat
“Girona·, l’any 1588 http://www.inh.cat/articles/El-naufragi-de-la-Galiassa-Girona-a-Irlanda.
Seguim cap al nord, passem per un punt de la costa anomenat “Spanish point”, per tot
l’esmentat de l’armada espanyola. Parem a Lahinch a comprar pa, finalment en trobem de
motllo fet en un forn força artesà.
Passem per una zona de platges amb molts surfistes i, just on s’acaba la sorra, molt blanca,
comencen els camps de golf també força concorreguts.
Ens acostem a una de les màximes fites turístiques d’Irlanda: els penya-segats de Moher (The
Cliff of Moher), però hi ha boira... molta boira, a veure que passa.
I un cop allà, el que passa és que hi ha boira,
fa vent i fa fred, i que vols? Estem a Irlanda!!
Després de pagar a l’aparcament autoritzat,
6€ per adult i nens de franc, creuem la
carretera i accedim al recinte dels penyasegats. Com en tota atracció turística que es
preï, hi ha les corresponents botiguetes de
records i el seu centre d’informació. El lloc
ideal per refer-se del fred exterior i anar a
l’wc.
Fem la petita caminada que ens porta fins a la
vora des d’on s’haurien de veure els penyasegats i amb moltes ganes i esforç, entre boires i núvols s’entreveu les immenses, negres i
verticals parets ( de més de 200 metres d’alçada) dels espectaculars penya-segats de Moher
amb un furiós Atlàntic als seus peus, colpejant amb força i transformant en escuma tota la
energia del mar. L’espectacle natural és grandiós i encara no ens podem queixar perquè des de
la nostra arribada, a cada minut que passa, menys es veu res.
La guia aconsella sortir del recinte i caminar per la vora una estona, ja sigui cap al sud o cap al
nord, per tal de tenir una millor perspectiva del paratge però les condicions meteorològiques
ho fan innecessari. No veuríem res.
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De tornada entrem al centre d’interpretació, preguntem si la boira (tanta) és normal i si hi ha
possibilitat d’esperar que millori, i sí, la boira és normal i no, no hi esperança de millora. Tan és
així que ens diuen que si volem tornar a l’endemà...no haurem de tornar a pagar!. Però no ens
consola gaire.
Una mica decebuts però amb la satisfacció del deure acomplert i per ajudar a passar el
desencís, ens comprem un disc de música tradicional irlandesa per....5€. Pots comptar!!
(Aparcament penya-segats de Moher: 12€ x 2pax- adults).
Marxem direcció Galway amb la intenció de fer-hi nit doncs segons totes les informacions és
una ciutat amb molta animació típicament irlandesa, però de camí llegim a la guia (lloat sia
Deu i el senyor Lonely Planet) que en un poblet proper, a Kilfenora, els dijous nit (avui és
dijous) hi fan balls populars al graner del pub Vaughan’s , i cap allà que anem, infinitament més
contents que si haguéssim anat a Galway doncs, de vacances, intentem evitar el màxim de
ciutats, sempre ho hem fet.
Arribem a Kilfenora, trobem el pub
Vaughan’s, preguntem si fan balls i ens
confirmen que sí i ens fa molta il·lusió. Hem
trobat “EL LLOC” on tot viatger amb ganes
de veure i viure els balls tradicionals
irlandesos ha d’anar.
Ens deixen aparcar la furgo i fer nit, sense
cap problema, a l’immens aparcament del
darrer del pub. Ens posem a recer d’un
camió.
Anem al pub a fer una Guinness i veure
l’ambient i el cert és que és plenament rural
amb uns quants autòctons de capacitat
bevedora infinita i una decoració que només tenen els pubs irlandesos: la fusta arreu, a terra i
parets; les ampolles; els tiradors de cervesa; els grans gots de Guinness a la barra; els homes
amb gorra i de pell arrugada i vermella i la música d’ambient, sempre i quan no facin hurling,
futbol gaèlic o rugbi per la tele!. Gaudim d’una estona de calma, no hem de fer res fins demà.
La Marta i jo anem a fer una volta pel petit poble doncs hem vist les interessants restes d’una
església i, efectivament, són força interessants doncs es tracta de les restes de la catedral del
segle XI i XII doncs Kilfenora era seu d’un bisbat. Hi ha unes interessants creus celtes. La nau de
la basílica està coberta per un sostre de vidre amb el que el lloc te un fort encant, ple de llum
però, a la vegada, aïllat de l’exterior. A fora del recinte, prop del pub hi ha una altra gran creu
celta el molt bon estat de conservació.
Sopem a la furgo i tornem al pub per fer temps fent una partida de cartes...i una pinta de
Guinness.
A l’hora indicada anem cap al graner i paguem 10€ d’entrada i entrem al saló.
El lloc és un gran saló allargat, amb bancs arrambats a la paret, i en una extrem hi ha un petit
escenari on ja hi ha els tres músics i a l’altra banda hi ha una petita barra de bar. El terra és de
fusta perquè les passes dels balls ressonin fort. Hi ha un espai paral·lel amb taules i cadires. La
decoració és d’objectes rurals penjats per les parets i a les finestres garlandes de llumetes.
Anem observant a la gent i veiem que els únics forasters som nosaltres, la qual cosa ens
confirma haver trobat “el lloc”. Algú ens pregunta d’on som, de Barcelona, aquesta resposta et
permet no haver de dir allò que no vols.
Va arribant gent, de totes les edats. Tothom es coneix, tothom es saluda.
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Puntualment, a dos quarts de deu, els músics prenen la paraula i fan un breu discurs
recordatori d’algú que ha mort, suposem que del poble i en acabat, sense gaire transició
comença a sonar una música molt especial i la gent s’organitza immediatament en 4 ò 5 grups
de 6 persones, cada grup fa una rotllana, i comencen a ballar un ball de coreografia impossible
(per nosaltres), ara unes passes endavant, ara
endarrere; ara girs i, de tant en tant, picant
amb els peus al terra, tot plegat composa un
espectacle que et fa veure que allò que tens al
davant és bo, és molt bo. Allò que s’està
desenvolupant al teu davant és el que
t’hagués agradat trobar i que has trobat. La
plena sensació d’encert ens envaeix. Quin
plaer.
Cada ball, encara que a nosaltres, profans, ens
puguin semblar iguals, o quasi (suposo que a
un irlandès li pot passar quelcom semblant
amb les sardanes), cada cançó que toquen, es
balla diferent. Hi ballen tots, homes i dones i també unes nenes amb moviments apresos en
cursos d’aprenentatge, tot plegat un espectacle inoblidable.
L’Èlia s’atabala una mica amb la música i els cops dels peus al terra i se’n vol anar a dormir (que
bonics, els nens....)i clar, algú l’ha d’acompanyar, i soc jo. Que hi farem!
La Marta i en Marçal s’hi queden una estona més, gaudint del moment.
Finalment, puntualment, a dos quarts de dotze, s’acaben les dues hores de ball tradicional
irlandès, que per nosaltres ha estat una experiència antropològica impagable.
Plovisqueja.
Divendres, 12 d’agost
Marxem de Kilfenora amb una immensa
sensació d’alegria al cos, amb la satisfacció
d’haver tingut una nova experiència que
romandrà al més profund de la mostra
memòria .
Seguim cap al nord.
Les carreteres segueixen sent estretes i
limitades per la vegetació, en aquesta zona
són avellaners, en hi molts, un autèntic bosc.
Entrem en una zona d’Irlanda coneguda com
el “Burren”, paraula que dubto que tingui
traducció, i es caracteritza per seu una zona
bastant castigada pel vent, amb un relleu vell i arrodonit però rocós, a diferència de la resta del
país, aquí el terra està ple de pedres, de color gris platejat, entre les que creix una mica
d’herba. Després d’un canvi de rasant arribem a una gran badia entapissada d’algues per la
baixada de la marea, totes les roques estan folrades de tota una varietat de colors i textures
d’aquests vegetals marins, queden algunes basses d’aigua.
Arribem a Kinvarra, on fan mercat. A la plaça del poble, tot i que plovisqueja, hi ha una vintena
de parades on els pagesos de la contrada venen el que cullen i/o elaboren. Hi ha fruita,
verdura, pastissos, melmelades, roba de llana, entrepans. Al fons hi ha una carpa on toquen
uns músics. En un dels cantons de la plaça hi ha un local on hi ha muntada una immensa
maqueta de tren preparatòria d’una trobada mundial que han fer l’any 2012 a Wexford
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(Irlanda) i l’home l’ha muntat allà i ens ensenya com va i demana la voluntat per tal de poder
portar tot allò a Wexford.
És ben cert l’amor que els irlandesos senten per la música, a la més mínima ja trobes a, potser
un mínim de tres, musics, bàsicament homes, bàsicament ja d’una certa edat que toquen
cançons tradicionals irlandeses. És una imatge
que hem vist i seguirem veient arreu del país.
Truquem a la iaia Sabina des d’una cabina.
Entrem a una de les zones més boniques
d’Irlanda, que fins i tot te cançons dedicades,
és la regió de Connemara, que es caracteritza
per la seva verdor i les seves muntanyes,
sembla un paisatge alpí o nòrdic, i estem a
ben poca alçada o molt a prop del mar.
Passat Galway, parem a dinar a dinar a Maam
Cross. Segueix plovisquejant, ara sí, ara no.
Tirem fins a Westport, ja més la nord on, per les cròniques d’altres viatgers que hem vist a
internet, sabem que hi un càmping força recomanable. Abans d’anar cap al càmping fem una
volta pel poble que està emmurallat i trobem una granja on hi ha uns pastissos impressionants,
me’n casco un de merenga de llimona que no se’l salta un gitano. El centre del poble és molt
vistós, amb un riu molt atractiu. Totes les botigues són força boniques i cadascuna pintada
d’un color. En una d’elles em compro una acollonant gorra de quadres de llana irlandesa per
seguir tenint calentes les idees. (Gorra irlandesa de llana: 25€).
Acabat el passeig anem cap al càmping que es troba dins de l’immens recinte del parc de
Westport House, un palau on hi ha llacs amb cignes-patins de pedals, parcs d’atraccions,
boscos, i altres zones d’esbarjo. L’edifici de serveis del càmping és un gran casalot amb un pati
central amb taules de ping-pong. Una sala de jocs amb una música estrident i també tenen wifi, que sempre va bé. Iniciem el ritual de les dutxes consecutives, que són d’aigua calenta de
franc. La Marta i l’Èlia juguen a ping-pong.
Un cop tots nets, polits i afaitats, ens connectem amb Argelaguer mitjançant l’Skype,
aprofitant que la iaia Pilar està allà.
Al càmping coneixem a un grup de catalans que van en tres autocaravanes i que estan fent la
volta a l’illa en sentit contrari al nostre, han pujat per la dreta, per la costa est, i ens diuen que
els hi plogut a bots i barrals, tant que se’ls hi arribar a fer aigua al filtre del gas-oil
Estan molt cansats de la pluja, ja no tenen roba seca. S’han comprat roba i botes. Els hi
suggerim alguns llocs interessants per viatjar cap al sud-oest, d’on venim nosaltres. Ells no ens
en suggereixen cap.
Dissabte, 13 d’agost
La Marta renta una mica de roba doncs fa
sol...a estones.
Marxem de Wesport i seguim cap al nord i
ens fiquem en una península del nord-oest
del comtat de Mayo.
De camí, cada cop més semblant a les
highlands escoceses, amb alguns boscos
d’avets, trobem unes torberes on estan
traient turba per assecar-la. Més endavant
trobem un rierol que, a l’igual que els
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d’Escòcia, sembla de coca-cola per la gran quantitat de turba dissolta que porta. Parem a
Bangor i comprem unes hamburgueses que dinarem una mica més tard a la vora del llac de
Carrowmore , en un embarcador mig abandonat. Fa força vent. Hi ha unes quantes barques de
rem, algunes en no massa bon estat, una taula rodona de fusta, una cabina de wc i un
contenidor que fa les feines de caseta.
Pugem fins a Ceide Fields, prop de Belderig, ja a la costa nord de l’illa, on segons la guia hi ha
el monument de l’edat de pedra més gran del món (!). Aquí hi ha les restes d’un poblat de fa
cinc mil anys (!) , hi ha les restes de tancats i construccions fets de pedres apilades. Han
calculat van haver de moure 500.000 tones de pedra per construir-ho!!. Aquí a la vora de
l’atlàntic més agressiu hi vivia una gent que criava bestiar i cultivava blat i civada. Hi ha un
excel·lent i acollidor centre d’interpretació coronat per una piràmide de vidre que permet unes
excel·lents vistes. El lloc és força bucòlic i ens agraden més les vistes dels penya-segats que de
les restes en sí.
Girem cap a l’est, direcció Sligo i parem a Killala on trobem una església amb una alta (25
metres) i esvelta torre rodona, amb la porta d’accés a tres metres del terra i la teulada final
cònica, és una construcció relativament freqüent a Irlanda però no per això menys curiosa per
nosaltres doncs aquí és una construcció ben escassa, tan sols eh hi ha un parell o tres al
Pirineu. Sembla la típica torre on està la princesa de cabells rossos, captiva del malvat comte
que la vol només per ell fins que arriba el príncep, i la rescata.
Passem per Ballina, una ciutat d’aspecte agradable per la que passa un canal amb dos antics
ponts de pedra fosca que li donen un aire força digne.
Cap al tard arribem i amb el gasoil més que apurat arribem a Sligo i ens dirigim a visitar la zona
de les tombes megalítiques de Carrowmore, però quan hi arribem ja és tancat, tant el centre
d’interpretació com l’aparcament del recinte de les tombes. Llàstima perquè la nostra intenció
era quedar-nos-hi a dormir, però no..... Que petit és el mon queda demostrat en el fet que en
tota l’estona que hem estat badant pel lloc no hi ha parat ningú i els primers que ho fan són
una família catalana que també volia veure les tombes. En hi ha un parell visibles des del carrer
i una, que es troba en un camp de vaques annex al recinte tancat, a la que hi pots arribar fins a
tocar-la sense cap problema. El cert és que un cop n’has vist una i t’hi fixes, veus que en tots
els camps de l’entorn hi ha les petites piles de pedres que constitueixen les tombes, en hi ha
forces, de fet és el cementiri de l’edat de pedra més gran d’Irlanda (i el segon d’Europa).
El lloc és força interessant però no hi ha lloc per quedar-s’hi així que creuem Sligo i seguim cap
al nord, al poc de deixar les darreres cases trobem una gran església amb un bon aparcament
però està massa a prop de la carretera (N15) que te força trànsit, per la qual cosa decidim
sortir-nos-en i perdre’ns per la zona de Rosskeeragh Point, un petit cap que hi ha al nord-oest
d’Sligo.
Anem tirant fins a trobar, just a peu de sorra
a dues furgonetes, en aquest cas de
polonesos, que hi estan passant el cap de
setmana. Ens hi afegim. El lloc és perfecte
per dormir: és pla. Hi ha dues cabines de wc,
hi ha rutes a peu indicades, hi ha una badia
interior amb molts ocells, hi ha una platja
impressionant. Un racó molt aconsellable
fora de qualsevol carretera, doncs el camí
s’acaba allà. Fa una mica de vent.
Sopem verdureta, que sempre va be, i
posem una peli: Les vacances de Mr. Bean....

30

Irlanda, un petit món verd. Estiu 2011

Diumenge, 14 d’agost
Aquesta nit ha plogut una mica i ha fet vent. Ara fa sol..., a estones.
El sol ens deixa veure una espectacular muntanya que hi ha cap a l’interior, és un altiplà rocós
molt tallat, és el Benbulben (526 mts).
Seguim cap al nord i voltem la badia de Donegal fins als penya-segats de Sleve League, que si
be els de Moher tenen més fama i són més fotogènics, aquests són considerablement més alts
(600 mts) de caiguda vertical sobre un oceà atlàntic sempre inquiet, de fet, segons la guia són
els més alts d’Europa.
Quan vas seguint les indicacions dels penya-segats arribes a un punt on hi ha una tanca i un
aparcament dissuasori on hi aparquem i comencem a caminar, seguint la carretera, el primer
tros fa una bona pujada però després vas planejant, hi ha un bon tros però val la pena doncs fa
molt bon dia, fa una mica de vent que ha netejat l’aire i el cel, el paisatge d’herba, flors i
roques, amb el mar allà a baix composen un conjunt natural molt potent. Al cap d’una estona
arribem a un segon aparcament (i veiem que podíem haver arribat fins aquí amb la furgo) on hi
ha uns quants vehicles i una furgoneta-bar, i ja veus els penya-segats, bastant més alts que els
de Moher però sense la seva estètica. Malgrat això val la pena, a més, hem caminat una mica,
cosa que no havíem fet cap dia. Ens hi estem una estona, mirant amb els prismàtics els ocells
que nien a les parets, les ones que trenquen
molt avall i els fils d’aigua que baixen
regalimant. Veiem, per sota nostre, com el
vent va empenyent un petit núvol de pluja,
com va caient l’aigua al mar i com acaba
dissolent-se en l’aire mentre dibuixa al buit
un esborrany d’arc de sant Martí. Hi ha uns
miradors i alguns bancs on t’hi estaries una
bona estona badant.
Tornem cap a la furgo tornant a gaudir del
paisatge, del sol, del verd , les roques i les
flors.
Marxem i al cap de poc parem en un
descampat, a recer del vent, a dinar. Hamburgueses.
Seguim fins a Ardara, poble conegut per la seva indústria tèxtil de llana. Tot i ser diumenge hi
ha diverses botigues de confecció obertes i finalment la Marta es compra un bonic jersei de
coll alt de color verd (35€).
Preguntem per un pub on anar a veure un partit de hurling, doncs sabem que en feien un
d’important, i ens adrecen al pub Corner, on veiem tota la primera part ajudats per una
Guinness. Parlem amb un home que (com moltes altres famílies) ha estiuejat a Espanya, sobre
el partit i ens ajuda a entendre aquest, per nosaltres, estrany esport. El juguen dos equips de
15 jugadors, com el rugbi, en camp gran d’herba i es juga amb una mena de bastó o “estic”,
malgrat que també poden tocar la bola, de tipus hoquei, amb la ma; els punts es fan fent gol a
una porteria com les de futbol, que dona més punts, o passant-la per sobre del travesser entre
els pals verticals que es perllonguen cap a dalt com en els rugbi, que dona menys punts. El
marcador te dues numeracions: els gols que has fet i els punts totals.
És un esport rapidíssim, frenètic, que a Irlanda aixeca passions i juntament amb el futbol gaèlic
i el rugbi composen un quadre d’esports autòctons que fins i tot supera en afecció al futbol.
Força interessant.
Seguim cap al nord, ja se’ns acaba l’illa. El paisatge és força bucòlic, amb el sol de mitja tarda,
muntanyes, prats i ovelles amb la carretera fent suaus corbes, molt agradable. Passem
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Donegal i Letterkenny i entrem a la península de Inishowen doncs hem decidit gaudir de la
llunyania i els país de l’extrem nord de l’illa i entrar a Irlanda del Nord pel ferri de Greencastle.
Passem per Bruncana i seguim cap al nord. Aquesta zona, malgrat la seva llunyania a tot, està
força habitada i hi ha força indústria, hi ha força cases i es beu un bon nivell de vida. Per la
carretera ens trobem a uns imbècils que ens volen fer la
guitza doncs ens avancen en corba i ratlla contínua i
acte seguit es posen al davant nostre i afluixen i ho fan
un parell de cops, la pobreta furgo no es pot defensar
gaire, però finalment se’n van...
Amb la intenció d’arribar fins al punt més al nord de
l’illa, seguim fins a Drumfree on posem gasoli i
preguntem per un Bed and Breakfast doncs ens fa
il·lusió gaudir-ne d’un, no en coneix cap però a la sortida
del poble veiem un rètol de B&B a la dreta i hi girem. I
l’encertem.
Entrem per un camí seguint les indicacions i passem per
una primera casa i just passar-la ja ens trobem en una
mena d’immens jardí amb un rierol, un tancat amb unes
ovelles, un tancat amb un parell d’ases, un altre amb
vaques i finalment arribem a la casa – granja, amb
l’entrada amb uns grans arbres. Ja immediatament ens
venen a rebre uns nens, sobre tot un d’ells, preciosos, curiosos, atrets per aquell estrany
vehicle de color verd que ha arribat a casa seva. Amb ells ve un preciós cadell de gos de la raça
“Bouvier de Berna” que és una preciositat.
Ens ensenyen la casa (immensa) i la nostra habitació, força gran amb un llit de matrimoni i dos
de petits. Un bany, finestrals al camp, una safata amb te, cafè i galetes, televisió, wi-fi, etc...,
ens hi quedem per 80€ per dormir i esmorzar tots quatre. Molt bé.
Un cop allotjats (no hi ha ningú més), i després de sopar a l’habitació (pernil amb meló) sortim
a fer una volta, encara amb molta llum del dia, recordeu que estem molt al nord i encara no
són les vuit de la tarda...; ens acompanyen el nen i el gos. Darrera la casa tenen les quadres, els
tractors, i tots serveis de la granja. Prop del camí hi ha una bici amb la que l’Èlia fa unes
pedalades, també hi ha un estrany giny a pedals on també s’hi puja. Veiem el bestiar. La tarda,
el lloc, la llum, tot és molt relaxant. De tornada a la casa juguem amb el gos, que casi es menja
el cap de l’Èlia i ens fem un fart de riure, ell només vol jugar, te un pel llarg i preciós, molt suau.
Veiem mitja pel·lícula de “Los hombres que miraban fijamente a las cabras”. Curiosa.

Dilluns, 15 d’agost
Ens llevem i dutxem amb la incògnita de com
serà l’esmorzar. Arribem a la taula i ens
emportem una certa desil·lusió doncs només
hi ha sucs, llet, iogurts, cereals, panets
estranys de mantega, melmelada, etc..., anem
fent ....i quan ja estem mig tips...., apareix la
mestressa amb uns espectaculars plats amb
ous ferrats, salsitxes, pernil, tomàquet,
xampinyons...buff! quin fart de menjar!, la
desil·lusió es dissol entre les nostres rialles
mig histèriques d’haver pensat que l’esmorzar només era la primera part i teníem por de
quedar-nos amb gana quan han aparegut els segons plats!
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Per 80€ hem dormit, esmorzat... i dinat!, a part de les dutxes, tes, wi-fi, etc....tots quatre, pel
que ens ha sortit molt be de preu.
El dia s’ha llevat amb molt de sol, al menjador no podíem obrir les cortines..., però ara ja
plovisqueja..., però ara ja no i torna a fer sol, això va així aquí.
Seguim fins a l’extrem nord de l’illa, a Malin head, lloc verd i ventós (com no podia ser de cap
altra manera), la carretera és molt estreta, i per tant interessant, passant per poblets i granges.
Al lloc hi ha les restes d’una antiga estació de telecomunicacions. Fa molt bon dia i ens hi
estem una estona asseguts a l’herba mirant el paisatge que ens envolta. Els camps que
s’estenen fins on poden, ja sigui fins als penyasegats o les platges. Els ocells, molts, van i
venen per tot arreu, és una zona on podria
haver-hi frarets, però no en veiem. Veiem els
corbs marins deixant-se caure en picat a l’aigua
per pescar. És impressionant veure com
s’estavellen contra la superfície del mar i surten
indemnes. Estem embadalits amb l’espectacle
de la natura que ens envolta i fa un solet molt
agradable.
Girem cap al sud per primer cop durant el
viatge i aquesta direcció ja la portarem fins a
casa.
Anem per carreteres petites direcció al ferri de Grenncastle a Magilligan. Entrar a Irlanda del
nord per aquest punt ens ha permès gaudir de la remota península d’Inishowen, del cap de
Malin Head i ens deixa molt a prop del nostre següent referent fix a visitar. Personalment crec
que és una molt bona opció de recorregut.
Aquest petit ferri només dura un quart d’hora i des d’on entrarem a Irlanda del Nord,
travessant el Lough Foyle, que encara que tingui nom de llac (lough) és mar. El ferri surt cada
hora en punt des de Greencastle i a les mitges de Magilligan, costa 12€ o 10£ (lliures esterlines,
la moneda del Regne Unit), perquè a partir d’ara haurem de comptar en lliures.
Nota: a data de 1 de gener de 2012 he consultat aquest ferri per internet i posa que el van
tancar el 2 d’octubre de 2011 i que no saben quan l’obriran...., la crisi!.
Portem 45 £ que ens donat l’Antònia del Vicens i algunes monedes de quan en Marçal va estar
al campus de rugbi d’Anglaterra.
Ja en territori britànic, anem costejant fins a Bushmills que es un poble amb diversos atractius.
Els nens es mengen una hamburguesa en un “Fish and chips” i nosaltres fem un cafè i un tros
de pastís de xocolata en un bar proper,
mentre posem al dia el diari de viatge.
A Bushmills i/o a les seves rodalies hi ha
diversos llocs d’interès com una destil·leria
de whiskey (a Irlanda ho escriuen amb la “e”
al mig); la Calçada dels Gegants, on s’hi pot
arribar en un curiós trenet, un atractiu pont
penjat, i la nostra troballa a Ballymoney...;
però anem a pams.
Comencem visitant la destil·leria on fan el
whiskey del mateix nom del poble, Bushmills,
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la destil·leria (legal) més antiga del món!, des de 1608. El recorregut dura mitja hora i ens
expliquen tot el procés d’elaboració, que es diferencia de l’escocès en que a Irlanda, el licor
inicial, es destil·la tres cops, mentre que a Escòcia només dos. Això fa que el whiskey irlandès
sigui més gustós. Acabada la visita et deixen tastar el seu producte i comparar-lo amb whisky
escocès i bourbon i ni que sigui per la suggestió del lloc, l’acabes trobant més bo. Als que no
veuen alcohol els hi donen un refresc. Com sempre en aquests casos, el recorregut s’acaba a la
botiga on comprem unes ampolles de “Black Bushmills”.
Tornem a la furgo i anem fins al pont de “Carrick-arede”, estrany nom d’un pont penjat, que va de la costa
a un illot proper. El perquè del pont és que, cada estiu,
els pescadors del poble el construïen per tal de poder
accedir a millors llocs de pesca en el recorregut
migratori dels salmons i amb el temps ha esdevingut un
indret d’interès turístic. El pont (de pagament) no és
gran cosa però el conjunt que composa amb l’entorn
costaner ho fa força atractiu. Els penya-segats
despenjant-se fins l’aigua, el mar, molt net, i el verd fan
un lloc força atractiu. El paratge és preciós i fa molt
bona tarda. Tot plegat transmet molta pau.
Tornem a Bushmills i aparquem al centre del poble, a un
aparcament junt al riu, on salten els salmons, i on hi ha
diversos pescadors intentant capturar-los. Un d’ells ens ensenya el que ha pescat, és força
gran!, però s’hi ha estat sis hores.....
Juguem una estona a pilota i ens cau al riu i la recuperem amb el salabre que ens deixa el
pescador, més tard la pilota cau al jardí de la casa del costat...que està abandonada....saltem la
tanca i la tornem a recuperar.
Fem una ruta pels súpers del poble, on trobem una salsa barbacoa amb Jack Daniels que
comprem per l’Esteban que és col·leccionista de tot el que fa a aquesta marca.
Sopem i fem unes partides de l’UNO...., mentre plou.
Dimarts, 16 d’agost.
Tota la nit ha anat plovent i para quan acabem d’esmorzar.
Ens ha despertat el soroll de la talladora de gespa de la brigada municipal que avui li tocava
aquell tros de la vora del riu, mala sort!.
Ja hi ha homes pescant.
Comprem carn per dinar.
Deixem la furgo aparcada i anem cap a l’estació del trenet que porta de Bushmills a la “Calçada
dels gegants”, doncs volíem fer alguna cosa diferent i, després d’una estona d’espera, veiem
venir un home per la via, ens mira i ens pregunta si estem esperant el tren..., docs sí, doncs no
funciona..., perquè?...doncs perquè ha plogut i patina a la via. Impressionant, si aquí deu
ploure un dia sí un altre també!. Estranyats tornem al poble i agafem l’autobús que porta a la
Calçada, surten d’un gran aparcament del centre del poble i et porten fins a lloc, són una mena
d’autobusos llançadora que recorren els dos quilòmetres que separen el poble del lloc i que
són dissuasoris d’anar-hi amb el teu vehicle, malgrat que, allà també hi ha aparcaments.
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Un cop allà s’han de caminar uns deu minuts
fins trepitjar la pròpiament dita “Calçada dels
gegants”, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO i que consisteix en
un aflorament basàltic produït pel ràpid
refredament d’una colada volcànica. El lloc te
els seu encant, amb les columnes hexagonals
sorgint del terra i arribant a diferents alçades,
te un cert aire gaudinià (les columnes de la
capella de la Colònia Güell de Gaudí són de
basalt, també hexagonal, de Castellfollit de la
Roca (Garrotxa)). Les plaques hexagonals,
quan estan a ran de terra semblen rajoles;
quan estan a diferents alçades, semblen escales i quan ja són més altes recorden els tubs dels
òrgans de les esglésies. Les formacions són molt vistoses i, a més, tenen l’atractiu que ho pots
tocar, t’hi pots enfilar, ho pots viure, i això agrada a tothom. Ens hi estem una estona pujant i
baixant i fent fotos, tot i que hi ha força gent i que el vent bufa fort, fins i tot sembla que va en
augment i plovisqueja.

El nom de Calçada dels Gegants ve, segons explica la llegenda, de que, al cantó irlandès i a
l’escocès de la costa (que està relativament a prop, fins i tot es veu, al fons, mar endins, el cap
escocès del Mull of Kintyre (que dona nom a una fantàstica cançó d’en Paul MacArtney)), be
doncs, resulta que en ambdós llocs hi vivien sengles famílies de gegants i no s’aguantaven i
quan s’emprenyaven, es llençaven pedres, que al caure al terra van anar creant el camí fins
que el gegant escocès, fart d’històries i convençut de ser més fort que el seu col·lega irlandès
va decidir anar-hi a posar les coses clares. Al veure’l arribar la dona del gegant irlandès va
vestir al seu marit com si fos un nen i a l’arribar l’escocès a la costa irlandesa i veure’l, va
pensar que si el nen era així..., com devia ser el pare!..., davant del que va marxar espaordit i
trepitjant les pedres amb molta força perquè el camí quedes enfonsat al mar i el gegant
irlandès no el pogués seguir i arribar a Escòcia, per això només queda visible el tros irlandès.
Tornem fins al centre de visitants en uns microbusos que fan el trajecte de forma continua.
Un cop al centre d’informció, i mentre esperem el bus per tornar a Bushmills, bado una mica
en un xiringuito d’informació turística comarcal que hi ha i veig una foto d’un tractor passant
per sota d’uns arbres espectaculars. Pregunto on és i m’ho expliquen i decidim anar-hi a fer
una foto amb la furgo.
Tornem a Busmills, agafem la furgo i marxem a la recerca del paisatge a la zona de Ballymoney,
una mica la sud de Bushmills, cap a l’interior.
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El lloc es diu Bregagh Road, a Armoy, prop de
Ballymoney i ens costa una mica trobar-ho,
però finalment hi arribem. És un curt tram
d’una petita carretera local que està
flanquejada per uns immensos faigs (Hedges
en anglès) que donen al lloc un aspecte
absolutament màgic i/o fantasmagòric,
depenent de la llum.
Hi fem unes quantes fotos, bé, les fa la Marta,
ara cap amunt, ara cap avall; ara encén els
fars, ara apaga’ls, ara para, ara mou-te..., fem
totes les possibles variants. En aquesta estona,
tot i l’aïllament del lloc, han passat varis
cotxes, crec que tots els que havien de passar durant tot el dia, més que mai, tot i que l lloc
està força amagat enmig d’una zona de granges i camps.
Val molt la pena l’excursió i fer-hi una foto d’un lloc que no oblidareu i, a més us pot servir,
com a mi per a guanyar el concurs de fotografia del Club Camper de l’any 2011 !!. Si llegiu
aquesta crònica..., aneu-hi, no us en penedireu.
Marxem amb la satisfacció d’haver fet una autèntica troballa digna de recordar.
Marxem direcció Belfast, on volem fer la vista llampec i seguir camí.
Parem a dinar en un lloc qualsevol i en acabat passem per Ballymoney a visitar el memorial de
Joey Dunlop, un corredor de motos nord irlandès de quan jo era (més) afeccionat a les motos i
anava a veure Grans Premis per mitja Europa.
Seguim, la carretera A26, es torna autovia que ja ens portarà fins a Belfast. El paisatge
comença a perdre atractiu i es va industrialitzant.
Com ja he escrit altres cops, al viure en una ciutat, no ens agrada massa visitar grans ciutats, i
en aquest cas només volíem veure el Belfast dels barris obrers catòlics (Pro República
irlandesa) i els de Protestants (pro Britànics) i en ells, les pintades i recordatoris al·legòrics al
seu passat violent. Un passat ple de sang i odi.
Abans de marxar de vacances, en la fase de
preparació i recerca d’informació per internet
vaig anar a parar a aquesta web:
http://www.belfast-murals.co.uk/ que t’ubica
sobre un mapa de Belfast els 218 murals, ja
sigui pro-irlandesos, anomenats Republicans
o nacionalistes; pro-britànics, anomenats
Lleialistes o Unionistes; o, diguem-ne
neutrals com per exemple els que parlen del
Titànic, que es va construir i botar a Belfast,
precisament aquest 2012 any fa 100 anys.
Així doncs, aquesta web t’ensenya una foto
del mural i et diu l’adreça. I amb GPS ja ho
tens tot. Vaig tafanejar i vaig trobar alguns que parlaven de Catalunya i d’Euskadi i vàrem triar
els de Catalunya (és el mural 107 del llistat). El GPS ens porta cap a un barri de casetes baixes,
de gent treballadora, amb moltes pintades i murals, i alguna bandera irlandesa, potser sigui
psicològic, però t’hi trobes una mica incòmode, observat, abans d’arribar a la pintada que
busquem, i que finalment no trobem, però en trobem d’altres de tots sentits i sentiments, i
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casualment en trobem una que parla de Catalunya, on diu “Not Spain, Not France” i també
parla dels 350 anys d’ocupació i resistència històrica catalana.
Seguim voltant pel barri i veient tota mena d’impressionants murals amb pintades on
s’esmenten els morts d’un bàndol i de l’altre i, voltant, voltant acabem canviant de barri i
anant a parar al pro-britànic, una mica més espaiós i absolutament farcit de banderes
britàniques, marcant territori, i amb tota una altra col·lecció de murals (en millors condicions
de conservació) on exposen les seves reivindicacions i recordatoris de caiguts, malgrat això,
moltes pintures ja noten el pas del temps, d’un temps en pau i estan molt malmeses.
Veiem un típic taxi negre londinenc i resulta que fan recorreguts guiats amb aquests taxis per
aquests barris.
Seguim voltant i veient els murals de tota mena fins passar per un punt d’un carrer on veiem,
obertes, les grans portes que, suposem, s’utilitzaven per tancar i separar els barris catòlics i
protestants en els passats temps de disturbis. Això t’ajuda a dimensionar una part infinitesimal
del problema doncs des d’aquest punt, i des d’altres, es poden veure els dos barris, catòlics
(pro irlandesos) i protestants (pro-britànics) i te’n adones de la dificultat de representa aquesta
gran proximitat entre dos grups que s’odiaven. Ara, com a mínim, es suporten, perquè el que
no sembla de cap manera, es que s’estimin.

Seguim voltant i veient murals i memorials, doncs també hi ha petits recintes amb banderes,
plaques, làpides i/o petits jardins recordatoris dels respectius drames.
La zona és una mica laberíntica (com no podia ser d’altra manera) amb carrers buits, carrerons
sense sortida, espais deserts, fàbriques tancades, tanques, etc....
Voltem fins tenir-ne prou, fins que decidim marxar, amb el convenciment d’haver vist només la
punta de l’iceberg, havent només rascat o intuït la superfície del problema. Devien ser uns
temps molt difícils, de convivència impossible.
Marxem de Belfast cap al sud, per carreteres
secundàries fins anar a parar al poble de
Dromara, on veiem un aparcament a la zona
de serveis del poble, junt a l’escola, zona
esportiva, casal social, etc..., ens hi quedem
perquè és l’hora i a més tinc febre, tinc
tremolors i estic a 38ºC, anem preparant
bikinis per sopar, els nens juguen per allà fora,
i mentre estem preparant el sopar, se’ns
acosta la dona que estava jugant al tenis i es
produeix una nova mostra de l’amabilitat
irlandesa, ni que sigui la britànica..., ve i ens
diu si els nens volen jugar a tenis amb els seus, doncs sí, i es posen a jugar una estona, poc a
poc, les dues famílies ens anem acostant i acabem jugant tots. L’Èlia està molt contenta doncs
ens havia dit diversos cops aquest estiu que li agradaria jugar a tenis, i ja veus!!.
La tarda es va fonent lentament, la posta de sol, el lloc, el verd, l’amabilitat, la calma, algunes
persones passegen el gos, ens saludem, cap pressa, els ocells, el cel i el sol que se’n va.
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Les dues mares es fiquen al local social i la senyora li ensenya a la Marta el local i el que hi fan,
com ara mantes en “Patchwork” amb un mapa de la comarca amb els principals atractius.
Estan una bona estona xerrant (i s’entenen!!).
Finalment, ja sense llum, se’n van cap a casa (en un Jaguar!) i ens acomiadem amb tot l’afecte
que aquella curta estona de coneixença ens ha permès generar...però al cap d’un moment
tornen amb una capsa amb quatre cucurutxos de gelat per nosaltres. No us puc dir res més.
Nosaltres els hi donem una ampolla de vi de les que portem per aquests casos.
Dimecres, 17 d’agost
Amb el Frenadol i l’Ibuprofè he passat una bona nit.
Ens llevem tard, i fem una volta pel poble. Comprem carn en una carnisseria bastant
marranota atesa per un noi gras que ni te N.P.I. de tallar carn. Li demanem costelles i ens les
dona enganxades a la cuixa, també comprem dues salsitxes de vedella.
Seguim cap al sud, direcció Dublin i parem a Hilltown a comprar pa en un forn (“Bakery”).
Comprem dos pans, un de viena, molt xulo, i un de “soda” típicament irlandès.
Circulem per carreteres petites, entre camps, però no hi ha horts, ni els típics horts petits a
prop de la casa. No en hi ha, per això la fruita és d’aquí, hem comprat nectarines de Lleida
Comencem a pujar i ens endinsem en les “Mourne mountains”, de relleu suau i escassa
vegetació, fa molt bon dia i ens anem enfilant amb suavitat, no hi ha ningú, alguna vall, un
pantà, més muntanyes i a l’arribar al cim veiem el mar, al fons.
Comencem a baixar i parem a dinar a Attical, a l’aparcament del local socio-comunitari, posem
la barbacoa d’un sol ús però va fatal, triga molt, però es fa a foc lent i la carn queda molt bona.
Ja en els darrers quilòmetres d’Irlanda del Nord parem a gastar les darreres lliures posant
gasoli i comprat quatre xorrades. Just sortir de la benzinera s’encén el llum del nivell de l’aigua,
parem i netegem els contactes de l’indicador de l’ampolla interior, però al cap d’una estona es
torna a encendre...ara li faltava aigua. Parem a Ardie a berenar però la “Bakery” està punt de
tancar i això que és la hora del te!, no sembla lògic.
Parem per la carretera en una casa on posa que hi venen ous, fa una mica de por, l’home
sembla tret de la “Matanza de Texas”, però els ous surten bons...
Tirem fins a la zona del llac Ramor, al càmping de Ryefield, que està a la vora del llac. Uns
anem a pescar (sense èxit) i la Marta fa una truita amb patates per sopar que és tot un èxit. Els
nens s’entretenen fent llançaments amb la canya de pescar.
Divendres, 18 d’agost.
Fa bon dia, malgrat que hi ha núvols
escampats pel cel.
Dutxa, esmorzar i sortim cap el proper lloc de
Loughcrew, de 5.000 anys d’antiguitat.
Malgrat estar força amagat, trobem el lloc
amb certa facilitat doncs està força ben
assenyalat, les tombes estan perdudes en mig
del no res, en una zona de turons verds, entre
camps i granges. No sembla que ho
promocionin gaire i aquí rau un dels seus
principals atractius la seva soledat. A
l’aparcament hi ha una noia que ens informa
mínimament del tema.
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Hi entrem i comencem a pujar el turó, veiem algun conill i comencem a guanyar alçada
respecte l’entorn i a gaudir del paisatge, un cop al cim veus que el lloc era força privilegiat
doncs és el punt més alt en molt de territori. Hi ha un gran túmul central molt sencer i alguns
de molt més petits, bastant fets malbé, en tot el seu perímetre.
Estem pràcticament sols, només nosaltres quatre i un home amb una noia alemanya. En això
arriba un guia i ens obre la tomba principal i hi entrem, el lloc és petit i estret però impressiona
pel treball desenvolupat en la seva construcció fa 5.000 anys!. Hi ha un passadís i tres petits
habitacles on es dipositaven les cendres dels morts. Com acostuma a succeir en aquests casos,
la orientació del túmul és solar i, en aquest cas, la porta està cap a l’est, cap a la sortida del sol,
i està orientada de tal manera que el sol, els dos solsticis (estiu i hivern) entra per la porta fins
al fons de la tomba. El guia ens fa una simulació amb una llanterna i aleshores veiem uns
dibuixos en les pedres interiors que no havíem vist, la majoria representacions solars, ens els
ensenya amb el lot i els anem reconeixent i admirant pel seu encant i senzillesa.
A la sortida i veient tot l’entorn a inferior alçada te’n adones millor de la rellevància del lloc, tot
el que ens envolta és d’un verd intens, de relleu suau, però el turó de Loughcrew és el que
domina tot l’entorn. El que hi havia i s’hi feia allà era el més important de la contrada.
De tornada observem que al centre de la carretera d’accés hi creix l’herba, la qual cosa
confirma, l’aïllament del lloc i les seves poques visites, tot i ser un lloc de reconeguda
importància històrica i cultural d’Irlanda. En aquesta llunyania radica bona part del seu
atractiu.
Pel camí fem la reflexió sobre que en la cultura irlandesa, i/o en la celta, sembla, que no es
tingui tanta por dels morts com en la cultura llatina, doncs els cementiris estan al bell mig dels
pobles, sovint sense murs i amb cases que limiten amb el recinte funerari.
També fem una altra reflexió, molt més terrenal, consistent en que al país no hi ha massa
furgos, suposem que els clima no ho afavoreix, però les que hi ha, bàsicament de càrrega, són
pràcticament totes T-4 de color verd, verd-blavós, com la d’en Joanot o d’en Toni i na Mercè.
Sobre això al tornar a casa li vaig comentar a en Joanot i em va dir que, a aquell verd,
Volkswagen l’anomena verd Irlanda. La qual cosa ho fa quadrar tot.
Tirem cap a l’est, cap a Monasterboice a veure les restes monàstiques, de camí es torna a
encendre el llum de l’aigua, netegem els bornes i al cap d’una estona es torna a encendre,
afegim aigua i, més tard, es torna a encendre, més neteja i més aigua, malgrat que a vegades
aconsegueixi que s’apagui parant i engegant la furgo.
A Monasterboice hi ha les restes d’un
monestir que es remunta als segles V o VI,
fundat per un dels seguidors de Sant Patrici,
patró d’Irlanda, te unes fantàstiques creus
celtes farcides de dibuixos al·legòrics
d’escenes bíbliques i una esvelta i alta torre
rodona d’uns trenta metres d’alçada.
L’entrada és de franc però demanen la
voluntat.
Dinem a l’aparcament, on hi ha taules i wc.
Recuperem la direcció sud, i anem fins al
recinte històric de Brú-Na- Boine (El palau del Boine, que és un riu, en gaèlic). Aquest complex,
que és el tercer lloc de l’illa declarat patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, juntament
amb Skellig Michael i la Calçada dels Gegants (i els hem visitat els tres...) és un conjunt de tres
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grups d’enterraments, similars als de Loughcrew, però molt més grans i potents. Aquestes
tombes són mil anys més antigues que Stonehenge, al sud d’Anglaterra, fins i tot anteriors a
les piràmides d’Egipte doncs tenen més de 5.000 anys d’antiguitat. Les tombes s’agrupen en
tres recintes: Dowth, que no es visitable; Knowth, que si visitarem avui i Newgrange que
haurem de deixar per l’endemà.
Arribem al centre de visitants i només podem agafar torn per la visita de les 16.45 per Knowth,
per Newgrange ja no hi ha lloc i decidim deixar-ho per l’endemà. Fem una horeta de temps al
centre de visitants veient algunes exposicions i algunes paradetes d’artesans locals que hi ha
instal·lades. En una d’elles em compro dues ovelles fetes amb llana cardada, molt xules!, i li
regalo unes arracades amb símbols celtes.
El sistema de visita consisteix en comprar l’entrada i agafar torn, et donen una enganxina amb
el nom del recinte a visitar i l’hora d’inici (el color de
l’enganxina depèn de l’hora), aleshores, a l’hora
esmentada has d’estar en una mena d’estació de
sortida on arriba un microbús que et porta fins al
recinte. I tens una hora de visita.
Arribem al recinte funerari de Knowth i hi ha una guia
esperant-nos. Et van fer l’explicació de més a menys.
T’expliquen la història del recinte, de la seva ubicació,
del que conté el recinte. Hi ha un enorme monticle
central, amb un diàmetre de 45 metres!, que conté la
tomba principal, envoltada d’enormes pedres
gravades. Dins hi ha el corredor amb sortides cap a
l’est i l’oest i al centre hi ha l’habitacle que va creixent
fins arribar a un sostre pentagonal. També pugem a
sobre del túmul on ens expliquen la història del turó
que ha estat habitat en diferents èpoques des de
l’antiguitat doncs era el lloc més alt del contorn. Ens
expliquen que les grans pedres eren portades en vaixell pel riu Boyne des de pedreres
ubicades al sud de Dublín. Des de dalt del turó veiem que envoltant la tomba central en hi ha
d’altres molt més petites.
De tornada al centre de visitants veiem una propaganda d’un poble proper on avui mateix hi
fan balls tradicionals, trobem el poble però no hi fan res. (Visita a Knowth: 13€ x 4 pax.).
Ens adrecem a un altre poble proper, a Donore, on sembla que si en fan al pub del poble.
Aparquem just al davant del pub, al darrera d’un petit centre comercial que hi ha, on també
ens hi quedarem a dormir.
Havent sopat, anem al pub on, per fer temps, fem una partideta de l’UNO i l’edat de l’Èlia no
és cap problema, en contra del que havíem llegit a alguns llocs. Hi ha gent de totes les edats i
de tots els estats d’embriaguesa. Comença la música amb cançons més suaus que es van
animat poc a poc. Els més torrats comencen a ballar. La majoria dels parroquians se sap les
cançons i les van cantant.
Anem a dormir rient doncs ja sigui per l’efecte de la Guinnes o per pura incapacitat a en Marçal
no li surt la paraula “escoceses”(la veritat és que no recordo perquè en castellà), no li surt, que
no, li fem dir 1 escocés 2 escoceses i 3 escoceses, però no hi ha manera. Coses absurdes que
passen i que et fan riure una estona en família i que ningú més pot entendre.
Divendres, 19 d’agost.
Ens llevem aviat, doncs volem visitar Newgrange aviat i obren a les 9 i pel que vàrem veure
ahir es deu omplir de gent amb certa rapidesa.
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Anem al súper del costat, que obra a les 8, a esmorzar, però encara no tenen gaire cosa
preparada. Malgrat això jo em compro unes patates i un a tartaleta de full farcida de carn.
Arribem a la porta del centre de visitants de Brú-na Boyne a les 8.30 hores, doncs vàrem
entendre que era a l’hora que obrien, però obren a les 9. Tot i això no som els primers i just al
darrera nostre arriba un autocar de finlandesos!.
Entrem i agafem hora per visitar Newgrange a les 9.30. El funcionament és el mateix, anem al
punt on, puntualment, surten els microbusos que et porten al recinte funerari.
Newgrange és encara més gran (80 metres
de diàmetre i 13 d’alt) i vistós, ja de lluny,
doncs te part del seu exterior reconstruït,
destacant la part central que envolta la
porta principal decorada amb pedra de
quarsita blanca, portada de 70 quilòmetres
al sud, en una època on encara no es
coneixia ni la roda ni s’havia domesticat al
cavall, amb tot el que esmentar que el
túmul el composen dues-centes mil tones
de pedra!!.., fa mareig i més si es pensa que
es va construir 3.200 anys a.C., sis segles
abans que les piràmides d’Egipte.
Hi ha tot un seguit de 97 pedres resseguint la base la tomba, algunes d’elles gravades, fins que
al davant de la porta principal hi ha una gran pedra gravada que sembla feia les funcions de
porta. A sobre de l’entrada hi ha un forat per on entra el sol els dies de solstici. Ens fan una
imitació de l’entrada del sol i es pot veure clarament com en aquests dies el sol, en sortir,
entra fins al fons de la cambra. La cambra central, amb un sostre força alt, te tres habitacles on
es dipositaven les restes dels difunts i en les que hi ha pedres amb nombroses gravacions.
A fora ha anat plovisquejant sense més importància.
Marxem de Brú-na-Boyne amb la sensació d’haver visitat un lloc molt especial, ple de força.
(Visita a Newgrange: 13€ x 4 pax.).
Anem cap a Tara (que no és fàcil de trobar), un dels llocs més sagrats d’Irlanda, (tot i que ens
acaba decebent). Tara ocupa un lloc destacat en la història, llegendes i folklore de la mitologia
celta. Tara era el lloc on s’ubicava l’entrada a l’infern i on es celebraven tota mena de ritus
pagans, en el centre cerimonial de 14 reis irlandesos fins l’arribada del cristianisme al segle VI.
El cert és que actualment és un recinte cobert de suau herba, on només hi ha un turó amb
algunes marques i desnivells al terra amb rètols que indiquen el que hi havia allà. A l’entrada hi
ha una foto aèria que t’ajuda a entendre el recinte.
Una història molt més prosaica és el fet que el
nom de Tara està directament relacionat amb
la pel·lícula “Allò que el vent s’endugué”,
doncs és el nom de la casa dels O’Hara,
cognom típicament irlandès.
Anem cap a Trim, a visitar el castell i a més a
en Marçal li fa força il·lusió doncs en ell s’hi
van rodar algunes escenes de Braveheart.
Voltem per recinte murallat i ens fem un fart
de riure veient a les participants en un
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casament pelant-se de fred amb els seus vestits d’estiu en un dia rúfol. Ells, com que van amb
el típic traje, ho porten millor, però elles les estan passat pu...., arraconades en un racó de la
muralla els hi volen els tuls i s’arrauleixen les unes contra les altres com els ramats de pingüins.
Nosaltres entrem al recinte central en companyia de la guia i Deu n’hi do!, quina construcció
amb els seus 25 metres d’alçada. Ens expliquen, amb maquetes, que el recinte inicial és de
l’any 1.200 +/- i que el van anar modificant i millorant segons avançaven els sistemes d’atac
militar. Es va recorrent el seu interior fins arribar a dalt de tot.
L’estètica del lloc és immillorable afegit el fet que hi ha un riu que passa just al peu de la
muralla on hi ha uns cignes nedant, tot molt bucòlic.
Intentem trobar un lloc per les rodalies on facin música però no ens en sortim pel que acabem
tornant a dormir a Donore, al mateix aparcament al davant del pub i darrera del centre
comercial on ahir vam fer nit. A l’arribar ens trobem una autocaravana d’una família de Lleida
que demà van a Newgrange i que porten més d’un més voltant per Irlanda.
Després de sopar anem al pub a preparar l’estada a Dublín, tot bevent una Guinness.
(Preus pub: pinta de Guinnes 3/4 €, mitja pinta 2.5€ i un cafè: 2€).
Estant al pub, se’ns acosta un home i ens explica que ens ha vist amb la furgo i ens ofereix casa
seva per si volem alguna cosa o donar-nos una dutxa amb aigua calenta. Declinem l’oferta molt
agraïts. Una nova mostra del bon caràcter dels irlandesos amb els desconeguts.
Dissabte, 20 d’agost
Anem tirant cap a la capital per carreteres secundàries, sense cap pressa, però menys mal del
GPS!, sobre tot ja dins la ciutat. Anem fins a la comissaria de policia de Drumcondra avenue a
recollir les claus de la casa de l’IPA, ubicada al número 13 d’Iona drive de Dublín.
Aquesta casa la vaig veure a la web d’IPA Irlanda i al mes de maig ja vaig fer la reserva per
correu electrònic per tres nits (20. 21 i 22 d’agost) i així ja estava lligat, i a més ens anava
quadrat amb el partit de rugbi que volíem anar a veure. Aquest era un altre dels atractius del
viatge, també voltant per internet vaig veure que el dissabte 20 d’agost a les cinc de la tarda,
jugaven a l’Aviva Stadium de Dublín les seleccions d’Irlanda i França, en partit amistós
preparatori del mundial de rugbi que es jugava al setembre a Nova Zelanda. Fantàstic.
Així doncs ja ens tens al carrer Iona al davant
d’una preciosa casa de maó vermell, amb un
jardinet al davant i pàrquing a la dreta, tot i
que deixem la furgo al carrer. El que voldríem
tots, una casa, “casa”, a la ciutat, en una zona
tranquil·la. Tot el barri són carrers molt
tranquils amb cases arrenglerades, una
església, un hotel però cap botiga.
Ens fa molta il·lusió, és la primera casa IPA on
anem en tots aquests anys de viatges per
Europa i, a més aquesta és preciosa.
Entrem.
Hi ha un gran menjador a la dreta, amb la llar de foc, tot ple de vitrines amb recordatoris dels
diferents visitants que hi ha passat: gorres, escuts, objectes diversos. A l’esquerra hi ha una sla
d’estar, amb la seva llar de foc i una tele. També hi ha vitrines amb més gorres i altres
objectes. Tot el terra és de moqueta. Els vitralls de la porta, amb l’escut de l’IPA a sobre de la
porta, deixen passar una llum molt acollidora.
Hi ha una escala que puja i que baixa.
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Si la baixem arribem a un gran, molt gran, espai de cuina menjador amb una il·luminació
natural espaterrant. Aquest espai dona la pati del darrera de la casa. Tot gespa i arbres i molt
gran, com tota la casa. A l’esquerra hi ha una petita construcció on hi ha un wc i un cuartet
amb rentadora i assecadora, que utilitzem immediatament. A la dreta del patí hi ha el garatge
de la casa que ara s’utilitza de magatzem de l’IPA o d’estenedor a cobert. Hi ha una taula i
cadires per poder seure a l’aire lliure. En un racó, una barbacoa.
La cuina menjador és molt gran, hi ha un espai amb tres taules per seure, hi ha cuina, forn,
microones, bullidors d’aigua, cafetera, estris de cuina de tota mena, coberts i plats i gots ..., de
tot. També hi ha armaris amb el número de cada habitació on els ocupants hi poden deixat els
seus queviures. Hi ha unes petites neveres a compartir entre dues habitacions cadascuna. Per
les parets hi ha més recordatoris de les diferents associacions de l’IPA de tot el món.
Pujant les escales hi ha un primer entresol amb dos wc i dutxa i al primer pis les quatre
habitacions de la casa, però encara queda un altre petit tram d’escales amb una altra
habitació. Total: cinc habitacions. La nostra habitació te dos llits petits i un de matrimoni i un
complert bany. Prenem posicions, agafem espais, posem els aparells a carregar. Hi ha wi-fi!.
Tots anem per la casa fent nous descobriments. És fantàstica, quina enveja!.

Trobem a la dona de la neteja de la casa que ens facilita i explica l’ús de la rentadora i
l’assecadora que posem en marxa mentre fem el dinar. Altres es dutxen i afaiten.
Dinem i marxem cap a l’estadi en una mena de metro aeri (que no va per túnels), no ens cal
preguntar gaire doncs hi ha força gent amb la samarreta verda d’Irlanda esperant a l’andana i
“Donde va Vicente?, pues donde va la gente!” i això fem, pugem al tren i baixem on baixen
tots. Un cop a terra preguntem pel carrer “Lansdowne Road” proper a l’estadi, on està la seu
de la Federació Irlandesa de Rugbi (IRFU) on tenim les nostres entrades que vàrem comprar el
mes de maig per internet per l’interessant preu de 60€ tots quatre amb el “Family ticket”. Pel
carrer, pels voltants de l’estadi hi ha un ambient espectacular, molta gent amb samarretes i
banders verdes, alguns grups de francesos.
Amb les nostres entrades a la ma, entrem al “AVIVA Stadium (Aviva és una asseguradora),
situat al sud de Dublín.
L’estadi és espectacular amb tota una coberta
exterior de metall i vidre. L’interior te el
terreny de joc descobert i tot el perímetre de
tribunes cobert. En Marçal i jo portem
samarretes “ad hoc”, ell de Guinness i jo de la
selecció irlandesa (les va comprar fa dos anys
quan va venir amb l’escola a Dublín) i, a més
ens comprem sengles Guinnes per celebrar
l’aconteixement. Ho tenim tot i fa molt bona
tarda.
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L’ambient a l’estadi és força familiar i festiu, és un partit amistós, i el rival no és Anglaterra....
Hi ha força gent amb nens.
Surten els equips, sona la Marsellesa (com
m’agrada aquest himne!), la gent guarda un
respectuós silenci, i arriba el moment dels
“Himnes” irlandesos, perquè en toquen dos, i
els canten i tots canten i se’ls saben tots dos:
l’“Ireland's Call” és una cançó irlandesa
utilitzada como himne en els partits de l’equip
nacional de rugbi, i l’himne gaèlic “Amhrán na
bhFiann” (La cançó del soldat, l’himne
d’Irlanda) perquè, i aquí està el perquè dels dos
himnes, l’equip d’Irlanda de rugbi agrupa les
dues parts políticament separades de l’illa
(Irlanda del Nord i la República d’Irlanda) i quan
els partits es juguen a Dublín es canten tots dos himnes. A l’estranger només es canta
l’Ireland's Call. Com diria Obèlix: “estan bojos aquests romans !...).
Comença el partit, ambient al màxim, estem tos quatre de vacances a Dublín vivint-ho, fa molt
bona tarda, ens estem cascant unes Guinness, poc més es pot demanar a la vida. I, a més
comença marcant Irlanda. Perfecte.
Amb els pas dels minuts, França va imposant la seva superior qualitat, de la ma del mig de
melé, Morgan Parra. A la mitja part “encarreguem” una samarreta de la selecció irlandesa que
“casualment” li porten els Reis Mags a en Marçal. La segona part també es de domini francès
fins que al final Irlanda aconsegueix acostar-se una mica però acaba el partit amb victòria
francesa per 20 a 26.
Sortim dels últims de l’estadi i gaudint de l’esplèndida tarda, anem cap al centre, vorejant i
travessant canals fins arribar al davant del Trinity College, al centre de la ciutat.
Ens endinsem en el barri del Temple bar, (on hi ha el vermell pub que ha donat el nom al
barri), hi ha força ambient, molta, moltíssima gent pel carrer, molta gent jove disfressada en
comiats de solter/a. Les noies vesteixen amb força mal gust, grans tacons, molta pintura,
vestits curts i arrapats....Busquem un lloc per sopar, però evidentment és el pitjor lloc, pel que
acabem anant al Hard Rock Cafè, on ens fan esperar força i el menjar és escàs. (Sopar al Hard
Rock de Dublín x 4pax: 55€).
Havent sopat voltem per la zona i en la porta d’un pub veiem les imatges del partit de la
Supercopa d’Espanya on en Mouriño i fica el dit a l’ull del Tito Vilanova, no ho havíem vist i ens
fem un fart de riure amb la premeditació i mala llet del tio. Però perden...
També a Dublín hem pogut gaudir del bon
tracte dels Irlandesos, gent amable i
educada, ens sembla que els hi és força
atractiu que siguem catalans...., durant tot el
viatge hem tingut aquesta sensació.
Anem a dormir en
Drumcondra station.

autobús

fins

a
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Diumenge, 21 d’agost. Dia a Dublín.
Ens aixequem i al preparar l’esmorzar es crema una torrada a la torradora, la qual cosa fa
saltar l’alarma d’incendis...que no sabem ni on és ni com es para....el soroll a dins de la casa és
eixordador. Finalment uns dels altres ocupants de la casa sap parar l’alarma...que es torna a
disparar perquè el fum encara no havia marxat del tot. La torna a parar. Bon dia a tothom!!!!
Marxem dissimuladament, com si no hagués passat res, i anem a celebrar-ho a la fàbrica
Guinness.
Després de creuar tot Dublín en autobús
arribem a la zona industrial on està la
immensa fàbrica de la mítica Guinness. La
visita, de pagament, és força llarga i recorre
les antigues instal·lacions en un circuit que va
pujant l’edifici voltant un gran ull central que
te forma de got de pinta de cervesa i que
acaba a la part de dalt a la zona de l’escuma.
Molt ben pensat. Portem unes audioguies
que ens van explicant el que veiem, una de
les coses que més ens crida l’atenció és la
pel·lícula de la fabricació de les botes on
guardaven la cervesa.
Arribem al pis de dalt de tot, el de l’escuma, que te totes les parets perimetrals de vidre amb
indicacions del que hi ha en cada direcció i on et serveixen una pinta de Guinness o un refresc.
Les pintes i els gots van de bòlit...a casa en hi ha un d’igual...
El recorregut acaba, com sempre en aquests casos, a la botiga, que en aquest cas és encara
més gran, molt gran. Comprem alguna coseta per nosaltres i els amics, sobre tot ampolles de
Guinness personalitzades amb el nom que vulguis. (Visita fàbrica Guinness: 23€).
Acabada la visita ja és hora de dinar i camí del centre busquem algun lloc atractiu per dinar,
però ha marxat el llum del barri. Mala sort. Seguim caminant i acabem dinant en una mena de
Fish and Chips o Take away (Menjar per emportar)però més bonic i modern, on ens posem fins
el cul de patates fregides (molt bones). (Dinar x 4 pax: 30€).
Ja al centre entrem a visitar el famós Trinity College, el lloc on han estudiat tots els irlandesos
que ha estat alguna cosa a Irlanda. Per tant d’alguna manera és el bressol de la seva cultura i
política moderna. És un gran recinte universitari amb edificis clàssics per les diferents facultats
al voltant d’un gran pati. Els mateixos estudiants, per treure’s un sobresou fan de guies.
Voltem pel recinte i entrem a visitar la exposició permanent del Llibre de Kells, que a part del
llibre en sí, inclou altres llibres de la mateixa època. L’atractiu d’aquests llibres és que es van
escriure cap a l’any 800 (!!) pels monjos
celtes. És una llibre, escrit en llatí, que inclou
els quatre evangelis del Nou testament,
magníficament il·luminat amb uns gravats
multicolors que sorprenen i captiven per la
seva gran bellesa i tècnica.
Al final del recorregut...la botiga, on li
comprem unes arracadetes de plata a l’Èlia.
(Visita Trinity College: 35€).
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Després anem a veure un museu que segons la nostra guia és molt especial: la Chester Beatty
Library que te els seus orígens en una col·lecció privada d’un diplomàtic britànic de quan
encara tenien l’imperi que va anar col·leccionant obres d’art sobre tot textos sagrats com
Corans, Bíblies, Vedes, o simplement textos ja siguin polítics o artístics. Una col·lecció
impressionant.
A la sortida voltem una mica pel castell, que no ho sembla perquè ha quedat engolit per la
ciutat.
Anem a la zona de la plaça i el parc Merrion, on hi ha una escultura d’Oscar Wilde, doncs vivia
en aquella plaça. La zona és el centre de les vivendes d’estil Georgià amb les seves portes
multicolors, els poms de llautó, els tres esglaons per pujar-hi, el frontal neoclàssic sobre la
porta. Cases de tres pisos amb grans finestrons. Alguna és visitable.
Cap a les 8 tornem cap a la casa. (Preu targeta Bus 10 viatges:10€, targeta combinada Metro i
Bus:16€).
Dilluns, 22 d’agost. 2on dia a Dublín.
Esmorzem al sol, al pati del darrera de la casa,
avui fa encara millor dia que ahir.
Ja sabem molt be com desplaçar-nos cap al
centre i baixem en un passeig on hi ha una
mena d’agulla infinita commemorativa dels
mil anys de Dublín (The Spire of Dublín).
Prop d’allà hi ha una zona de mercat on
trobem un forn francès magnífic, hi fem un
cafè i unes pastes. El mercat és molt bàsic
amb algunes parades de fruita i verdures,
moltes botigues de shwarma, extensions pels
cabells i telèfons mòbils.
En tot el dia no hem vist cap mercat ni, pràcticament, botigues de queviures, només botigues
de roba, súpers, “Take away” de menjar, alguna ferreteria i poca cosa més, cap carnisseria, cap
peixateria, ni cap forn.
En Marçal es compra una samarreta i uns calçotets i un xandall de la selecció irlandesa.
Dinem en un lloc força atractiu amb alguns oficinistes de la zona, un pub molt polit que fa molt
de goig i mengem, a part del pa amb mantega que et posen d’entrada, una sopa i uns
entrepans d’un pa molt digne amb enciam, maionesa, pollastre i bacon. (Dinar x 4pax: 30€).
Havent dinat seguim voltant pel centre comercial de la ciutat i l’Èlia es compra una samarreta
amb una furgo i un jersei d’Irlanda.
De tornada cap al forn del matí i el bus passem per una mena d’antic mercat, d’obra vista, amb
botiguetes molt variades que ja tanquen perquè són les 6....
Tornem fins al punxó del mil·lenari i en bus
cap a la casa, comprem al súper i sopem.
Tristos. Demà marxem d’Irlanda.
Dimarts. 23 d’agost.
Marxem amb pena de la casa, és tal i com
tots nosaltres la voldríem, però no és nostra.
La furgo no engega, fem el pont amb la
tercera bateria i marxem. El llum de l’aigua
s’encén algun cop.
Sortim de Dublín cap al sud, passant,
expressament, per barris perifèrics, evitant
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autopistes i anem fins Glendalough, preciós i amagat racó d’Irlanda. Una verda vall amb un llac
i les restes d’un antic monestir fundat per sant Kevin. Hi ha un gran aparcament. Hi ha
diferents camins marcats a la vall, de diferent recorregut i perfectament assenyalats. Passes un
riu, un bosc, una immensa zona de gespa on juguen els nens i arribes al llac. Al fons del llac és
veuen els fils d’aigua que l’alimenten lliscant des de les muntanyes. Hi ha 2 cignes que posen la
nota romàntica. Els nens juguen i s’enfilen a un espectacular tronc d’un arbre caigut.
De tornada es passa per dins d’un bosc d’arbres molt prims i junts, una gruixuda capa de molsa
cobreix les roques. Més endavant hi ha uns grans arbres, potser cedres, fins arribar a les restes
del recinte monàstic, hi ha l’església central (la catedral) dues esglésies més petites i un
cementiri. Hi ha un altre exemplar de torre cilíndrica, de força alçada, uns 30 metres, amb la
porta a 3.5 metres del terra doncs servia de magatzem i de refugi. Tot es va anar construït
seguit el culte a sant Kevin que va predicar en aquest paratge fins que, amb el temps, va
esdevenir lloc de peregrinatge i d’importants enterraments fins que els ocupants anglesos s’ho
van carregar. Prop de l’antiga entrada al recinte hi ha, actualment, algunes parades de records.
Acabem el recorregut que ha estat un molt agradable passeig d’un parell d’horetes per un
paratge absolutament idíl·lic, fàcil, suau, acollidor. Un excel·lent darrer record d’Irlanda.
Dinem a l’aparcament, en una taula de picnic. Al costat, en una altra taula, hi ha una parella en
la que ell es posa histèric amb les vespes i salta i es mou i crida...ens fem un fart de riure, és el
nostre dinar-espectacle particular.
Tornem a netejar l’oli de les barnilles del tap de l’indicador de nivell. Quin martiri!.
Marxem cap al sud, direcció Wexford, tot buscant un súper on fer les darreres comprees
irlandeses per portar cap a casa.
Wexford sembla una ciutat bonica amb un gran riu, o és un braç de mar?, o un canal que la
travessa? , però no trobem cap súper.
Finalment, ja a l’entrada de Rosslare, d’on
surt el ferri, en trobem un, força gran, de la
cadena Valu i que està força bé. Comprem
força xorrades, farina amb tomàquet per fer
pa (Quin invent pels catalans!), patates xips.
Patates per coure, un pack de 6
Guinness...tonteries.
Tirem un tros enrere per sopar en un take
away a peu de carretera (és que no hi ha res
més!) i finalment arribem al port, a la cua del
ferri dues hores abans de salpar que és a les
21.30.
Un cop obren les cabines de control els tràmits són força lleugers i embarquem aviat. Quina
diferència amb el via crucis de l’any passat a Marroc, que vam trigar sis hores!.
Ja acomodats al camarot sortim a coberta a acomiadar-nos d’aquest bonic, fàcil, acollidor,
verd, musical, històric, impressionant, mariner i marítim, amable, net, ventós, més amable,
plujós, fidel, esportiu, passional, complex, variat i encara més verd país.
Aneu-hi, us agradarà.
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Dimecres, 24 d’agost
El vaixell no s’ha mogut gens ni mica i hem
dormit molt bé.
Ens llevem a les 10 tocades i esmorzem a les
taules del bar. Uns músics francesos que
canten en serbi ens amenitzen l’esmorzar.
El cap està ple de records, no solament
d’Irlanda sinó d’altres viatges. En Marçal farà
18 anys l’any que ve i potser ja no tornarem a
viatjar tots quatre. La vida segueix el seu curs i
ens porta, però evidentment estic molt
content de per, on, com i amb qui m’ha portat
la meva vida.
Arribem a Cherbourg i sortim del port a les 16.30hs.
El canvi de temperatura és dràstic!...i espera’t!. Fa caloreta, uns 20 graus.
Es torna a encendre el llum de l’aigua. Netegem. (Que he hecho yo para merecer esto?!)
Anem tirant. Per sort hi ha algun núvol que fa el viatge més confortable.
Parem a sopar en una àrea de servei prop de LeMans. M’agradaria veure el circuit.
Acabem fent uns 500 kilòmetres fins al poble de VIllefranche sur Cher, al mig de França, entre
Tours i Bourges, on fem nit a l’aparcament de l’estació.
Dijous 25 d’agost
Sortim tranquil·lament a les 9. Carretera i manta. Aquests dies de carretera total són part del
viatge i la veritat és que a mi m’agraden molt.
Ja a la zona del massís central francès, dinem a l’àrea de l’autopista que te unes vistes
espectaculars sobre el viaducte de Garabit, obra de Gustave Eiffel. Un immens mecano de
color vermell amb un arc central de
dimensions gegantines amb 165 metres de
llum i una alçada de 120 metres!. Fantàstic i
molt elegant.
Seguim. Passem pel pont de Millau. Una altra
obra colossal d’enginyeria.
A les 4 arribem a Roquefort sur Sulzon, el
Roquefort del formatge, a comprar-ne. Anem
directament a la botiga de Societé i en
comprem mig del daurat (Baraugnodes) i mig
del negre (Templiers). De baixada cap a la
furgo passem per un patit obrador en el que
no havíem reparat mai, és la formatgeria
Carles. Aquí ho fan tot a ma (ho veiem) i no el deixen tastar. Si els vols bé, i si no...., en
comprem mig més, al mateix preu que el Societé
A les 8 arribem a Perpinyà i a la sortida de l’autopista ens trobem amb en Toni i la Mercè, i
l’Oriol, amb els pares d’en Toni. Que petit és el mon.
Anem a comprar quatre coses més a l’Auchan de Perpinyà, que tanquen!!

Ja de nit, a quarts de deu, del dijous 25 d’agost de 2011, tornem a Catalunya.
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Anem a dormir a Argelaguer, que està més prop i veiem a la família. En Nil també acaba
d’arribar d’Holanda.
Divendres, 26 d’agost...arribem a casa.
28 dies i 5.800 quilòmetres després
El que ve ara de buidar la furgo, endreçar coses i rentar roba us ho estalvio perquè ja sabeu de
que va...
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Dades generals:
Guia Lonely Planet

Sortida de Barcelona:
Dia: Dissabte, 30 de juliol de 2011
Hora: 19.15
Quilòmetres marcador: 172.630
Arribada a Barcelona:
Dia: Divendres, 26 d’agost de 2011
Hora: 12.40
Quilòmetres marcador: 178.430
Dies transcorreguts: 28
Quilòmetres recorreguts: 5.800

Quadre de despeses en combustible i autopistes (+/-)
Quadre de despeses en Combustible i autopistes
€ - Autopista
16.40 €
19.20 €
17.90 €
27.50

5.60 €
18 €
7.30
18.90 €
8.20 €
8.20 €
2.10 €

Dia
30 de juliol
30 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
3 d'agost
6 d'agost
12 d'agost
14 d'agost
17 d'agost
23 d'agost
24 d'agost
24 d'agost
24 d'agost
24 d'agost
25 d'agost
25 d'agost
25 d'agost
25 d'agost
25 d'agost
25 d'agost

Lloc
Sortim amb el dipòsit ple
Vilafranca de Lauragais
Peatge troncal de Tolosa de Llenguadoc
Saint Nicolas
Burdeus
Nantes
a 124 kms del Mont Saint Michel
a 20 kms del Mont Saint Michel - GAS
Cherborurg
Kenmare
Galway
Carndonach (Donegal)
Warrenpoint
Wexford
Cherborurg
Argentan ouest
Saint Cristophe (Tours)
Villefranche sur Cher (sortim per fer nit)
Aire di Centre de France
Clermont Ferrand
Pont de Millau
Lespignan
Perpinyà
Frontera

País
CAT
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
IE
IE
IE
UK
IE
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
CAT

€ - Gasoli

Kms
172.630

64 €

173.113

62 €
6.29 €
54 €
73.01 €
79 €
73 €
45£ / 54 €
20 €
64.63 €

173.713

69.06 €

177.584

20 €
59 €

178.127

175.389
175.982
176.388
176.896
177.050

Litres

Preu litre

48 lt
6.91 Gas
41 lt
51 lt
55 lt
51 lt
32 lt
14.5 lt
47.69 lt

1.289 €
0.910 €
1.319 €
1.43 €
1.43 €
1.43 €
1.40£
1.378 €
1.349 €

13.53

1.48 €
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Informació del ferri:

Celtic Link Ferries
Route:
Cherbourg to Rosslare
Departing:
Wed 03 August 2011 at 2100
Arriving:
Thu 04 August 2011 at 1500
Passenger:
3 Adults 1 Child
Method of Transport: Car, xxxxxxx - Volkswagen
Vehicle Height:
Less than 2.6 metres
Vehicle Length:
Less than 5 metres
Accommodation:
1 of 4 Berth Inside Cabin

http://www.celticlinkferries.com/index.asp

Route:
Rosslare to Cherbourg
Departing:
Tue 23 August 2011 at 2130
Arriving:
Wed 24 August 2011 at 1530
Passenger:
3 Adults 1 Child
Method of Transport: Car, xxxxxxx - Volkswagen
Vehicle Height:
Less than 2.6 metres
Vehicle Length:
Less than 5 metres
Accommodation:
1 of 4 Berth Inside Cabin(NV)
Cost:

717.06 EUR

Càmpings
www.camping-ireland.ie

Mercats d’Irlanda:
www.eventsmarketsireland.com/
Extensa i intensa guia amb els mercats diaris i setmanals de tota Irlanda, amb
ubicacions, horaris i continguts.
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Informació d’activitats:
Observació de Balenes
Colin Barnes
http://www.whalewatchwithcolinbarnes.com/trips.html
Horari d'Estiu
10:00-14:00
15:00-19:00

Les reserves es poden fer trucant al telèfon:
(00-353) 028-3678 9 o (00-353) 086-327-3226.

Castletownshend,
Skibbereen,
Cork,

PREUS
Adults: 50 euros
Estudiants i jubilats: 40 euros
Nens (fins a 16 anys): 30 euros

Dingle. Bany amb en “Fungie”, el dofí
http://www.dodingle.com/pages/fungi_dingle_dolphin.html
Brosnan - Bany amb Fungi . Dingle, comtat de
Kerry. Tel: 066 9151967
Brosnan’s ofereix lloguer de vestit de neoprè de 2
hores a 25 €.
Per 25 € es pot fer una volta en vaixell i nedar amb
Fungi durant dues hores al matí, de 08,00 a 10,00,
en el port de Dingle.

brosnanswetsuithire@yahoo.co.uk

Formatges
Guia de fabricants artesans de formatges.
Llistat amb els noms i adreces dels productors.

http://www.irishcheese.ie/members/index.htm
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Puck Fair (Fira o festa del Boc)
El festival més antic d’Irlanda.
La Puck Fair, traduït: la “Fira del Boc”, o sigui, més
col·loquialment...la “Fira del Cabró”. Un festival que
es celebra anualment a Killorglin del 10 al 12 d’agost
, des de l’any 1603 en el que s nomena rei de la festa
a un boc al que es corona amb flors i se’l puja a dalt
de tot d’una mena de torre situada a la plaça del
poble i el deixen allà mentre dura la festa....
Hi ha diferents activitats

Si voleu més informació:

http://www.puckfair.ie/

Visites a Skellig Michael
(Patrimoni de la humanitat)
Aquestes són les dades d’algunes de les empreses que viatgen diàriament a Skellig
Michael.
Name

Business

Brendan Casey

Casey's Boat Trips

Des Lavelle

Departure

Email

Portmagee 066 9472437
0872287519

or info@skelligislands.com

Des Lavelle Skellig
Valentia Island
Boat Trips

Valentia
Island

066 9476124
0872371017

or

Pat Joe Murphy

Murphy Sea Cruise

Portmagee

Portmagee

066 9477156
0872342168

or

Joe Roddy

Skellig Boat Trips

Portmagee

Portmagee

066 9474268
0872844460

or

Portmagee

Portmagee

066 9476142
0872399741

or

Valentia
Island

066 9476214
087 2362344

or

Dan & Donal
Skellig Boat Trips
McCrohan
Seanie Murphy

Cahersiveen,
Portmagee

Telephone

Ocean Quest Skellig
Valentia Island
Trips

lavelles@indigo.ie
murphyseacruise@eircom.net

ken@skelligstrips.com

oceans@iol.ie
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