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Marroc,
país de contrastos, i
bona gent…
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Pròleg
El cert és que aquest any no és que hagi anat a Marroc a contracor, si no més aviat que els fets m’hi han
portat, i jo m’he deixat perquè és un país que m’agrada, i molt, la prova és que és l’únic lloc o país on he
anat tres cops de vacances.
De fet, la culpable de tot és la Júlia Gasull, que ja fa molt de temps que va manifestar públicament la seva
intenció de tornar a Marroc, tal i com ja vàrem fer l’any 2004, i amb la seva invencible il·lusió ens va
convèncer a varis amb la seva proposta.
Més tard la realitat va passar per sobre de les seves il·lusions però alguns que ja havíem pujat al vaixell
cap a Àfrica ens hi vàrem quedar, aquests érem en Vicens i l’Antònia i nosaltres.
Amb el temps alguns van mostrar el seu interès per la proposta però els únics que s’hi van afegir van ser
la família d’en Ramon Berruezo, Maribel, Alba i Núria.
Altre factor que va sorgir i es va afegir a l’empenta cap al sud va ser
Hansala.
Us explico. Un bon dia fent zapping vaig ensopegar que a la “2” (2ona
cadena de TVE) feien un reportatge on s’explicava la tasca d’una
petita
ONG
de
Cadis:
“Solidaridad
Directa”
(http://solidaridadirecta.net46.net/) en un lloc perdut de Marroc
anomenat Hansala, un poble petit, situat en un dels primers
contraforts del nord del mig Atlas i m’hi vaig enganxar.
En aquest reportatge s’explicava que aquesta ONG havia nascut a
conseqüència de la mort de 37 immigrants ( la xifra ja espanta!!) en el
naufragi d’una pastera a l’estret de Gibraltar, 12 dels quals eren del
mateix poble, de Hansala. Aquest tràgic fet va despertar les
consciències d’algunes grans persones de Rota (Cadis) que els va fer
mirar més enllà del mar, més enllà de l’estret que separa orient
d’occident i anar a veure amb els seus propis ulls que havia portat a
dotze joves de Hansala en aquella aventura de final tràgic.
Hi van anar i van trobar una zona rural de cases escampades, a la que s’hi arribava (i s’hi arriba) després
de fer uns quinze quilòmetres de pista de muntanya, amb algun llocs en no massa bon estat, des de
Taghzirt, prop de Beni Mellal, que és una gran ciutat del centre de Marroc amb indústria i una immensa
zona hortofrutícola que aprofita l’aigua de la propera presa de Bin el Ouidane. O sigui la civilització a un
pas de l’edat mitja.
Les cases de Hansala, tot just si tenen electricitat des de fa un parell d’anys, però els hi és molt cara i no
en poden treure tot el seu profit; encara no tenen aigua corrent i l’han d’anar a buscar a la font, carregarla en garrafes dalt d’un ase i, portar-la a casa.
Davant d’aquest panorama d’endarreriment, Solidaridad Directa es va arremangar i va iniciar una
campanya de suport a la modernització del poble. Els van ensenyar a pescar, però no els hi van donar
peixos, ho havien de fer ells, per aquest motiu es va constituir la “Associació per el progrés i la cultura de
Hansala” tutelada per Solidarida Directa que va demostrar que amb només una inversió mínima de 10
€uros per habitant i l’any (!!) es podia treure a Hansala de l’oblit, es podien fer moltes coses. Es va
començar per la construcció d’una sèquia que portes l’aigua fins als horts de Hansala, per treballar s’ha de
menjar!. A partir d’aquí s’ha construït: el dispensari mèdic, amb tot el seu equipament (el metge hi va un
cop per setmana); l’aula escolar amb tot el seu mobiliari i s’hi ha instal·lat plaques solars i, encara més
important, s’ha becat (amb dinar inclòs)a tots els nens en edat escolar per tal que a les famílies els hi sigui
menys gravós enviar a les criatures a l’escola que tenir-les a casa. També s’ha ajudat ajuda a les famílies
més humils incloses les dels morts a la pastera amb, des de la construcció d’una casa per a la vídua d’un
dels nàufrags, fins a la compra de bestiar per altres. Actualment s’està treballant en la creació d’un taller
tèxtil on les dones del poble puguin fer les seves pròpies robes, tant per autoconsum com per vendre-les
al mercat de Taghzirt.
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Per últim, també s’està en la fase de captació de fons i obtenció de permisos per tal de poder asfaltar la
carretera d’accés al poble.
Tota aquesta informació, l’he obtinguda amb el temps, i molta “ a posteriori” però el cert és que el que
em va mobilitzar va ser el reportatge que he esmentat. En ell vaig veure l’esforç d’un poble per lluitar
contra el seu destí. Els homes picaven pedra amb malls, estaven desfent una muntanya amb les seves
mans, i amb elles omplien sacs de runa que carregaven a l’esquena i s’emportaven muntanya avall,
ensopegant i tornant-se a aixecar. Tot aquell esforç per construir una sèquia que portés l’aigua al seu
poble i als seus horts.
Jo vaig veure aquell esforç enorme i digne d’una gent que havia perdut el millor de cada casa i els vaig
voler ajudar, en la mesura de les meves possibilitats.
Com qualsevulla recerca d’avui dia vaig acudir a Sant Google i vaig trobar
la web de “Solidaridad Directa” (http://solidaridadirecta.net46.net/), hi
vaig entrar, vaig buscar una adreça de contacte, els hi vaig dir que havia
vist el seu reportatge, que anàvem a Marroc i em vaig oferir per
col·laborar amb ells en el que volguessin.
I hi van accedir.
Aleshores vaig comunicar als nostres companys de viatge la nostra
intenció d’anar a Hansala a portar el que poguéssim aconseguir i de fer
quelcom especial pels nens.
Després d’alguns contactes via correu electrònic, ens van dir que
actualment estaven treballant en la creació d’un taller tèxtil amb les
dones del poble i ens van demanar si teníem la possibilitat d’aconseguir
alguna màquina de cosir i material de costura, doncs allà els hi és difícil i,
sobre tot, molt car.
Ens vàrem posar mans a la obra i vàrem aconseguir una màquina de cosir i molt material de costura, fils,
botons, cremalleres, agulles, una mica de tot. També vàrem aconseguir i portar força roba, preferentment
d’hivern, sobre tot per nens, que els hi fa bona falta.
Aquí he de mostrar el nostre agraïment a, entre d’altres, a la botiga “Lola Botona” del carrer Parlament de
Barcelona que ens va donar molt de material; a les iaies que sempre tenen bosses i llaunes amb botons
per casa; al meu amic David Devant i família, que va baixar de Manresa a portar-nos una bossa de
material. També he de mostrar el meu agraïment als nostres amics de la Junta del Club Camper que van
accedir a que ens emportéssim tot el material d’antigues samarretes del Club per repartir als nens de
Hansala. Per últim, també agrair a les dues famílies que ens van acompanyar per accedir a transportar
part de la càrrega que havíem acumulat, a transportar part de la il·lusió que jo havia acumulat. Gràcies a
tots.
Vàrem seguir tenint contactes amb Solidaridad Directa, fins i tot ens vàrem trucar i ens van donar les
dades i adreça del nostre contacte a Hansala: en Said, la bonhomia personificada.
Amb tot això al sarró, amb tanta il·lusió per la nostra nova tasca, la resta del viatge, apareixia com una
miqueta a l’ombra de Hansala, tant és així que pel que fa a la informació prèvia, he de dir que, molt al
contrari del que és habitual en mi, aquest cop m’he informat ben poc, tan sols de les zones on volíem anar
i no hi havia estat mai, bàsicament de l’Atlas. De la resta ben poc, en part perquè ja hi havia estat dos
cops i, a conseqüència d’això, deixava més marge a la improvisació, que sempre és interessant.
La prova d’això és que aquest cop no ens hem comprat cap guia ni mapa de Marroc, amb el que teníem ja
fèiem.
El que sí, tal i com he dit, és que ens vàrem informar de les rutes per accedir a l’interior de l’Atlas, a la
zona de Imilchil i més al nord.
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Pel que fa a la furgo, res d’especial, llevat que com que encara teníem el bagul de 250 litres que vàrem
portar a Islàndia l’any passat, el vàrem aprofitar per carregar-lo de material per Hansala, sobre tot roba i
fils i carregar-lo al porta-bicis.
Per últim i com a qüestió prèvia al viatge, també cal parlar del ferri.
La primera vegada que vaig anar a Marroc fa 21 anys (!!), vàrem decidir fer tota la carretera Nacional 340
des de Barcelona fins a Cadis, per tota la costa Mediterrània, ruta molt interessant però inacabable!.
El segon cop, fa sis anys, amb altres tres famílies d’amics del Club Camper ja vàrem decidir canviar de ruta
i fer l’Almeria a Nador.
Per nosaltres, aquesta ruta te un seguit d’avantatges que comento:
• El viatge Barcelona Almeria, es fa en unes dotze hores, sense cap pressa, la qual cosa vol dir que
matinant i tenint en compte que el vaixell surt a les onze de la nit, tens temps de tot, fins i tot
d’anar a la platja o fer una volta per Almeria. Un cop dalt del ferri, sobre tot si com nosaltres vas
en camarot, dorms la mar de be i quan t’aixeques ja estàs a Marroc. En canvi el viatge fins a
Algeciras, no es pot fer en un dia, la qual cosa vol dir que, a part d’haver de creuar tota Andalusia
en ple estiu, has de fer nit a algun lloc, possiblement un càmping doncs el cos et demanarà una
dutxa i dormir tranquil. I al segon dia més carretera.
• La frontera: El fet de que el ferri surt d’Almeria i arribi a Nador fa, o permet, que puguis fer el
tràmit de segellar el passaport, per poder entrar a Marroc, dalt de vaixell, o sigui que mentre
navegues, aprofites el temps. Tot i que també s’ha de dir que per fer aquest tràmit ja gaudeixes
del primer contacte amb la inqualificable burocràcia fronterera marroquina, a part del fet de que
el fer cues no és el que millor se’ls hi dona als marroquins, doncs en això són força indisciplinats.
• Preu: 891 €uros d’anada i tornada amb Acciona (antiga Trasmediterrànea) tot i que finalment
vàrem anar en un vaixell de Ferrymaroc i vàrem tornar en un de millor de la companyia estoniana
Tallink.
Un cop valorat tot això, els dos cops vàrem triar el ferri d’Almeria a Nador per que tot i ser evidentment
més car que el d’Algeciras, a nosaltres ens compensa. Clar que després de l’experiència d’aquest cop, que
hi ha explicada al final, la propera vegada que tornem a Marroc, per que hi tornarem, pot ser ens
repensem la ruta.
També vàrem valorar la nova ruta directa Barcelona – Tànger, però per la durada (21 hores) pel lloc
d’arribada: Tànger que és una ciutat amb molt mala fama i sobre tot, per l’hora d’arribada, de nit no ens
va fer el pes això com pel preu, lògicament més car al ser més hores.
A continuació comença la crònica d’un viatge amb una mica de tot, el vaixell, els paisatges marroquins, la
seva gent i Hansala però també amb un robatori, avaries i incidències de tot tipus, una estafa i finalment
un pas de frontera que mai oblidarem.

Iniciem el viatge:
Així doncs amb els bitllets del ferri comprats, les coses per
Hansala carregades i tota la nostra roba i molt de menjar
(sempre n’acaba sobrant) vàrem sortir de casa a mitja
tarda, cap a les sis, del dissabte 24 de juliol amb 153.760
quilòmetres al marcador.
Sortim cap al sud, direcció que portarem durant mots i
molts dies, ens trobem amb en Vicens i l’Antònia a la
benzinera de l’AP-7 de Castellbisbal. I som-hi.
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Martorell – Vilafranca – a Torredembarra sortim de l’autopista AP-7 i agafem l’autovia A7 – Tarragona – i
fins a Hospitalet de l’Infant on s’acaba l’A7 i agafem la N-340 – passem l’Ebre i sortim de Catalunya –
Vinaròs – i a Torreblanca voldríem anar cap a l’interior però no trobem la carretera cap a Cabanes, pel que
baixem fins a Ribera de Cabanes on agafem una carretereta (CV-146) que ens porta fins a Cabanes; i allà,
tal i com havíem previst fem nit en una urbanització a mig fer que hi ha a la sortida molt a prop de l’inici
del segon tram de l’A-7 que farem demà.
En Marçal te febre. Mal començament. Mal auguri.
Diumenge 25 de juliol
Ens llevem aviat i esmorzem al bar del poble. Sortim a les 8. En Marçal segueix tenint febre.
Carretera i manta per la mig desconeguda A-7 que recorre una bonica vall i més tard el Desert de les
Palmes; passem pel darrera de Castelló i arribem a Sagunt on s’uneix amb l’AP-7 i s’inicia la ronda de
València on s’enllaça amb l’autopista d’Albacete (A-35) fins a La Font de la Figuera on, per un tram de la
N-344 s’enllaça amb l’A-31 cap a Alacant. Girem cap a Elx i seguim, altre cop, per la A-7 cap a Múrcia,
passem per Lorca, el poble del meu pare, i entrem a Andalusia per Puerto Lumbreras i Huercal Overa,
prop d’on parem a dinar a l’ombra d’uns pins junt a una benzinera i altres famílies de marroquins que
tornen a casa per vacances. En acabat de dinar anem a la benzinera a fer cafè i marxem sense pagar per
un malentès amb la Marta i el pobre cambrer surt per aquella immensa explanada andalusa, a les quatre
de la tarda, perseguint-nos perquè paguéssim. Fart de riure. Paguem i marxem.
Arribem a Almeria cap a les quatre de la tarda del diumenge, cosa que no heu de fer mai, perquè no hi ha
res mes avorrit que Almeria a les quatre de la tarda d’un diumenge.
Anem al port i agafem les targes d’embarcament per les 23 hs.
Agafem les furgos per mirar d’anar a la platja, però no ens fa el pes, i, a més, en Marçal continua amb
febre, tornem al port on deixem les furgos i sortim a fer una volta. Tot tancat. Els carrers buits. En
assentem al casino a fer un cafè i just al costat hi ha un cine, mirem la cartellera i els horaris i hi entrem a
veure Toy Story-3. Està molt bé.
Tornem al port, on ja hi ha força gent doncs surten diversos vaixells cap a Nador, cap a Melilla i cap a Oràn
a Algèria. És un formiguer de gent.
Cap a les 10 s’inicien els moviments dels vehicles per pujar al vaixell, primeres presses per part del
marroquins que porten molt malament el fer cues.
Pugem al vaixell i ens separem, la Marta i els nens se’n van al camarot a dutxar-se i posar el Marçal,
encara amb febre, a dormir; jo, amb en Vicens, anem a segellar els passaports per poder entrar a Marroc
en una petita oficina que la policia marroquina munta a dalt del vaixell. Estem contents perquè només ens
costa una hora segellar els passaports, aquí també hi ha hagut problemes en la cua.
El vaixell surt a les dotze. Camarot, dutxa i bona nit, que és així, doncs el vaixell no es mou gens.
Dilluns 26 de juliol. 16è aniversari d’en Marçal
Arribem a Marroc, a Nador, puntualment a les set del matí.
Felicitem en Marçal, que està a 38.5 de febre, pel seu setzè aniversari .
T’agraïm que vinguis amb els teus de vacances, que vulguis viure coses
noves, que tinguis ganes de viatjar i aprendre cada dia.
Al port hem de tirar dos cops enrere doncs ens manca l’autorització
policial del vehicle. Amb el fantàstic paper en el nostre poder sortim del
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port i parem al primer caixer automàtic que trobem, de fet al mateix port en hi ha varis, i traiem 3.000
dirhams (abreviat: dh.).
• Canvi: el canvi de moneda, aquest any 2010 estava a 1€ : 11 dh ( de fet a 10.87) però per fer-ho fàcil
ho comptàvem a 1€ : 10 dh. Aquest canvi és força estable doncs és el mateix que teníem quan vam
venir fa sis anys i també, ve a ser el mateix que quan jo vaig estar a Marroc l’any 1989 en que un
dirham valia unes quinze pessetes. Com veieu és molt estable.
Iniciem el recorregut per Marroc.
Sortim del port de Nador que, de fet no està a Nador, si no, a uns deu quilòmetres de la ciutat. Aquest
port està enganxat a Melilla i és on aquest estiu del 2010 hi ha hagut alguns problemes fronterers entre
Espanya i Marroc, al pas de Beni Ansar, pel costat del qual passem.
Arribem a Nador i seguim les indicacions i la memòria per intentar trobar el lloc on vàrem esmorzar fa sis
anys, però parem en un bar semblant, poc abans que aquell que al seure, el veiem uns metres més enllà.
Però és molt semblant.
Esmorzem el primer te amb menta (4) i les primeres pastes de mel, així com una mena de creps que fan
allà mateix (veiem com els fan) que ens mengem amb la nostra nocilla o melmelada, i un got de llet, tot
per 85 dh.
L’avinguda de sortida de Nador està en força millors condicions que fa sis anys, molt ben asfaltada i amb
voreres. Suposo que durant tot el viatge las comparacions amb la nostra darrera visita seran constants.
Sortim de Nador cap al Sud, per la N19, amb la intenció d’anar a buscar la N2 en paral·lel a la costa
mediterrània direcció Fez i Meknés, que és on volem anar a dormir, i ja comencem a veure tots els tòpics
de carretera marroquina, en primer lloc un esgarrifós accident de dos cotxes, de cara, i un d’ells guarnit
de nuvis!!, gent dalt de burros, ovelles pastant entre les innumerables i multicolors bosses de plàstic als
marges de la via i gent que ve i va. Però girem cap a l’oest abans d’hora i ens equivoquem agafant la nova
N16 que va costejant, està en molt bon estat, és ampla i ben senyalitzada però és molt lenta per revirada.
Per aquesta carretera anem veient grans i petites platges amb varietat de “xiringuitos” molt precaris, per
la carretera trobem paradetes de melons i síndries i d’altres de peix. Hi ha nombrosos destacaments
militars que entenem que vigilen la costa perquè no els envaïm.... Quan ens n’adonem estem a mig de
camí entre Nador i Al Hoceima, per la qual cosa preferim seguir endavant, però perdem molt de temps,
que al final del dia ens farà falta.
Un cop a Al Hoceima, girem cap al sud per la N2, direcció Taza, que és la que havíem d’haver seguit
inicialment, fins al poble amb el curiós nom de Kassita, on girem més cap al sud per la 505, carretera que
també se’ns farà eterna per les pujades, els despreniments i els seu mal estat general. parem a Tizi Ouzili
a fer un te, està ple de gent per tot arreu, són les 11.30 i estem (dins la furgo, en parat) a 43ºC !!.
Al ser l’aniversari d’en Marçal, busquem un restaurant on poder parar a dinar per fer alguna mena de
celebració, però com sempre en aquests casos, quan busques per necessitat no trobes res i a més ja sigui
perquè és el primer migdia a Marroc o perquè realment fa
més calor del compte, tenim molta calor, no trobem res i
en Marçal amb febre, girem cap a l’oest per la 510 i volem
parar a Boured, però està mig abandonat. Una pena tot
plegat, res ens va com volíem. En resum, que acabem
dinant, en mig del no res, a sota d’una olivera, que és de
les poques ombres que hem trobat. Tot i ser un lloc lluny
de tot, apareixen els reglamentaris nens, als que oferim
galetes, però no en volen. Més tard, també apareix un paio
amb una pala que va tirant terra als forats de la carretera
amb una parsimònia envejable.
L’ombra i el dinar ens refan una mica.
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Continuem, aquella carretera no s’acaba mai. A les 6 de la tarda, arribem als 45ºC, segons el termòmetre
de la furgo (made in LIDL...). Volem posar en termòmetre a en Marçal, per mirar-li la febre, però (el
termòmetre) al ser de mercuri, no baixa dels 41 graus..., me’l poso a la butxaca de la camisa i me la mullo
i així aconseguim “refrescar-lo” i poder-li posar.
Per fi a Tahar Souk la carretera millora i podem avançar a bon ritme. Prop de Taounante, trobem a força
gent banyant-se al riu agafem la N8 cap al sud i arribem a Fez encara de dia.
Ja immersos en el caòtic, però divertit, trànsit de Fez, passem per la zona dels tallers ceràmics on ens
espera el reglamentari motorista que et vol fer de guia fins al càmping, però anem cap a Meknés. Amb
penes i treballs aconseguim creuar i sortir de Fez per la N6 per unes llargues rectes amb molta circulació,
anem a bon ritme fins que... ens para la poli en un control de radar, on mesuren la velocitat amb una
mena de pistola galàctica apuntant cap als vehicles, ens paren a nosaltres, a en Vicens no.
Be, ja estem parats, i em diu que anàvem a 67 km/h, quan la velocitat màxima permesa era a 60 km/h
(malgrat que jo crec que anàvem a uns 100 km/h!!) i em diu que m’ha de multar amb 400dh. Li dic que no
he vist el senyal de 60km/h però, evidentment diu que m’ha de multar, a la qual cosa, per 40€, accedeixo.
Però aleshores comença a fer-se el boig i a dir-me que els 400dh són si em posa la multa amb el formulari
corresponent, a la qual cosa jo responc que faltaria més!, més voltes, va i ve, m’ensenya el formulari i em
repeteix que si em posa la multa amb aquell imprès són 400dh i torno a contestar afirmativament. No sap
que fer amb mi. Aleshores em demana el carnet de conduir i “casualment” a l’obrir la cartera deixo a la
vista la meva credencial i la situació canvia i es desencalla. Em diu que me’n vagi perquè és un regal que
em fa..., agraïts, li regalem una samarreta de l’IPA.
Arribem a Meknés ja de nit i entre això i que tampoc coneixem la ciutat, tot i que preguntem, no
aconseguim trobar el càmping finalment “contractem” un mini-taxi perquè ens hi porti i a l’arribar a la
porta..., sorpresa!! Esta tancat fa un any i mig!!.
Vaja m... de dia d’aniversari pel pobre Marçal, molta calor, carreteres equivocades, no trobem cap
restaurant on dinar, carreteres inacabables, se’ns fa de nit, el càmping de Meknés tancat...
No sabem que fer, ens diuen que a Moulay Idriss, a quinze quilòmetres hi ha un càmping. Doncs som-hi,
cap allà, quin remei!. Aprofitem el taxi perquè ens porti fins a la sortida de Meknés direcció Moulay Idriss.
El trobem amb certa facilitat i està igual que quan vàrem ser-hi fa sis anys, o sigui, sense llum elèctric,
només engeguen un generador quan comença a caure el dia i fins a la una de la nit, i és una llàstima
doncs te unes instal·lacions a les que se’ls hi podria treure molt més profit, però no, amb el bàsic ja fan, si
amb el mínim ja passem perquè canviar-ho!. En Vicens es
fa amic d’un gosset marró amb les orelles plenes de
paparres, li diem Canelo.
Finalment podem fer-li una mini festa a en Marçal amb
un pastís que portava, a petició nostra, l’Antònia i li
regalem un parell de coses que portàvem. Està una mica
mosca per com ha anat el dia, potser no en hi ha per
menys, però no es culpa de ningú.
Fa força calor, malgrat que al fons, lluny, cap al sud, està
fent una bona tempesta.
A dormir, ha estat un dia llarg i esgotador.
Dimarts, 27 de juliol. Meknés.
Ens llevem sense pressa i la Marta i l’Èlia es fan un banyet a la piscina del càmping (20 dh).
Vàrem decidir començar per Meknés perquè en Vicens i l’Antònia no hi havia estat i perquè, al ser la
menys espectacular de les capitals imperials marroquines i pel calendari dels Berruezo’s, era la ciutat que
ells no podríen veure,
Decidim anar a la ciutat amb una única furgoneta, i ho fem amb la d’en Vicens, doncs la nostra porta la
capsa/bagul per Hansala que podria ser llaminera al carrer.
Arribem fins al centre de la ciutat i anem a veure els antics graners i les quadres pels 10.000 cavalls i
cavallers de Moulay Ismail, el fundador de la ciutat. Els graners de parets extraordinàriament robustes i
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amb entrades de llum al sostre, que donen als espais una il·luminació càlida i acollidora els visitem amb
un guia que ens va donant les explicacions adients, també ens acompanya fins a les immenses i en bastant
mal estat quadres dels 10.000 cavalls del rei, que tot i el seu estat impressionen per les seves dimensions i
estructura arquitectònica. De l’altre visita al 2004 teníem un gran
record que ara es confirma.
Seguim més cap al centre i aparquem còmodament a la plaça de
Koubat as Sufara, en un zona on un “amable” marroquí ens demana
una propina per fer-ho. De fet, si t’ho penses bé, és millor així.
Pagues, estàs tranquil i et vigilen el vehicle.
Comencem el recorregut per la part històrica de la ciutat allà mateix,
-sense guia !!! - visitant la elegant tomba de Moulay Ismail, el
fundador de la ciutat, que la va omplir d’edificis monumentals i de
tres cercles (!!!) d’altes muralles. El conjunt d’estances, jocs de llums i
mosaics el fan un conjunt absolutament harmònic i digne d’una visita
en silenci.
A la mateixa plaça on tenim la furgo també hi ha l’edifici Koubat as
Sufara ,que dona nom a la plaça i que és un antic saló de recepció
d’ambaixadors. Junt a la porta d’entrada hi ha l’accés a un altre
conjunt d’estances subterrànies que conformaven una antiga presó
dels temps de Moulay Ismail i que es comunicaven per passadissos soterrats amb altres dependències
governamentals.
Un cop vistos tots aquests recintes, anem caminant cap a la Medina passant per la immensa porta de Bab
al Mansour, l’antic accés principal a la ciutat. Fa una temperatura força suportable. Les tempestes d’ahir
nit han refrescat l’ambient.
Entrem a la medina de Meknés per la plaça “El Hedim”, una mena de germana petita de la plaça Djemaa
el-Fnaa de Marràqueix, on fem un te amb menta en una de les seves terrasses i des d’on veiem la primera
dona amb “Niqab” , el vel que només els h deixa els ulls a la vista, que vulguis que no, no deixa de cridarte l’atenció.
Comencem a voltar per el submón que són les medines marroquines, tot un univers de colors, gents, olors
i sons. Meravellós. Almenys a mi, a nosaltres, ens agrada molt. Són droga dura que quan l’has tastat, tar o
d’hora, en vols més. Malgrat ser totes bàsicament iguals són totes diferents. Malgrat que cadascuna
d’elles composen un tot, a cada pas hi trobes quelcom de diferent del pas anterior i et neguiteja saber
que trobaràs al següent pas.
Anem voltant fins que s’acosta l’hora de dinar, i a l’igual que el 2004
comprem carn de camell picada i la portem a cuinar a un dels ínfims
establiments que hi ha a la zona del menjar. El lloc és tan petit, només
te una taula, on només hi cabem nosaltres, de fet fan fora als que hi
ha per fer-nos lloc. Ens fan la “kefta” (carn picada) a la brasa i la meva
amb un ou a sobre, com he vist que se la menjaven ells. Tot està molt
bo i a molt bon preu.
En havent dinat seguim voltant pel laberint dels carrerons de la
medina per la que no hi ha pràcticament turistes, a diferència de Fez i,
sobre tot, de Marràqueix.
Passem pels diferents sectors d’especialitats artesanals i/o industrials
anomenats “Souks” que en castellà ha esdevingut “Zoco”, desconec el
seu nom en català. Veiem com treballen la fusta, el ferro, la pell i el
cuir; ens crida l’atenció una parada on venen infinitat de fils .de fibra
8

de cactus de tots els colors possibles de l’univers. Hi ha
dones venent roba de segona ( o ves a saber quantes) ma.
Acabem el recorregut al mercat cobert de la plaça El
Hedim, que es caracteritza per les seves grans i
espectaculars parades d’olives i rebosteria. Si no ho heu
vist no es podeu imaginar l’espectacle visual que
composen aquelles impactants piràmides d’incomptables
olives en un equilibri impossible; i al davant les parades de
rebosteria amb assortits trets dels contes de les mil i una
nits. Comprem de tot una mica.
Acabem el dia en una altra de les terrasses de la plaça El
Hedim. L’Èlia s’hi adorm.
Les compres del dia han estat, a part de les olives i les
pastes del mercat, una dotzena de gots pel te, un parell de bols de porcellana i un estenedor per la furgo.
A l’igual que a Marràqueix, al final de la tarda, es posen a la plaça El Hedim tot un seguit de firaires,
encantadors de serps i venedors de pocions màgiques, de músics i algun altre personatge.
En Marçal es fa la reglamentària foto amb la serp al coll (20dh).
Fem les darreres fotos i tornem cap a la furgo d’en Vicens que continua al lloc, perfectament vigilada, pel
que donem una propina al “vigilant”.
De tornada al càmping i els hi preguntem que els hi ha semblat la ciutat i ens responen amb els mateixos
arguments i conclusions a les que nosaltres vam arribar quan vam venir fa sis anys, una sensació final de
tranquil·litat, de plaer, per haver pogut voltar tot el dia per la ciutat sense la pressió de ningú, sense la
necessitat ni voluntària ni imposada de cap guia. En resum molt agradable, potser la medina de Meknés
no te la grandiositat ni la intensitat de la de Fez, però Déu n’hi do, ni tampoc la de Marràqueix, cada dia
més turística, evidentment no te la plaça Djemaa el Fnaa, però el conjunt de la ciutat antiga de Meknés,
de dimensions molt correctes, afegit a l’agradable i fàcil ambient que s’hi viu fan, sincerament, que sigui
una destinació molt aconsellable per iniciar-se en el mon de les ciutats imperials marroquines.
Arribem al càmping, una dutxa, sopar, a cobert doncs plou una estona (millor dormirem), i a dormir.
Dimecres 28 de juliol
Sortim de Moulay Idriss cap al sud per la N-13, parem al paratge del “Paisatge d’Ito”, a 1.428 metres
d’alçada, en les primeres rampes de l’Atlas mitjà, el lloc és un mirador sobre una vall que s’estén erma cap
a l’oest enteranyinada per un polsim que sembla ser ve del desert. Fa molta calor, malgrat l’alçada.
Passem per Azrou i girem cap a al sud-oest, per la N-8, direcció Marràqueix i al passar per Mrirt hi veiem
certa activitat festiva, amb cavalls guarnits, gent ben vestida, banderes i ensopeguem que hi fan una festa
que s’anomena “Fantasia” un espectacle, ple de força consistent en que, en una immensa explanada, s’hi
concentren un o més grups de gent a cavall, amb uns cavalls preciosos, res a veure amb els que fins ara
hem vist, uns cavalls molt guarnits, amb unes
fantàstiques selles de muntar, al capdamunt uns homes
amb elegants vestits blancs i armats amb antics fusells de
nom “mukhala” ; els grups de genets es van arrenglerant
en un extrem del camp i s’hi van posant en fila intentant
coordinar els seus moviments fins que, en un moment
donat es llencen a una cavalcada frenètica fins que de cop
i volta llencen un tret a l’aire, tots a l’hora, amb els seus
fusells i un cop fet això els voleien per sobre dels seus
caps mentre intenten frenar els cavalls en el curt espai
que els hi resta. És un espectacle tot força, d’increïble
plasticitat. Hem tingut molta sort de trobar-nos-ho. Jo ja
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ho havia vist, a Marràqueix, quan vaig venir fa 21 anys.... ; ens hi estem una estona badant amunt i avall,
fins i tot ens obsequien amb un te berber. Són molt amables.
Seguim per la N-8, passem Khénifra i parem a dinar, pel camí, al poble de Ouaoumana, en un parador de
carretera que creiem que tenia piscina, però no. Ens portem el nostre menjar i ens el mengem a l’ombra
de la marquesina. El lloc és força gran amb una gran saló on només hi ha una cadira. Els hi comprem la
beguda. Mentre dinem, ens hem d’estar remullant contínuament doncs arribem a estar a 54ºC a dins la
furgo, malgrat les pluges d’aquests dies fa molta calor.
Al lloc ens trobem un noi marroquí que porta 9 anys a Lleida i ens explica l’estranya sensació que sent
actualment quan va a casa de la seva família i ja no se sent ni d’aquí ni d’allà.
En acabat seguim per la N-8, on casualment trobem tot un seguit d’accidents de tot tipus: cotxe i moto,
cotxe i cotxe, cotxe i camió, un camió de carbó (que havia passat mentre dinàvem) bolcat, fins a 7 en la
mateixa tarda, cosa força inusual per com condueixen; fins i tot ens trobem amb el lamentable espectacle
d’un camió que portava vaques i on semblava que la de més enrere, havia mort (de la calor??) i li estaven
foten puntades al cap, a dalt mateix del camió, per veure si revifava, però no semblava que anés a fer-ho.
Passem Kasba-Tadla i al poc sortim de la nacional i girem cap a l’est per una ínfima carretera només
asfaltada a la seva part central que, a més està, “guarnida” amb tot de forats de les mides i formes més
variades. Anem cap a Taghzirt, la petita capitaleta comarcal de la que depèn Hansala, hi anem doncs hem
trucat a en Said per tal de poder deixar-hi el material que portem per ells a l’espera de l’arribada d’en
Ramón i família moment en que sí pujaríem a Hansala amb tot el material. Cap problema.
Arribem a Taghzirt i ens trobem amb en Said en una botigueta d’una amiga seva, on deixem el nostre
material que ell se n’encarregarà de pujar a Hansala. Fem un te amb menta amb en Said i uns amics seus i
tenim una excel·lent impressió seva, sembla molt bona persona, se’l veu molt tranquil, parla fluix i a poc a
poc, la qual cosa acostuma a ser senyal dìnteligència. Parla un bon castellà après pel seu propi compte.
Ens presenta a algun conegut seu i passem una bona estona enraonant.
De cop i volta ens fa una oferta irrebutjable, ens pregunta si volem anar a un casament berber... i clar!,
acceptem de molt bon grat. Decidim donar-nos una dutxa i adecentar-nos per anar al casament i li
preguntem a en Said que ens porta a un “hammam” del que només podem gaudir de les dutxes, a més, a
aquella hora, el que és la part de banys, saunes, etc..., només era per dones. Elles si que hi entren i en
gaudeixen, ni que només sigui de manera molt ràpida.
Nets i polits, recollim a un amic d’en Said que resulta ser
el germà de la núvia i anem fins al casament.
Allà en una gran pati al darrera de la casa de la núvia hi ha
força gent i dues grans haimes, una d’elles amb dones,
sobre tot grans i algun nen i a l’altra hi ha tot de jovent i
un grup de música berber amb força gent ballant. Tot
plegat és força vistós. Ens presenten al pare de la núvia, el
que paga tot allò. En un moment donat de la festa, ens
demanen si els podem acompanyar per anar a buscar al
nuvi a casa seva i portar-lo a la festa, a la qual cosa hi
accedim honorats i amb la il·lusió de la nova experiència.
Hi van amb la furgo d’en Vicens i la Marta l’Èlia s’hi
afegeixen. Malgrat que estem a la casa de la núvia, ella no hi és i hem d’acompanyar al nuvi, que sí que hi
és, a buscar-la (??). Finalment ve la núvia però no en la furgo (??)
Tornem a la festa.
Ara arriba un grup musical vestit amb vestits tradicionals berbers, bàsicament blancs i la música agafa un
caire més tribal, amb molta percussió. Molt millor. La festa continua, la gent, bàsicament jovent, ve i va
fins les tantes.
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A tot això tenim les furgos en un descampat proper, on som el focus de totes les mirades infantils, allà
sopem i hi passem la nit amb molta calor, amb tot obert, l’aire està ple de sorra del desert, malgrat les
tempestes d’aquest dies la tempesta de sorra continua. El veí de la casa propera a on som ens ve a oferir
aigua fresca i casa seva, que si hi volem entrar per simplement parlar o dormir. No ens atrevim però li
agraïm. Aquest home ens confirma que la temperatura és bastant més alta de l’habitual perquè l’aire ve
del sud, del desert, perquè si vingués de l’Atlas, a l’est, o del mar a l’oest seria bastant més fresc. Que hi
farem!
Dijous 29 de juliol
Ens llevem amb el dia, doncs poc més enllà ja no es pot aguantar dins la furgo.
Retrocedim una mica per la carretera local que surt de Taghzirt. Parem a esmorzar en una benzinera on
acaben d’obrir el bar i els hi acaben de portar la llet.
Comencem a pujar l’Atlas en direcció Imilchil per la R-317 i passem per “El Ksiba”, que ja està a 1.100
metres d’alçada, on ens crida l’atenció el canvi de paisatge doncs aquí es tot verd, amb uns arbres
descomunals, aigua per tot arreu i innumerables xiringuitos on els autòctons hi van a passar el dia.
Prenem nota mental del lloc.
Seguim i passem pel port de Tiz-n-Ait i seguim, encara per
la R-317, passem per Naour on trobem una cadellada de
petits gossets amb els que se’ns en van els ulls, parem una
estona a jugar amb ells ..., però seguim fins al poblet de
Tiz-n-Isly, on hi ha mercat. Aquest és molt senzill amb
parades al terra cobertes amb lones i plàstics aguantats
amb pals i cordes. Preciós. Els nens ens miren encuriosits,
poc turistes deuen passar per allà, i fem una foto a “Tres
dalt d’un burro”, tres nens dalt d’un ase que acaben
deixant-hi pujar a l’Èlia. Fem una volta pel mercat i
comprem dues bosses de crispetes, que fan allà mateix
amb un giny diabòlic, i cigrons cuits (petits i durs).
Busquem lloc per dinar però és molt difícil, la carretera és
bastant nova i no hi ha llocs als marges. Finalment trobem un bo lloc, al marge de la carretera, a sota
d’unes grans alzines.
Havent dinat, tirem enrere per buscar els graners troglodites de Bouferdà, però no els trobem. Tot i això,
parem al poble, on donem galetes a uns nens que ens acompanyen fins la botiga del poble, on fem un te i
comprem pa. A la botiga/bar, al ser un dels pocs llocs del poble on hi ha llum, tenen una pila de telèfons
mòbils carregant....
Seguim i passem per l’imponent port de Tassennt a 2.100 metres d’alçada (!!), fa força vent i les vistes són
impressionants de l’interior de l’Atlas mitjà. Ens hi estem
una estona embadalits.
Ara la carretera planeja, i fins i tot baixa en direcció a
Imilchil, però abans d’arribar-hi ens trobem de cop i
volta amb la imatge colpidora del llac Tislit. Idíl·lic, rodó,
envoltat de verd, amb l’aigua d’un color blau intens, un
autèntic paradís en les altures, envoltat de muntanyes
ermes on tot just si s’hi atreveixen a viure unes quantes
esparteres. Quedem encantats, és tan sorprenent trobar
allò a allà que és com si el temps i l’espai s’alentissin.
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Més enllà hi ha un segon llac el “Isli”, per això li diuen la meseta dels llacs, però les tempestes dels darrers
dies, les que veiem cap al sud des de Meknés, han deixat el camí impracticable.
Decidim quedar-nos-hi a dormir i baixar demà al matí a Imilchil.
Fen una volta pel perímetre del llac. De lluny veiem algunes construccions, una és un restaurant i
càmping, molt bàsic, i també molt estrany; l’altra és una simple casa, a l’est del llac, envoltada de grans
pollancres on hi ha una tenda de campanya. Ens hi acostem i preguntem. La casa està tancada i ens diuen
que ens hi podem quedar. Més tard apareix un home gran que diu ser el vigilant. Li donem 20 dh i tan
amics.
Intentem pescar però res. Buscant cucs per pescar hem trobat un escorpí força perillós si ho hem de dir
per les seves petitíssimes pinces, doncs diuen que la mida de les pinces és inversament proporcional a la
seva perillositat.
Fa vent, i per tant fresca, doncs estem a 2.285 metres d’alçada i ens posem els folres polars..., a Marroc!,
a l’estiu!. Quin país de contrastos!!
A aquella alçada agafem Radio Nacional d’Espanya, bastant malament, però s’entén prou.
Sopem dins la furgo, i a dormir, ben tapats.
El cel nocturn, tan lluny de la civilització i a aquella alçada és un espectacle gloriós. El firmament és un
continuum d’estels, un mar de puntets tremolosos creuats per la sorprenent estela de la Via Làctia que
poques vegades es veu tan clarament.
Divendres 30 de juliol
Em llevo aviat, sol, en silenci, fa molt bon dia però fa
fresca, només m’acompanyen els ànecs del llac, on em
rento la cara en la seva netíssima aigua.
Pujo a un turó proper i gaudeixo del matí i del lloc en tota
la seva plenitud. Les muntanyes, el llac, els arbres i el
silenci acompanyat pels ànecs i dels ocells dalt dels
pollancres composen un escenari fantàstic. La sensació és
tan fàcil, tan agradable, és inexplicable.
En esmorzar baixem a Imilchil, i ben aviat ja tenim un noiguia que ens acompanya (en Marçal, el molt capullo, es queda a la furgo). Malgrat que no calia, aquest
pseudo guia, ens porta fins a una casa on diuen que fan catifes, sembla la seu d’un taller de confecció de
catifes de les dones del poble i rodalies (segons ens diuen, però sempre tens el dubte) en comprem dues,
una per nosaltres i una altre per l’Antònia, vermelles, de ratlles de colors molt vius. 250dh cadascuna.
Fem una volta pel mercat del poble. Molt bàsic amb les parades al terra. Comprem fruita i verdura.
Voltant pel mercat passem per la “Consulta del dentista”, consistent
en un plàstic al terra amb algunes de les peces dentals extretes, una
cadira i una capsa d’anestèsia. El dentista (sic) no hi és, llàstima!!.
Finalitzem la volta al poble amb el nostre nou guia en un dels bars
que hi ha al carrer principal, allà seiem a l’ombra a veure passar el
Món. Gent de les contrades properes, dones amb llargs vestits
tradicionals, homes amb gel·labes de llana, i fem un te amb menta.
En acabat anem a comprar pa al forn del poble, al darrera del carrer
principal. Als pobles, els forns, sovint estan amagats i sense cap
indicació al respecte. Perquè ho han de posar? Si tot el poble ja sap
on és? Comprem un pa excel·lent, encara calent.
Al sortir del forn ens trobem amb uns madrilenys que han vingut en
autocaravana. Són un grup estrany, un home gran, un noi jove i un
parell de nens d’uns 10-12 anys. No ho tenim clar. Aprofitem i els hi
preguntem per la possibilitat de pujar un port, el Tizi N'Ouano de
2.910 m d’alçada, el port més alt de l’Atlas accessible en vehicle, un
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port que ja dona accés a les valls dels oasis pre-saharians del Todra i el Dadés, però ens ho desaconsellen
doncs sembla que altre cop, les pluges dels darrers dies ho han deixat en molt mal estat i encara no tenen
cap informació qualificada sobre l’estat de la ruta. Malgrat això anem fins al peu del port, fins al poble
d’Agoudal on hi ha un alberg d’un tal Jordi (que no hi és doncs ha anat a l’enterro d’un dels seus socis que
va morir ahir en un accident de quad!), de camí passem per un parell de pobles on els nens ens
persegueixen demanat regals i llaminadures, es pengen de les manetes de les portes i del porta-bicis,
demanant quelcom.
Tota la vall per on passem està humanitzada amb petits nuclis i conreus, tenen les espigues assecant-se la
sol (potser se’ls hi ha mullat amb les pluges?)
Hem fet tota la vall i ara en tornem, tornem fins a Imilchil on intentem anar a dinar a l’alberg on hem vist
als madrilenys però no tenen res per dinar, en resum que decidim tornar a dinar al llac Tislit, on hem fet
nit, i dinar allà a l’ombra, junt al llac, i ho fem. Res millor.
Havent dinat, tornem pel mateix camí per on vàrem venir ahir, en direcció a El Ksiba i tornem a passar
pels mateixos llocs però ara sense el núvol de pols saharià que ahir ho embolcallava tot en una boira
groguenca, tornem a recórrer la R-317 i tornem a passar per Naour, on encara estan els gossets d’ahir i hi
tornem a parar una bona estona a jugar amb ells. Junt al lloc hi ha un rierol que baixa de les muntanyes
amb aigua molt freda i neta. Passa un autòcton que treballa a Espanya i la Marta està una estona
enraonant amb ell.
Marxem i tornem a passar el port de Tiz-n-Ait i baixem fins arribar a El Ksiba i aparquem en un lloc a
l’ombra que ja vàrem veure ahir, a més està vigilat per 5 dh (!).
El lloc, pel que fa al paisatge, és el menys marroquí que us pugueu imaginar doncs és absolutament verd,
amb uns descomunals arbres, plàtans, com els de Barcelona o la devesa de Girona, que formen un sostre
verd que no deixa passar el sol; hi ha un rierol que recorre aquell tram de la vall i fins i tot una gran
piscina. El lloc sembla tenir el seu origen en alguna mena de instal·lació governamental dedicada al jovent,
tipus campament, i que amb el temps ha esdevingut com a privilegiat lloc d’esbarjo per a les poblacions
de les rodalies.
Arribem a molt bona hora doncs els usuaris del dia ja han marxat i els de la nit encara no han arribat per
la qual cosa podem aparcar la mar de bé.
Fem una volta pels innumerables “xiringuitos” que
s’arrengleren a banda i banda d’un caminet central que
transcorre paral·lel al rierol, junt a la carretera. És un petit
gran caos de tendals, cadires i mostradors on pots trobar
tota mena de negocis relacionats amb el menjar; des dels
més bàsics on hi fan menuts i/o despulles a la brasa,
d’altres on fan “kefta” (carn picada i especiada), costelles
a la brasa, “pinxos”, “tagines”, “harira” (sopa), una mena
de botifarrons o xoricets a la brasa, entrepans, patates
fregides o també et poden vendre el be cru, sencer o no;
altres venen beguda i uns quants fan te verd. Tot un
submón en un lloc insospitat.
Ens hi passegem i en Vicens i l’Antònia se’n van a sopar a
la furgo però nosaltres ens hi quedem i acabem sopant uns entrepans (de pa llarg) boníssims farcits de
kefta acompanyada de ceba picada i tomàquet a la planxa i patates fregides. Molt bo !.
Amb la caiguda de la nit i l’arribada de la gent que ve a sopar, s’ha desplegat davant nostre tot un
espectacle de llum sorolls, d’olors, colors i sabors que t’alegren l’esperit. És un flux de gent i
esdeveniments que van passant pel teu davant amb total normalitat, és una immersió en la seva vida
diària molt recomanable, recordeu-ho per si passeu algun cop a prop de El-Ksiba. És tota una experiència
antropològica molt divertida.
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Acabem la nit fent un te ajaguts en uns mena de catres d’un dels xiringuitos més grans, on una estona
abans estaven fent una mena se “super-pinxo” de més d’un metre de llargada, i que, un cop cuit, han anat
tallant la carn a trossos i servint-la en plats.
Tornem a dormir a la furgo, molt satisfets de l’experiència.
Dissabte 31 de juliol
Ens llevem a l’aparcament de El Ksiba i baixem a veure si ja han obert algun dels xiringuitos, però no. A
més, tots estan plens de gent dormint (ordenadament), pel terra i catres dels xiringuitos, a sobre de
catifes i tapats amb mantes. Tot és silenci i quietud en contraposició al formiguer d’ahir nit.
Tornem a la furgo a esmorzar però mentre els nens s’aixequen, torno baixar i trobo el primer lloc que es
posa en marxa,... i és una xurreria!! Fantàstic. Un negoci consistent en dos recipients: un amb la pasta i un
altre amb oli calent. L’home, amb una habilitat ancestral, agafa la pasta i fa unes rosquilles que posa a
fregir. Un cop fregides venen a ser com Donuts que ensucra i lliga amb un fil de fulla de palmera. En
compro mitja dotzena.
Com a curiositat esmentar que a tots ens surt sang del nas per l’extrema sequedat ambiental.
Un cop esmorzats, parem al centre del poble que ja és un formiguer de gent, anem a un caixer a treure
diners i fem un te amb menta en una terrassa, veient passar a la gent. També comprem pa i pastes de te
en un forn força polit, també comprem aigua freda i congelada que serà una de les opcions del viatge,
tant per tenir la nevera freda com per anar-la barrejant amb d’altra a temperatura ambient. Tot el viatge
ho anirem fent i ens va força be.
Un home se’ns acosta, és un marroquí que treballa a Tortosa, que s’ha quedat a l’atur i està allà, al seu
poble, on possiblement amb l’atur espanyol, en deu tenir prou per viure....
Baixem fins la nacional N-8, on girem cap al sud fins a Beni-Mellal. on hem quedat amb en Ramón
l’endemà, per localitzar un supermercat de la cadena “Azima”, on tenim previst comprar coses per pujar a
Hansala. No el trobem, però si un de la cadena “Marjane” que està obert tot el dia, cada dia i fins les 23
hores!.
Un cop localitzat el súper, sortim de Beni-Mellal cap al sud per anar a veure la zona de la presa de Bin elOuidane, doncs és també una zona d’accés a l’Atlas mitjà i a més hi ha un càmping que des diu “càmping
du lac” i, segons la guia d’en Vicens te piscina la qual cosa ja ens va bé doncs a les 11 ja estem a 33 graus.
Passat Beni-Mellal, rebem un missatge d’en Ramón i família on ens diuen que ja estan a Marroc!!. Quina
sorpresa, parem i els truquem, i estan a uns 200 kms darrera nostre!!; ens havíem equivocat d’un dia,
crèiem que arribaven avui a la tarda i van arribar ahir. Han dormit a Fez i estan baixant!. Aquests dies que
hem parlat sobre això, la Marta sempre deia que sortien el dia 29
mentre que els demés dèiem que el 30 i així va anar quedant la cosa
fins que finalment ella tenia raó. A part d’això han tingut alguns
problemes mecànics a Espanya i ja a Marroc i van una mica
endarrerits, però van...
En resum que es dona la possibilitat de que ens trobem avui mateix a
la nit.
Nosaltres seguim cap al “Càmping du Lac de Bin el-Ouidane”, seguim
cap al sud, per la carretera anem trobant molts camions carregats
amb remolatxes sucreres que van a una immensa factoria situada al
sud de Beni Mellal, el moviment de camions i tractors és continu.
Girem per la R-304, cap a Afourer, abans d’arribar-hi passem per un
complex hoteler on preguntem si hi podem estar amb les furgos i ens
diuen que sí però el preu és molt car i marxem cap on havíem previst.
Passat Afourer, la carretera s’enfila com una condemnada i permet
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veure la espectacular xarxa de canals de regadiu i les dues centrals hidroelèctriques que funcionen amb
l’agua de la presa. És impressionant veure, tot i la calitja, l’aprofitament extrem que fan de l’aigua, fins on
abasta la vista són camps de conreu, sobre tot de tarongers.
Arribem al “Camping du Lac”, la piscina és buida i el calor infernal. Mala combinació. I el llac que dona
nom al càmping és él riu Oum Er-Rbia que està embassat, també després del pantà. Davant d’això ens
dutxem repetidament per alleugerir la situació. També rentem roba, que, això si que ho té Marroc...
s’eixuga a l’instant!!.
El càmping és bonic i en força bon estat, però ens hem sentit enganyats amb el nom, i el calor és
insuportable ara al migdia. Tots aquests factors fan que la nostra impressió sigui negativa.
A més, per si fora poc, mentre dinem sentim una pudor a plàstic cremat i, espantats, veiem sortir fum de
dins de la furgo d’en Vicens!! Ho desconnectem tot i en acabat de dinar, la tornem a connectar a la llum i
ja no passa res, però sembla ser que la pudor i el fum venien de centraleta transformadora que passa el
220 v a 12 v. La mateixa que se li va cremar a en José Soriano l’any abans.
La tremenda calor fa que no tinguem ganes de res i siguem incapaços de articular cap moviment fins ben
avançada la tarda, tan sols anar a fer un te a la terrassa del càmping i fer la migdiada a l’ombra als jaços
que hi ha, fins que, amb les darreres llums de la tarda, baixem fins al riu, on no hi ha res. És un grans curs
d’aigua marronosa immòbil entre dues grans pendents cobertes de vegetació que li donen un aspecte
tropical.
De nit, tot és una mica més senzill, la calor afluixa (lleugerament) i el cel s’omple de milions d’estels i es
veu clarament la via làctia. El cel africà es un dels seus principals atractius, en aquests llocs petits i
llunyans, sense cap contaminació lumínica el cel nocturn ofereix un espectacle embadalidor que et fa
mirar-lo sense fi, és la mateixa obnubilació que provoca mirar l’aigua o el foc. De fet el cel és un compost
de punts de foc en un negre oceà que t’aclapara sota el seu pes.
En Ramón i família veuen que no arriben fins on som, ni paga la pena que facin l’esforç, doncs demà
haurien de tornar enrere, per la qual cosa els convencem perquè vagin a fer nit a El Ksiba, on vàrem
dormir ahir, que sí, que us agradarà... i hi van i els hi agrada molt. Ho veus!!. Quedem per l’endemà al
supermercat Marjane de Beni Mellal.
L’Èlia i jo dormim (molt bé) als jaços de la haima central
del càmping.
Diumenge 1 d’agost
Finalment hem pogut dormir força be, amb tot obert, per
això.
Un cop llevats i recollits, pugem fins a la presa de Bin el
Ouidane, que està custodiada per l’exèrcit i no s’hi pot ni
parar!!. A la vora de l’agua hi ha algunes cases de molt al
nivell i mes endavant trobem un camí que baixa fins
l’aigua on hi ha alguns cotxes i persones. L’aigua te molt bon aspecte i l’Èlia i jo ens hi peguem un bon
bany, dels demés no s’hi banya ningú, ells s’ho perden!!.
Mitja volta i tornem cap a Beni Mellal on hem quedat amb en Ramón a les dotze al supermercat Marjane,
abans d’arribar-hi parem a fer benzina i fem un te.
Arribem al súper i aparquem a l’aparcament superior i hi entrem, hi ha aire condicionat i hi ha de tot. És
un autèntic oasi de modernitat.
Finalment ens trobem totes tres famílies!! i intercanviem salutacions, petons i abraçades i ens expliquem
les corresponents aventures i anècdotes. Un cop reunits, planifiquem el que hem de comprar per pujar a
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Hansala, decidim fer uns fideus a la cassola, per tant comprem fideus, carn i tomàquet. També comprem
cereals pels nens, pasta de sopa, llet i unes quantes coses que els hi poden anar be a la família d’en Said.
A part cadascú comprem per nosaltres mateixos. Sobre tot líquids!
Sortim del súper direcció Taghzirt però com que s’ha fet tard i passem per un complex de benzinerarestaurant-mesquita-taller-rentat de vehicles i que veiem te piscina, decidim quedar-nos-hi a dinar. Ens hi
banyem abans i després de dinar i s’agraeix!!. La piscina està plena de gent, sobre tot de jovent, però cap
dona, només algunes nenes.
En acabat tirem fins a Taghzirt i anem directes a la botiga de l’amiga d’en Said, on està ell esperant-nos. Li
presentem a la família Berruezo i fem un te amb uns amics seus. El nostre material ja el van pujar. En
acabat pugem cap a Hansala.
El camí cap a Hansala és inicialment asfaltat fins que
deixem enrere les darreres cases de Taghzirt i en acabarse les cases, s’acaba l’asfalt i comença la pista. Uns quinze
quilòmetres de pista amb trams en diferents condicions
que transcorren a l’esquerra d’un riu d’aigües netes que
baixa de les primeres muntanyes de l’Atlas ens porten
muntanya amunt entre camps i horts ben cuidats fins
arribar a un grup de cases, fins arribar a Hansala.
Hansala, de fet no te un nucli diferenciat si no que és un
conjunt de senzilles cases d’adob escampades pel
municipi sense que hi hagi cap nucli susceptible de ser-ne
el centre. Amb el temps el recinte construït amb l’ajut de
la ONG “Solidaridad directa” sembla que n’esdevindrà aquest centre, i més si tal i com diu en Said,
properament asfaltaran la carretera fins precisament aquell punt.
Arribem a Hansala !
Allà ja hi ha algunes persones esperant-nos, som la
novetat, la atracció. Estem tots molt contents, sobre tot
la nostra família, d’haver arribat al nostre objectiu
espiritual, d’haver arribat on els nostres cors volien
anar. Estic molt content d’haver-los portat a tots fins
allà. D’haver portat tot el que portem i d’haver preparat
tot el que hem preparat.
Deixem les furgos dins del recinte construït amb l’ajut
de “Solidaridad directa” que inclou un petit centre
mèdic i un segon edifici multiusos, també petit però tot
molt digne, tot envoltat d’una tanca d’obra i un barri
que la tanca.
Recollim el necessari per passar la nit a casa d’en Said i anem cap a casa seva a peu, passant entre camps i
cases. Hi ha un bon tros, amb una bona pujada inicial, però anem força distrets, envoltats d’alguns nens.
Hi ha força verdor, pocs arbres i algun camp cultivat. La terra dels camps es veu torturada i difícil. Un lloc
on la vida no és fàcil.
Arribem a la casa d’en Said, dalt d’un turó, allà hi viu amb la seva dona, Safira, una encantadora i
vergonyosa dona; els seus fills la Najat, de 12 anys, una criatura deliciosa i fràgil, guapíssima i elegant com
una princesa; en Mustafà, de nou anys, un nen esplèndid ple de força amb una mirada intel·ligent i en
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Hamza una criatura de dos anyets tot simpatia. En la mateixa casa hi viuen els seus pares i la cunyada, la
vídua del germà del Said amb les seves dues filles.
El difunt germà del Said va ser un dels 19 morts de la pastera de Rota, va ser una de les víctimes d’aquell
drama i aquesta família és la prova de la magnitud de la tragèdia, doncs és la evidència de que, al darrera
de cadascuna de les víctimes dels naufragis de els pasteres, hi ha una família que els veu marxar i no en
tornen a saber res d’ells, el mar els engoleix o, si els seus cossos arriben a la costa no es poden identificar.
Tot això s’explica molt bé en la pel·lícula – documental: “Retorno a Hansala” de Chus Gutierrez, de l’any
2008.
A casa d’en Said també hi ha la Sònia, una noia andalusa que va contactar amb Solidaridad directa i que
està fent una mena d’estudi de post grau sobre la emigració d’aquelles gents cap a Europa.

La casa d’en Said i la seva família
La casa d’en Said és de maó de ciment i no d’adob com la
majoria de les de la zona, te una forma rectangular i
s’organitza al voltant d’un espai central (com les cases
romanes o les andaluses) al voltant del qual es
distribueixen quatre espais que són tres habitacions i la
cuina. Tenen electricitat, però no aigua, que han d’anar a
buscar, amb un ase, fins la font. No tenen servei, al menys
a dins de la casa, ho fan a fora, en una barraqueta. L’espai
per la higiene és una mena de gran gàbia de canya a dins
de la qual es renten. No hi ha cap element decoratiu en
tota la casa. Les tres habitacions tenen funcions diferents,
una és el dormitori on dorm la família, l’altre és el
menjador que tant els hi deu servir per estiu, quan fa
massa calor al migdia com per l’hivern, quan fa fred. La tercera habitació és un simple espai
d’emmagatzematge d’objectes, hi ha una tele, que no veiem funcionar. Sembla ser que la electricitat els
hi surt molt cara. I per últim, la cuina; també és molt bàsica, amb un únic moble del tipus buffet-vitrina on
hi tenen la poca vaixella de que disposen. Una taula on deixen els estris de cuina i la cuina en sí que va
amb bombona de gas. També hi ha una nevera de dues portes, bastant nova, però que no saben utilitzarla gaire doncs està molt baixeta i, a aquella temperatura ambient no pot fer més, però és que, a més, ens
tornem a trobar amb el problema del preu de la electricitat. No la posen més forta perquè gastaria molt.
No, no m’he oblidat dels mobles, és que NO en hi ha cap, tan sols les tauletes d’un pam d’alçada on
serveixen el dinar i algun altre a la cuina. Tothom seu i dorm al terra. Tenen una gran quantitat de catifes i
mantes que van traient i posant ordenadament al terra,a sobre de les quals comencem a asseure’ns.
Tots estem molt contents i amb els ulls molt oberts a totes aquelles noves experiències.
Al poc d’arribar ens ofereixen, com a benvinguda, pa, oli i cacauets i per beure, te.
Anem parlant amb en Said sobre tot una mica, els nens acompanyen a la Najat a buscar aigua a la font
amb l’ase que porta les garrafes.
Anem entrant i sortint de la casa tot tafanejant i
preguntant, i enraonant, i mirant i intentant copsar una
mica de la seva vida, d’aquella vida que els va impulsar a
marxar de Hansala a la recerca d’un futur incert
pretesament millor.
Parlem amb tots, amb en Said, amb la Safira, sovint amb
l’ajuda de la Sònia de la ONG.
Va passant el temps i va caient la tarda. La posta de sol és
força bucòlica i més en aquell ambient.
La Safira fa pa, el pasta i el cou davant nostre.
Els nens juguen a fora la casa, també a dins a “l’un, dos tres,
pica paret”.
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Safira i la seva cunyada fan un Tagine i ens interessem per la seva
elaboració. Primer es fregeix una mica la carn, s’hi afegeix l’aigua i desprès
les verdures (ceba, pastanagues i patata) i, si cal, més aigua.
Sopem, asseguts al terra del pati, a sobre de les mantes i catifes, i seguim de
xerrera.
Ja de nit, en Ramón, l’Alba i en Marçal baixen a les furgos a buscar algunes
coses que ens hi hem deixat i tornen molt excitats doncs sembla ser que ens
han robat, si més no a la nostra furgo que jo en un excés d’innocència havia
deixat amb la meva porta oberta, cosa que molt cops faig, i més veient que
deixàvem les furgos a dins d’un recinte. Però ni hi ha excusa, els hi he posat
molt fàcil i ens han agafat les dues motxiletes dels nens carregades de
tecnologia: el telèfon d’en Marçal, la càmera de fotos (la que vàrem comprar
l’any passat a Islàndia!), la PSP, la DS, l’I-POD, un MP3, auriculars varis i jo
que sé quantes xuminades més. També una pilota de rugbi d’en Marçal i uns
tetra-brics de suc.
Baixem nosaltres i veiem tot el que falta perìo no hi ha cap dany. Tanquem
la furgo u tornem a casa d’en Said.
Decidim immediatament relativitzar el fet i més davant de la família d’en
Said.
En aquest moment te n’adones del que és realment important i el que és
superflu. Estem tots allà, les quatre famílies, gaudint de la companyia i
l’afecte mutu i resulta que ens han pres uns objectes totalment innecessaris.
Doncs ja està i a dormir.
A la Marta i a mi ens costa força adormir-nos, sobre tot a mi que si
normalment ja em sento responsable dels meus, ara encara més doncs el
disgust ha estat per deixadesa meva.
El que tinc clar, i els hi dic a tothom, és que donada la peculiaritat dels
objectes i la seva total dissonància en aquell entorn, afegida a la pressió
social que en Saïd pugui generar (que no serà poca,)tot allò apareixerà.
Possiblement l’endemà. (I quasi l’encerto).
Dormim al pati, on han tret més mantes, que de nit i matinada ens aniran bé
doncs fa fresca.
Dilluns 2 d’agost
Ens llevem molt aviat, a les 6 hora solar, doncs ells van amb l’horari solar
(quanta saviesa!!), la Safira ens prepara un fantàstic esmorzar a base d’una
mena de creps (fets amb aigua, farina, oli i sal), formatgets per acompanyarlos i l’inevitable te.
En Saïd s’ha aixecat abans i ja està fent “gestions” per la recuperació del
nostre material. Els nens se’n van amb la Najat a buscar aigua. Truco a
Telefònica per tal d’anul·lar el telèfon d’en Marçal, però no ho aconsegueixo
pel que acabo trucant a Barcelona, al meu inestimable company Miquel per
tal que anul·li el telèfon d’en Marçal, cosa que fa, fent-se passar per mi.
Un cop tots junts baixem fins al centre cívic del poble.
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Festa a Hansala!
Quan hi arribem ja hi ha alguns nens esperant , i comencem a
preparar una xocolatada amb galetes pels nens del poble, ara
ja uns 30, també els hi regalem samarretes, globus i els hi fem
algun joc. La il·lusió és palpa en l’aire, tant nostra com d’ells,
els nens de totes les edats es van acostant, ja en són més.
Escalfem la xocolata, preparem els gots, traiem les galetes,
plats, culleres, preparem el que els nostres pocs mitjans i gran
il·lusió ens han fet portar fins allà des de més de 2.000
kilòmetres més al nord. Els nens, molt educats, van fent cua, quasi en
silenci, i van passant poc a poc, els anem fent seure, els hi posem un got de
xocolata a cadascú, van agafant galetes dels plats, alguns se n’emporten per
casa.
A fora la Maribel, l’Alba i la Núria els hi ensenyen a fer pilotes farcint els
globus amb sorra. Estic molt content. Això és el que volia. I ho he fet amb
els meus i amb uns amics que m’han fet confiança, que han portat de tot
fins aquí només perquè jo els hi he demanat.
Els nens van arribant, n’han vingut bastants, van menjant i els hi anem
repartint les samarretes del Club Camper que hem portat fins aquí, en hi ha
de negres del 10è aniversari i de blaves amb el dibuix de la furgo-totuga. Els
hi és igual, els hi agraden totes i se les emporten ben agafades. Tots van
passant, nens i nenes, d’edats variades. Tots nosaltres ens ho estem
passant de pel·lícula, estem tots gaudint d’un moment molt especial, que
ens quedarà per sempre al nostre cor. Aquella gent, aquell poble han
passat a ser una mica nostres.
En el moment en que escric això, mesos més tard, m’he emocionat i m’han
vingut llàgrimes als ulls al recordar la meva felicitat en aquell moment. Amb
que poc es poden fer contents uns nens, ni que sigui per una estona.
Acabada la festeta que els hi hem muntat, recollim i tornem cap a casa d’en
Saïd doncs avui fem el dinar nosaltres. També els hi hem deixat tota la roba
que hem portat. En Said, molt prudent, no es volia quedar res de motu
propi, però nosaltres li hem anat triant i donat coses per la seva família.
Tota la estona hi ha hagut un altre home amb en Said, una mena de
comissari polític, que sempre està pendent de tot, sense anar més lluny ahir
li vàrem haver de donar tots els nostres noms per passar-los a
l’ajuntament....
Per dinar, els hi prepararem uns fideus a la cassola. Però mentre els
preparen anem uns quants fins a una cascada propera on ens porta en
Mustafà, és un racó molt bonic on no hi va ningú i ens peguem un bon bany
o, mes ben dit, dutxa,
Un cop tots junts ens mengem els fideus (que no han quedat massa fins)
amb tota la família, asseguts al terra, a catifes, amb les mans, com ho fan
ells i, a més, els hi agraden!
En acabat de dinar, en Saïd ens diu que hem d’espavilar doncs hem d’anar a
posar la denúncia a la policia de Taghzirt i tanquen a les tres, i falta mitja
hora!
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Merda! Quin mal rotllo! Amb el temps just per acomiadar-nos de tota la família hem de marxar amb el
petard al cul. L’Èlia es fa un fart de plorar, la Najat ha arribat fins al fons del seu cor i ara se la ha
d’arrencar, i li fa mal.
D’altra banda, aquesta pressa, te l’avantatge de que no et deixa pensar massa, t’has de moure i els
sentiments de tristor, malgrat que hi són, i forts, queden una mica atenuats per la situació. Marxem,
mirant enrera amb pena, amb molta pena.
Marxem la Marta, en Marçal i jo amb en Saïd. L’Èlia aprofita per quedar-se una estona més.
Arribem a la furgo, baixem fins a Taghzirt i arribem fins a la policia, però el que ens ha d’atendre encara
no ha arribat. Fem temps posant els peus en remull en la fresca aigua que passa per una sèquia pel davant
de la caserna.
Arriba el Cap, un home gras, amb aspecte de Cap i ens fa entrar a la caserna però....es fa treure unes
cadires i seiem a l’entrada de l’edifici per estar més frescos i comencem a parlar de la selecció espanyola
de futbol i del Barça, i de que ell es jubilarà aviat. En Said, incòmode, l’apreta per accelerar. Valorem el
que ens han pres en uns 800euros i ens diu que ho passarà a la Gendarmerie Royale, que allò no pot ser,
que s’ha de tallar d’arrel i conmina a en Said a que faci totes les “gestions” possibles per localitzar i
recuperar el material.
Acabada aquesta estranya situació teatral i sense cap paper on consti res del que ha passat, marxem una
mica perplexos de tot plegat.
Ens retrobem amb els amics en un bar de Tagzhirt on ens expliquen que el comiat a Hansala ha estat molt
emotiu, sobre tot entre la Najat i l’Èlia. Ens acomiadem d’en Said molt contents d’haver conegut aquella
realitat.
Sortim cap al sud, cap a les cascades d’Ouzoud.
Parem a l’entrada de Beni Mellal, a la mateixa benzinera on vàrem dinar ahir (amb tot el que hem viscut i
va ser només ahir!!) a rentar les furgos i ens ho fan per 10 dh cada una (1€ per netejar la furgo!!).
Al poc de sortir de la benzinera, a la N-8, ens trobem tot un seguit de esdeveniments com un accident
amb un nen que anava en bici atropellat; un cavall corrent sol per la carretera, ja a Beni Mellal; un
Hummer de cara, a tota llet, envoltat de cotxes d’escorta; a sobre s’una rotonda a dos gossos enganxats
pel fistro posterior....
I just passat Beni Mellal passem per una tempesta de vent i sorra (menys mal que només ens ha costat un
euro rentar les furgos!.
No trobem la cruïlla que ens ha de portar cap a les cascades. La que està als mapes no la trobem i la que
trobem, no està al mapa. Passem tres cops pel mateix lloc, carretera amunt i avall, on, a més hi ha un
abocador, per on passem els tres cops, cremant que desprèn una flaira digna del pitjor!. A més, en un
d’aquests viatges ens hem carregat un gos amb la furgo!!. Ja de nit, preguntem per la cruïlla i ens ho
indiquen, hi hem passat els tres cops, però no està indicat ni les cascades ni el mateix poble, força gran,
que hi ha una mica més enllà de la cruïlla. La indicació de les cascades la trobem als tres-cents metres
d’haver agafat aquesta carretera (país!), abans del poble d’Ouled Ayad.
El camí es comença a enfilar, és molt fosc i l’aire és molt
calent.
L’Èlia es mareja una mica, parem a descansar.
En un punt indeterminat d’una carretera desconeguda, en
plena nit, trobem un burro, sol, dret al bell mig de la
carretera. No es mou. Li fem de tot i res. L’espectacle és
de pura histèria col·lectiva, tres famílies de saltimbanquis
rient i cridant en un lloc indefinit, un grup d’homo (i
dones) sapiens intentant fer entendre a un ase pollós que
s’apartés del camí. Finalment, possiblement avorrit,
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decideix apartar-se i seguim. Passem per dos pobles en els que hi ha molta gent al carrer i les botigues
obertes.
Finalment, tard, arribem a Ouzoud (Oliva en beber), on també hi ha molta gent al carrer. És un lloc de
molt turisme autòcton i hi ha molts establiments de tota mena a l’aire lliure, semblant a El Ksiba. Els
aparcadors ens assetgen oferint-nos aparcaments i càmpings però jo recordo que el que vàrem estar fa sis
anys estava força bé i està més endavant. Finalment, emprenyats, aconseguim esquivar i evitar a tots els
busca-vides i trobem el càmping: càmping “La Nature”al centre del poble, on estem sols, com l’altre cop.
El càmping està igual, molt ben situat, junt al riu, amb un a porta d’accés exclusiu des del càmping, amb
uns serveis mínimament dignes i uns bons arbres. No hi ha ningú més al càmping. Ens atenen en
samarreta imperi, muntem les furgos i alguns encara tenim temps, i ganes, d’anar a sopar una mica de
kefta i patates fregides.
Ens banyem abans al riu abans d’anar a dormir i així estem fresquets.
Dimarts 3 d’agost
Ens llevem i ens banyem al riu (de dia tot es veu millor) i després
anem cap a les cascades. Les vistes de les cascades es fan, des de
dalt, molt a prop del càmping, i des de baix, i durant tot el
recorregut de baixada.
A la sortida del càmping, l’amo ens ha ofert que si volíem ens
preparaven on cous-cous i a la tornada ja ho tindríem a punt en un
menjador mig àrab mig romà que hi te. Acceptem encantats. És que
no sabem dir que no a res!!.
Comencem per dalt, just per la porta del càmping passa el camí per
anar a veure el lloc des d’on salta l’aigua. Abans de caure al buit, el
riu es subdivideix en infinitat de camins tallats en les roques. En
alguns d’ells, aprofitant l’estretor d’aquests corriols i la velocitat
que te l’aigua s’hi van construir alguns micro-molins, moguts per
l’aigua. Si pagues es pot veure per dins. No ho fem. Ens acostem al
precipici (cosa que amí sempre em neguiteja, sobre tot amb els
nens) i veiem com l’aigua del riu “El Abid” desapareix cap a l’abisme
desfilant-se en una cabellera blanca i tensa que va caient, en diferents etapes fins a retrobar-se, 110
metres després, liquar-se i marxar muntanyes enllà.
Tornem enrere i des de la plaça del poble iniciem el camí de baixada de les cascades. Comprem aigua.
Seguim baixant. Tot el camí es un seguit de xiringuitos de menjar, begudes, souvenirs i fins i tot alguna
parcel·la d’uns pseudo-càmpings impossibles. Hi ha molta gent. Tots autòctons.
Parem a fer un te des d’un dels bars que te una terrassa des d’on es te una esplèndida vista de la cascada
( i te wc).
Seguim baixant i anem badant amb l’entorn i girant-nos cap a les cascades de tant en tant, per anar
veient-les des de diferents angles, tots, però, magnífics.
Finalment arribem a baix, on ja hi són tots! El batibull de gent és espectacular! Molta gent es banya, altres
miren; uns salten des de dalt d’un pont, en Ramón, l’Alba i en Marçal també; uns altres salten des d’unes
roques, en Ramón, l’Alba i en Marçal també, la resta ens banyem en aquella aigua absolutament vermella,
com la terra que l’envolta, vermella i fresca.
Ara comença a aparèixer algun turista (la majoria no arriben a baix, al fons del riu), la majoria miren,
alguns ens banyem.
Ens hi estem una estona en remull, l’aigua és força fresca i la sensació és molt agradable, sortir és una
mica difícil doncs les vores terroses i argiloses del riu llisquen com un barb.
Sortim i comencem a pujar.
Ara ja tota la indústria turística del lloc funciona a ple rendiment, ens ofereixen de tot, tothom vol que
anem a dinar al seu establiment. El formiguer de gent és molt vistós. Els que estan, els que pugen i els que
baixen. Nosaltres pugem.
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Pugem i arribem al càmping i ens fan entrar al menjador, una estança allargada i estreta, amb catres per
seure i jeure, i una taula al mig. S’hi està molt fresc. El cansament de la pujada, l’espera pel dinar, la
caloreta del migdia..., en resum que acabem tots ajaguts, i molts, fent la “Siesta de les cabres” que diuen
que fan abans de dinar. Un plaer.
Ens porten el dinar, el cous-cous. El porten en una safata
de fusta massissa de dimensions gegantines!, allà hi ha
menjar per un regiment! És una piràmide de cous-cous,
verdures, panses i pollastre. Mengem fins atipar-nos i
encara en sobra per fer-ne un altre àpat.
En acabat el dinar, tornem a adormir-nos..., tots. Quin
espectacle!
Tips i descansats fem un darrer bany a les fresques aigües
del riu per espavilar-nos! Quina aigua tan agradable!
Quina temperatura tan bona!
Marxem cap a Marràqueix. En el trajecte des de les
Cascades d’Ouzoud cap a la N6, ens tornen a parar,
segons diuen per excés de velocitat, ja hi tornem a ser!. Ara ho “enllesteixo” abans i aquest cop, em diu
que em perdonarà la multa si li dic: qui va descobrir Amèrica!!!!, no sé, i si és una pregunta trampa?? Em
faig el llest (i més després d’haver anat a Islàndia l’any passat) i li dic que... els víkings!!. No ho entén. Ara
veig que volia sentir que Colón i li dic el nom dels tres vaixells i la data i està encantat! I Adéu siau.
Arribem a Marràqueix a darrera hora del dia, hi ha força trànsit, com en tota gran ciutat. Estem buscant el
càmping “Le relais de Marràqueix”, que segons la guia és nou i te piscina! Segons la guia d’en Vicens està
a la carretera de Casablanca, al quilòmetre 11. Hi passem vàries vegades i no el trobem. Finalment
preguntem a un control policial situat en una cruïlla propera i ens indiquen una direcció propera, i que cal
passar per la porta de l’hotel “Sangho”, aquesta és la clau. Si algú llegeix aquest article, la clau és aquest
hotel, força bo i conegut. Les coordenades del càmping són, segons la seva web: N 31°42 408 i W 007°59
407' , però jo he mirat al Google Maps i em diu que són: 31.706921, -7.989678.
Finalment arribem al càmping, amb les darreres llums del dia, amb el temps just de fer-nos un reparador
bany a la piscina! Que agradable!
El càmping és absolutament aconsellable, nou, amb serveis extraordinaris, piscina amb tot l’entorn
enjardinat, bar, restaurant i també wi-fi. També te bungalows de diferents preus. És un càmping molt bo,
fins i tot pels paràmetres occidentals. Possiblement és així perquè els amos són francesos...i els preus són
justos, més cars que els mal anomenats càmpings marroquins però molt més econòmics que els
europeus. El conjunt és excel·lent. El millor càmping del viatge, de llarg.
Contractem 2 taxis perquè ens portin a la mítica plaça Djemaa el Fna a sopar. Els preus del taxis són força
alts, 900 dh. És el que hi ha, i són els de la tarifa que hi
ha penjada al càmping.
Agafem els dos reglamentaris Mercedes Benz i ens
submergim en el caos circulatori que a mi,
personalment, em diverteix força. Com pot ser que amb
totes les incorreccions circulatòries que arribes a veure
no hi hagi accidents? Doncs no en hi ha....
Arribem a Djemaa el Fna quan la plaça està en plena
eufòria nocturna. L’espectacle és grandiós. És Marroc a
plena potència. Els llums dels restaurants del centre de
la plaça brillen i vibren amb tota la energia, els fums de
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les cuines puja cap el cel en petits núvols. La gent passeja i bada mirant els encantadors de serps, els jocs
d’habilitat (encertar el coll d’una ampolla de Coca-cola amb l’anella que penja del fil d’una canya de
pescar), els que fan circ i malabars, els que fan teatre i molta més gent que ho envolta tot.
Ens acostem a la zona dels restaurants i som assaltats per un exèrcit d’hàbils “captadors” que ens volen
portar cap al seu negoci. Pactem un preu per tots amb un d’ells, no se ben be perquè, i seiem. Mengem
amanida (de ceba i tomàquet), broquetes de be i pollastre i patates fregides, calamars a la romana, uns
platets de tomàquet per sucar-hi pa.
En acabat fem una volta per aquell lloc únic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i no en hi
ha per menys!
Veiem les parades de sucs, de fuita seca, les especialitzades en algun menjar com cargols bullits, altres en
despulles de be, te de gingebre. Fem uns gelats i acabem pujant a fer el te al “Cafè de la place” que en
aquell lloc i a aquella hora és el millor mirador del mon! Asseguts còmodament, fent un te a la menta, en
la nit marroquina, amb aquell grandiós espectacle al davant és una experiència fascinant i única. Per molt
que ho hagis fet abans, sempre és nou, sempre és diferent.
Dimecres, 4’agost
Tinc “lleugeresa intestinal” cames avall, soc el primer del grup en agafar-ne.
Agafem un nou taxi a les 10.30. El càmping ho te molt ben organitzat i te una taula d’horaris de taxis, cada
mitja hora. Si els vols t’hi has d’apuntar per tal que tinguin els vehicles necessaris.
Sortim del càmping, en dos taxis, i ens tornem a submergir en el caos circulatori de la ciutat, molt divertit
d’observar, sobre tot quan no condueixes tu.
Ens porten fins al centre, junt a “l’Ensemble artisanale” de Marràqueix, en l’avinguda Mohamed V. Aquest
lloc són unes galeries amb tot un seguit de tallers oficials (sense cometes) on diferents artesans de
diferents sectors com la pell, fusta, plata, tambors, catifes, ceràmica, etc... hi tenen els seus tallerets i
botigues. Li compro unes arracades de plata a la Marta i mirem un timbal per l’Èlia. Els preus són més
cars, i sense gaire opció al regateig, però tot és de qualitat. És una molt bona opció. Aquí vas sobre segur,
t’ofereixen qualitat, però ho pagues. El lloc és tranquil, amb poca gent, moltes ombres, bari wc, i uns
passadissos nets, però li falta el caliu de la medina. Tu mateix.
Sortim del centre i caminem fins a Djemaa el Fna, que
malgrat ser la mateixa plaça on vàrem estar ahir nit és
totalment diferent, és una altra plaça, un altre món.
No hi ha bars ni restaurants, hi ha els encantadors de
serps, un paio amb un mono, gent que balla i fa
malabars, els que venen aigua, etc....
Entrem a la Medina. Ens submergim en el món dels
carrerons, de les botiguetes, la pressió al turista, la gent,
molta gent que va i ve, cadascú a la seva.
I comencem a entrar en el joc. Li comprem unes
babutxes a l’Èlia que te una ferida al tendó d’Aquiles i
així va més còmoda; comprem dos cinturons, un pel
Ramón i un per a mi (100dh); dues precioses camises de
lli (una pel Ramón i una per mi (280dh); una funda per ampolla d’aigua (40dh) .
Trobem un joc de nens amb una figura del Bin Laden i una altra del Bush. Fem mitja amistat amb un tio
que ven pastes.
Dinem en un bareto força digne d’una plaça desconeguda prop de la zona dels establiments on fan
menjars (és que no se com qualificar-los!). Jo no menjo res, nomes trec, pel darrera. En acabat seguim
voltant-la i anem sortint. Comprem fruita en un mercat annex a Djemaa el Fna. Els dels bars restaurants
nocturns comencen a aparèixer amb uns grans carretons amb els “restaurants” desmuntats i comencen a
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muntar-los. Cap a les 6 tornem cap a l’Ensemble Artisanale a comprar un timbal per l’Èlia. Des d’allà
tornem a agafar taxis, dels que hem de regatejar els preus, fins al càmping.
Arribem al càmping a molt bona hora de fer-nos uns
bons banys.
Em connecto a internet per veure el correu i....tinc un
correu on la Sònia, la noia espanyola que estava
d’estudis a Hansala, ens diu que han trobat les nostres
coses. Alegria per part de tots!. Personalment ja havia
dit que allò apareixeria a l’endemà de la sostracció i...ha
trigat un dia més. N’estava convençut. Truquem a en
Saïd, que ens ho confirma. Ell també està content.
Quedem per l’endemà, a les 10 al mercat de Taghzirt,
afortunadament “només “ estem a 200 quilòmetres!!.
Les altres dues famílies, decideixen quedar-se de relax al
càmping i esperar-nos (és un lloc ideal per fer un dia de descans). Els hi agraïm.
Dijous, 5 d’agost
Ens llevem a les sis i sortim a les dos quarts de set. La sortida del sol i el paisatge quiet d’aquella hora
composen un espai d’equilibri místic.
Fem d’una tirada el viatge fins a Beni Mellal i, un cop allà, parem a esmorzar (suc de taronja, flams, dues
pastes rodones, un cafè amb llet i un te) a la benzinera de la sortida de Beni Mellal amb la cruïlla de la
carretera de Taghzirt, a la mateixa on vàrem dinar i banyar-nos fa uns dies.
Arribem a Taghzirt. Hi ha mercat. Hi ha molta gent que deu haver vingut de llogarrets de les rodalies, com
Hansala.
Trobem al germà d’en Said i li preguntem per ell i ens diu que ben be trigarà més de mitja hora pel que
anem a fer una volta pel mercat. Aquest mercat és una enorme extensió de catifes de plàstic cobertes
d’innumerables productes, comestibles i de tot tipus. A més, està organitzat per sectors comercials,
fruites i verdures, polleries, carnisseries, basars, etc..., com a curiositat que no hem vist a altres llocs, hi ha
polleries de gall d’indi on només venen això. També hi ha parades de despulles, altres on fan bunyols i,
parades de roba nova i usada i fins i tot el gremi dels barbers hi te representació. Comprem un rellotgemesquita que quan sona canta la cançó dels “Mohecins”, els diguem-ne “capellans” que criden a l’oració
des dels minarets de les mesquites. Preciós.
Finalment ens retrobem amb en Said, que va amb una altra dona de la ONG, la Conxa. En Said porta les
dues motxilles amb tot el seu “farciment”: maquinetes variades i un garbuix de cables. Hi és bàsicament
tot, falta la pilota de rugbi (ja em diràs que faran amb ella!!) i un senzill MP3 que teníem.
Tornem a trucar al Miquel, a Barcelona, ara per que torni
a activar el telèfon d’en Marçal.
Tornem a fer els 200 quilòmetres de tornada cap a
Marràqueix, parem a dinar a mig camí, en un restaurant a
peu de carretera. Dinem carn cuita a la brasa amb ceba i
tomàquet a la mateixa graella. Molt bo. Mentre dinem
arriba una família, la dona de la qual, porta les millor
pintures de henna, a mans i peus que jo he vist mai. Va
molt arreglada i amb força joies. Molt vistós.
En el recorregut, ens diferents punts,de la N6, ens
trobem una mula, un ase i un cavall morts a la
carretera!!!. Avui deu tocar això!!.
Arribem al càmping “Le relais de Marràqueix” on ens esperen els nostres fidels amics. Hi han passat el dia
però no s’han avorrit doncs la nit passada a en Vicens li ha tornat a sortir fum a la furgo doncs se li ha
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socarrimat la centraleta transformadora 220v/12v que han desmuntat i han anat mirant si hi havia més
coses afectades, però no. Menys mal que l’Antònia s’ha despertat amb la pudor de fum i que al ser
Marroc, tenien finestres obertes....
Expliquem el nostre viatge llampec a Taghzirt i els ensenyem tot el recuperat.
Atenció a tot el que ve ara....
Al parlar de mecànica i reparacions recordo que fa dies
que no miro l’oli, pel que decideixo fer-ho. Baixo tapa de
la matrícula i ja veig quelcom estrany en l’ampolla d’aigua
del circuit i com que també vull mirar l’aigua, doncs en
aquell clima és vital, trec la tapa del dipòsit de
compensació i......és tot oli. Negre com l’oli cremat.
Diuen que quan estàs a punt de morir et passa tota la vida
per davant teu en uns segons, doncs això, o quelcom
semblant em va passar.
En un segon, i amb tot el cabell del meu cos de punta, va
ser veure l’oli i fer la relació: Junta de culata-S’han acabat
les vacances-Avió cap a casa i la furgo ja veurem com i
quan torna.
I ja està, que no és poc.
Ho comunico a la Marta i a la resta de la colla i el silenci impera en el grup, fins que el gran Ramón
Berruezo, en una de les seves habituals genialitats (que mai li agrairé prou) diu: un moment. Ara ja sabem
que hi ha oli a l’aigua però anem a mirar si hi ha aigua a l’oli, que és el que passa quan es fa malbé la
junta de culata.
Mirem l’oli amb la “varilla” del nivell i sembla ser que no hi ha aigua. I ara?
Aleshores en Ramón dicta sentència: no és la culata, és l’intercanviador.
Com? I això que és?
És la peça on es rosca el filtre de l’oli i fa com de radiador de l’oli motor. Dins de la peça en qüestió hi
passen els circuits de l’aigua i de l’oli i quan s’avaria, sembla ser que amb certa freqüència, com després
hem sabut, l’oli que te més pressió que l’aigua, passa, entra, envaeix el circuit de l’aigua. Però a l’inrevés,
no passa. Per sort.
Amb tot això, l’avaria és tan espectacular com, sembla ser, intranscendent, doncs pel que sembla es pot
“prescindir” del maleït intercanviador, fent un by-pass fent que l’oli no passi pel seu interior amb que
l’únic que passa és que l’oli s’escalfa uns graus més, però, segons sembla, sense representar cap perill per
la integritat del motor.
Be doncs, truco al servei d’assistència i quedo amb ells per demà al matí, perquè vingui una grua i porti la
furgo al concessionari Volkswagen.
També truco a la meva neboda i em diu que la meva mare està a l’hospital de Girona, m’espanto molt
doncs sembla ser que és el tercer cop en pocs dies. Demà l’Anna l’anirà a buscar i la baixarà a casa seva. Li
agraeixo de tot cor.
Passo la nit rumiant en tot plegat.....
Divendres, 6 d’agost
Després de molt insistir, i això que ja havíem quedat ahir per a primera hora, finalment arriba la grua a les
11 del matí, carrega la furgo (quina imatge tan trista!) i la portem al concessionari Volkswagen de
Marràqueix:
Société Bouderka , Concessionari Volkswagen,Skoda i Audi. Tél: 0524446825. Carrer Hassan Ben M`Barek,
29. Guéliz.
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Allà un gran professional, monsieur Amine ens fa les gestions adients i ens diu que tranquils que
trobarem la peça. Finalment ens diu que, per desgràcia no tenen cap peça a Marràqueix, amb el que ha
de venir de la central de Volkswagen de Casablanca i, per tant, fins dilluns, nasti de plasti!
Mentrestant, i davant de que això va per llarg, nosaltres anem fent gestions amb la companyia
d’assegurances doncs tenen els sants collons de dir-me que no tenim res cobert per l’assistència en
viatge. Passo d’ells i truco, in extremis (és divendres al migdia!) a l’Àlex d’Alonso i Pineda i em
tranquil·litza i em diu que sí, que tenim fins a un màxim de 90€ per persona i dia amb un màxim de tres
dies, o sigui, una fortuna a Marroc. Gràcies Âlex!!
Davant d’això llogo un cotxet, un Kia Picanto, fins i tot
això hem regatejat! per 1.000dh pels tres dies.
Arribem al càmping al migdia amb el Kia per sorpresa de
tots!
Organitzem el viatge pels propers dies.
Avui, després de dinar i banyar-nos plàcidament al
càmping (Afortunadament estem en un càmping que ens
permet estar-hi amb tota mena de comoditats!)
marxarem cap a Essaouira, a la costa atlàntica, però
farem nit abans d’arribar-hi, a Ounara al càmping “Les
Oliviers”.
Demà visitarem Essaouira i en acabat ens separarem,
nosaltres tornarem a Marràqueix i ells tiraran cap al sud
i, si tot va be, el dilluns nit ens retrobarem a Taliouine (poble famós per la producció de safrà).
Marxem, cadascú pel seu cantó, del càmping “Le Relais de Marrakech”, que, un cop més aconsello a
aquells que pugueu llegir aquesta crònica i decidiu anar de viatge al Marroc.
Nosaltres tornem al concessionari VW (ens costa una mica trobar-lo) a recollir algunes coses pels tres dies
sense furgo (que despullat et trobes quan estàs fora de casa sense la furgo!!). Reclamem que hem
contractat un vehicle amb aire condicionat i no en tenen cap, ens el quedem igualment i dilluns en
parlarem.
Sortim de Marràqueix cap a l’oest, per la N8, direcció la posta de sol, direcció Essaouira.
Arribem a Ounara, al càmping “Les Oliviers”, que també està força bé, pels standarts del país. Te unes
instal·lacions correctes, uns curiosos serveis circulars, un bonic bar amb terrassa, un parc infantil i una
bona piscina, també te bungalows i haimes de lloguer, en lloguem una per dormir. Sopem a les furgos dels
amics i nosaltres amb la Núria dormim a la haima.
Dissabte, 7 d’agost
La Marta i jo ens llevem aviat i anem a buscar un lloc per esmorzar i només trobem, a la carretera un
home amb un carretó que ven pa i que ens el fia doncs no te canvi (més tard tornem i li paguem, eh!) i un
senzillet bar on fem un te i un cafè amb llet.
La família Berruezo es lleva tard perquè han passat la nit del lloro doncs l’Alba te “lleugeresa intestinal”
per dir-ho finament i perquè quan llegeixi això (espero) no pugui dir que vaig dir que tenia cagaleres.
L’Èlia i jo ens banyem a la piscina, que està força bé.
A les onze del matí arribem a Essaouira, la bonica ciutat costera, pesquera i turística de la costa atlàntica
central de Marroc i que també es Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Aparquem en un carrer on hi
ha un “vigilant” que ens cobra alguna cosa i ens endinsem a la ciutat per la medina, que a aquella hora del
matí bull d’activitat. Tot està en ple funcionament però el més atractiu, lògicament, és el mercat del peix,
amb tota mena de bestiar recent pescat, peix de platja lluent de mil formes diferents. Voltem pels carrers
i carrerons fins a emergir d’aquell submón atapeït per arribar a la façana costanera, sortir a la llum, a
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l’espai i veure el mar. Mediterranis com som, en veure el mar rere dies de no fer-ho et fa sentir còmode,
relaxat més segur. És com una mena de pare o germà gran que en retrobar-te et diu, tranquil que ja estic
jo aquí. Al menys a mi em passa.
Un cop ja arribant al port ,a la plaça Moulay Hassan, hi ha els
famosos xiringuitos on et fan el peix acabat de pescar a la brasa.
Batalleta: quan jo vaig ser a Essaouira per primer cop, fa vint anys,
aquests xiringuitos eren un simple carretó que feia de barra amb un
parell de bancs i una barbacoa on et feien el que acabaven de pescar,
aleshores vàrem menjar amanida, sardines, una llagosta i un
llamàntol.
Ara aquells xiringuitos són petits establiments de construcció, amb
mitja dotzena de taules cadascun, i amb uns pesadíssims “captadors”
que et volen portar al seu a tot preu. T’has de deixar estimar i fer una
primera volta per veure el material. UN cop fet el recorregut ens
decidim per un que tenia “galeres” que ens agraden a varis. Un cop
triat comença el regateig que finalitza en un acord final de 700dh per
tots (menys l’Alba). El preu inclou: a part de la beguda i el pa,
amanida, mig llamàntol per persona, sardines, gambes, galeres i
sipietes tot a la brasa i tot molt bo.
Havent dinat anem a passejar cap al port on estan arribant les grans barques pesqueres i hi ha molta gent
amunt i avall. També hi ha paradetes on venen el que poden, algun sabre, morenes, congres, peix gat i
sardines, en resum, peix de platja, i això sí, molt fresc.
El dia està núvol, pel que no passem gaire calor, tampoc bevem gaire aigua doncs el lloc és humit per la
influència marítima.
En acabada la volta pel port ens fiquem pels carrerons de la fortalesa (portuguesa, per més informació, de
quan els navegants portuguesos dominaven la costa atlàntica africana de camí cap a Àsia). Carrerons
petits, baixets i foscos i frescos, un Dèdal empedrat, silenciós i endreçat de vida i història per on hi passeja
algun turista mig despistat i badoc, com nosaltres.
Finalment arribem a l’extrem nord de la fortalesa on hi ha els tallers d’artesania de fusta, que arriba al seu
màxim esplendor quan està feta amb fusta d’arrel de Thuya (una conífera), una fusta d’aspecte torturat i
tortuós que desprèn un infinit aroma de resina (Tenim coses a casa del meu viatge a Marroc de fa vint
anys que encara fan olor a resina!!) i aconseguim trobar el taller on vàrem estar fa sis anys i hi entrem i
estem perduts!!. És com entrar a la cova del tresor d’Alí Babà, tot està ple d’objectes meravellosos amb
els que se te’n va la vista i els dirhams!. Tots comprem de tot!. Nosaltres comprem una fantàstica safata
rodona de fusta amb incrustacions de marqueteria, una espectacular capsa màgica per l’Èlia (en Marçal ja
en tenia una de l’altre cop), una capsa de marqueteria per les capses de mocadors de paper, una capseta
per la Blanca (una amiga de l’Èlia) i, de regal, una capseta amb mirall i aplicador de pintura dels ulls, tot
pel mòdic preu de 425dh!!. Val la pena que hi aneu, no
us ho perdeu, aquesta artesania és una de les millors
coses, si no la millor, juntament amb les catifes i els
minerals que us podeu emportar cap casa com a record
material de Marroc.
Ens acomiadem dels companys de viatge. Ells se’n van
cap al sud i nosaltres tornem a Marràqueix, doncs
aprofitarem el cotxe de lloguer per pujar demà a l’Atlas.
Ens acomiadem fins demà passat a Taillouine.
De tornada cap a Marràqueix, passem per varies
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botigues de carretera on venen atractius fanals metàl·lics amb vidres multi-colors. També passem pe
nombroses cooperatives on es treballa l’Argan (un arbre endèmic de la zona amb una llavor amb la que es
fa de tot) i comprem oli pel cos per la iaia Pilar i sabó per la iaia Sabina.
A l’arribar a Marràqueix, busquem l’hotel IBIS que està en l’avinguda per la que hem passat aquests dies
per entrar a la ciutat des del càmping, i que te força bon aspecte. Anem a l’hotel perquè no tenim furgo i
amb el que ens cobreix l’assistència en viatge ens ho podem permetre. A l’arribar a l’hotel tenim la gran
sort (no tot han de ser desgràcies!) d’agafar les dues darreres habitacions disponibles! (Les destinades als
minusvàlids!!). Mentre formalitzem la reserva, rebutgen, per complert, a dues parelles que buscaven
habitació.
Veiem el Telediario Internacional de TVE. Una dutxa, sopem al bar i a dormir, en un llit gran i ample!
Diumenge, 8 d’agost
Inici del Ramadà i canvi d’hora. N’endarrereixen una altra i s’ajusten a l’hora solar. Malgrat que nosaltres
triguem tres dies en adonar-nos-en.
Esmorzem “com les persones” a l’hotel. Bufet lliure.
Una de les poques pegues que li poso a la furgo és la seva poca potència i això arriba al seu apogeu als
ports de muntanya on es mostra més limitada i on més pateix la pobra.
Be doncs a Marroc que encara que no ho sembli és un país força muntanyós hi ha uns ports a l’Atlas que
enriu-te’n d’alguns d’Europa.
Per tant, aprofitant el cotxe de lloguer vàrem decidir pujar a Oukaïmeden a l’Atlas central, i de baixada
visitar la Vall d’Ourika.
Doncs som-hi. Sortim de Marràqueix cap al sud per la P-2017, passem per tota una part molt nova amb
grans avingudes i escassament o inicialment urbanitzada, Clubs i complexos esportius dignes d’una gran
ciutat; cases noves totes iguals. Tota una nova part de Marràqueix.
Anem planejant fins que la cosa es comença a enfilar i cargolar i també a verdejar. Arribem a la cruïlla
d’Aghbalou (on després haurem de tornar) i girem a la dreta per la P-2030 cap Oukaïmeden. La carretera
s’enfila encara més i es corba encara més; l’aire es refresca i van augmentant les mides dels boscos i els
arbres. Anem passant per poblets on la vida a l’hivern ha de ser molt dura doncs no se’ls veu gens
preparats pel fred. Poblets petits, cases aïllades, gent a la carretera i nens amb la samarreta del Barça que
et miren sorpresos.
Finalment arribem a l’estació d’esquí d’Oukaïmeden, a 2.650 metres d’alçada! (la cota màxima de
Baquèira està a 2.510 mts...). Allà dalt hi ha un petit llac, algun hotelet i algunes casetes. Estan muntant
algunes paradetes i ens comencen a assetjar (no m’estranya, perquè no hi ha ningú més). Preguntem pel
Toubkal i ens indiquen un carrer (en molt mal estat) de la zona urbanitzada i ens hi enfilem. Arribem a
dalt hi ha camins i una explanada des d’on, cap al sud, davant nostre tenim el gran Toubkal, amb els seus
4.167 metres , el sostre de l’Atlas.
Les vistes són escandaloses, en totes direccions, malgrat
que el dia està una mica lleganyós i fa un aire gèlid.
Aquí dalt també venen a buscar-nos per vendre’ns
quelcom i no entenen ni el no ni la ignorància per
resposta. Insisteixen.
Més enllà d´Oukaïmeden, el camí porta fis a Imlil, el punt
de partida per la (relativament) senzilla pujada ( de dos
dies) al Toubkal, però no hi anem.
Mitja volta. Baixem fins a la cruïlla d’Aghbalou amb la P2017 i girem a la dreta remuntant la vall del riu Ourika. El
paisatge és purament pirinenc amb un riu potent nerviós
que baixa ràpid marcant la vida d’una vall amb boscos,
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pollancredes, parets verticals i petits pobles i cases aïllades que s’arrapen a les parets rocoses de la vall. A
les vores del riu hi ha nombrosos llocs on la gent hi va a passar el dia a la fresca. És una mena de
Montseny de Marràqueix. Hi ha força gent, bàsicament autòctons, i més al ser diumenge i la cosa es va
atapeint fins a arribar al seu clímax a la capçalera de la vall, a Setti Fatma ( a 1.500 metres d’alçada). Allà
el caos és el rei. La carretera és un cul de sac, s’acaba allà, no continua, la qual cosa combinada amb el
“liberalisme” a l’hora d’aparcar de la gent, l’estretor de la via i la quantitat de vehicles que hi ha
composen un còctel explosiu d’impossible digestió.
En mig de la cua ens “assalta” un suposat “guia” oferint-se per acompanyar-nos a les cascades, a portarnos a un lloc per dinar i, més important, a trobar-nos aparcament. Davant d’aquesta oferta-pack
irrenunciable, hi accedim. De cop i volta ens indica que parem al davant d’un restaurant on hi ha unes
cadires, el tio baixa, parla amb ells, ens treuen les cadires i ja estem aparcats, just al davant d’on,
“casualment” dinarem (!).
Pactem amb el guia la visita a les dues primeres cascades, de les 7 que hi ha (!), per 100dh, anant per un
camí i tornant per un altra, després resultarà que estan totes pràcticament juntes i que encara que no les
arribis a tocar les veus perfectament i de bastant a prop.
Els nens van força mal calçats i ja tenien algunes ferides als peus pel que pateixen força durant el
recorregut (si hi aneu, poseu-vos un bon calçat!). Creuem el riu Ourika per un precari pont de fusta i
iniciem la pujada per un laberint de cases, bars, restaurants de difícil recorregut (Jo crec que ho fan tan
difícil perquè no hi puguis anar sol i agafis un guia). El camí és irregular i pedregós, farcit de gent i amb
algun tram entre pedres lliscants, i en continua pujada.
La primera cascada ens sorprèn pel seu atractiu. Seguim pujant, el
camí es fa feixuc per la pujada, la gent i el rondinar dels nens. La
segona cascada és bastant més alta i en la seva base hi ha un bona
bassa on s’hi banya el jovent.
Fem un te i una coca-cola (12€, si no t’agrada el preu, puja tú el
material fins aquí!) en un dels bars del lloc, a sota d’uns grans
desmais que li donen un aire més bucòlic.
Des d’aquí es veuen les altres cinc cascades de les set que són. HI ha
gent per tot arreu.
Tornem per un camí diferent del de l’anada, una mica enrevessat fins
i tot hem de mig escalar una gran roca amb l’ajut d’una escala que hi
ha pujada i que és propietat d’un autòcton que en acabat ens
demana la voluntat...., just en aquest moment cau un petit xàfec que
ho fa tot una mica més relliscós, seguim baixant fins al poble i anem
al restaurant, davant del qual tenim el cotxe, a dinar. En acabat el
guia ens demana més diners dels acordats amb l’excusa que al final
hem vist totes les cascades, però si no ens hi ha portat! Si les hem vist de lluny!.
Abans de començar a dinar pactem el preu, doncs d’entrada ens demanaven 120dh i ho acabem pactant
per 60. Mentre esperem per dinar s’acosta una tempesta i hem de fugir corrents cap a un menjador
interior. Dinem força be uns tagines de pollastre amb llimona i un amb figues i canyella, i cous-cous.
Marxem discutint el preu doncs al final ens volen cobrar 80dh en lloc dels 60 acordats....., tot és un negoci
amb el turista com a víctima més que com a client, i és una pena perquè et fa sentir enganyat i
emprenyat.
Tornem cap a Marràqueix i anem directament cap a Djemaa el Fnaa, aparquem prop de la Koutubia, en
un pàrquing de pagament vigilat.
Arribem a la plaça quan estan arribant els “restauradors” amb els seus carretons carregats fins dalt de tot
per començar a muntar els seus xiringuitos.
Ens endinsem en una zona desconeguda fins aleshores per nosaltres però que, de ben segur,no serà la
darrera vegada que hi anirem.
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Es tracta del sector situat a l’est de la plaça, cap al carrer Dabachi i hi descobrim un nou món que ens
agrada molt. Es tracta d’una zona de carrerons i comerços, de l’estil de la medina històrica però on només
hi trobem gent autòctona, amb botigues normals, gens enfocades al turisme i una vida molt més relaxada
i menys opressiva per nosaltres. Ens hi trobem molt bé.
Mentre passegem i mentre espero que la resta de la
família surti d’una botiga d’artesania en plata on estan
mirant unes arracades per l’Èlia, just al davant hi ha un
barber a la porta del seu establiment. Em mira. El miro i
em diu (en francès) que si em vull tallar el cabell, i li dic
que sí. Així que, convençut, entro en la perruqueria
d’aquell bon home, que comença a xerrar, i no acabarà de
fer-ho fins que marxem, i em comença a afaitar, després
em renta el cap i finalment em talla el cabell pel gaudi
dels meus que es fan un fart de riure amb la situació. No
recordo el que em va cobrar però si recordo que ens va
fotre una clavada considerable. M’està bé per guiri!!.
Acabem fent un te en una plaça de la zona i comprem un
adhesiu (que no recordo on està) amb la bandera de Marroc i l’escut del Barça.
Ja pelats, tornem a la plaça i sopem en un dels restaurants que hi munten. Acabem en un qualsevol d’ells
amb la particularitat de que a la taula del costat hi ha una dona amb “Niquab” negre sopant. El niquab és
aquell vestit de les dones àrabs a la que tan sols se’ls hi veu la franja de cara dels ulls, la resta no es veu i
fins i tot van amb guants. El curiós del cas és veure a la pobre dona com s’ho fa i més tenint en compte
que està menjant gambes i per si fora poc, també porta guants, també negres. Fa patir només de veure-la.
Pela la gamba , amb les mans (amb guants) i aleshores s’aixeca, mínimament, el niquab amb una ma i
amb l’altre es posa la gamba a la boca, i així successivament....
Després de sopar anem a dormir a l’hotel.
Aquest primer dia de Ramadà no ens ha afectat gaire, per no dir gens doncs entre l’excursió del matí a la
vall d’Ourika i la tarda a Marràqueix, on sempre hi ha molta gent al carrer no hem notat gaire les
fluctuacions que pateix el ritme de vida dels pobles i les persones en aquests dies de dur dejú diürn.
Dilluns, 9 d’agost
Ens llevem a l’hotel, esmorzem i ens fem un bany a la piscina, no tenim pressa i hem d’amortitzar la
despesa.
Anem a Volkswagen a plorar una mica a veure si ens la
tenen per abans de l’hora que ens havien dit, a les sis de
la tarda...., que no, que a les sis.
Negociem amb l’empresa del cotxe de lloguer que, com
que finalment el cotxe no tenia aire condicionat, pel qual
si que vàrem pagar, ens el quedem pel mateix preu fins
les sis de la tarda.
No sabem que fer, decidim prendre-ho amb calma i
tornem al càmping “Le relais de Marràqueix” i demanar
si ens hi podem quedar, com a ex-clients, fins a la tarda i
diuen que sí. Fantàstic. De camí al càmping hem parat en
un súper i hem comprat algunes coses per fer uns
entrepans per dinar. Ens passem el dia a la piscina, fa
molta calor. Jo miro el correu i n’escric algun. Els nens juguen a l’aigua. Ens hi estem fins les quatre.
A l’entrada de Marràqueix marca 45ºC!.
Arribem al taller i l’estan provant.
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Finalment, a les 6 de la tarda, tal i com ja ens van dir en un principi, i amb 3.223 dh menys a la butxaca
sortim del taller amb la nostra estimadíssima furgo. Tornem a estar a casa. La sensació és
indescriptiblement agradable.
Just sortir ens truquen del taller doncs ens hem deixat el cable de la llum, doncs ens van deixar tenir la
furgo endollada tot el cap de setmana.
Al poc de sortir de Marràqueix, direcció sud/sudoest, per la R-203, passem per una tempesta que
refresca, mínimament, l’ambient.
Comencem a pujar paulatinament, poca poc, passat Tahanaoute passem per les Gorges de Moulay
Brahim, passant dels primers ambients secs i pedregosos a zones més verdes amb rius que recorren valls
plenes de vida, amb pobles, molt pobles, propers a la font de vida que representa el riu on la gent, sobre
tot nens, s`hi banyen. Passat Asni, que ja està a 1.150 metres d’alçada, la carretera segueix recorrent el
fons d’una vall de camps conreats, de fruiters, hi ha força gent, bars i restaurants. Fins i tot un que porta
el curiós nom de: “Le sanglier qui fume” (el senglar que fuma...., una mica surrealista.
La carretera segueix enfilant-se poc a poc, remuntant el
riu Nfiss, passem entre cims de més de 3.000 metres
d’alçada, i seguim trobant pobles com Ijoukak, d’on,
segons ens ha dit en Amine, l’encarregat de la
Volkswagen de Marràqueix, eren originaris els artesans
que van construir la Alhambra de Granada (!). A poc de
passar Ijoukak, i sempre seguint per la R-203, passem
junt a la mesquita de Tinmal que amb la seva silueta de
mole quadrada domina la vall des d’un turó. En aquesta
zona va néixer la dinastia dels Almohades, un moviment
polític i religiós que no sols van arribar a conquerir tot
Marroc si no també bona part de la península ibèrica i
anant des de l’atlàntic fins l’actual Líbia. És la única
mesquita visitable per no-musulmans de Marroc donat el seu caire monumental i històric. Però ja és tard,
comença a fosquejar i ni intentem acostar-nos-hi doncs suposem que estarà tancada.
Passat Tin Mal, la carretera s’enfila i es cargola encara més fins arribar al cim del Tizi-n-Test, de 2.092
metres, on hi arribem de nit.
Però aleshores, tot i ser de nit, tenim una visió fabulosa. Parem la furgo i apaguem els llums. (Surt un
home d’una petita caseta interessant-se per nosaltres!).
Descripció: A poc que us ho imagineu, davant nostre, de la nostra atalaia de més de 2.000 metres
d’alçada, no hi ha res. Davant nostre comença el desert del Sahara, si més no les seves estribacions. No hi
ha res més alt, simplement no hi ha res, entre nosaltres i el desert més gran del món.
Als nostres peus s’estén una immensitat negra, molt negra, esquitxada de puntets lluminosos dels poblets
que hi ha al peu del sud del gran Atlas. És com tenir el cel a sota.
És un paisatge immens i impressionant, i preciós.
La baixada és molt més ràpida i complicada doncs la carretera empitjora en el seu ferm i és fa més
estreta, fa molta més pendent i encara és més revirada, també hi ha més transit un cop la gent, arribada
la nit, ha recuperat la seva “normalitat” acabat el dejuni del Ramadà i es tornen a moure, en direcció a
Marràqueix. En una corba ens apareix un camió, no se ni d’on i a tota llet!, perquè jo no he vist els llums
abans! (els portava apagats?), i passem tots dos per on ho hi cabíem. Buf!
Ràpidament arribem al pla i ens trobem amb la N-10, on girem a l’esquerra, direcció est, direcció
Tallouine, on hi arribem cap a les onze, sense haver parat des de Marràqueix. Al càmping de Tallouine ens
retrobem amb els nostres companys i amics. Estem molt contents. El cercle s’ha tancat. Tornem a estar
tots junts. Ens expliquem les corresponents aventures.
El càmping, com quasi tots està buit, i això que te piscina!.
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Dimarts, 10 d’agost
Ens llevem i ens banyem a la piscina.
En acabat d’esmorzar es produeix una altra de les anècdotes del viatge. Per si no n’haguéssim tingut prou
amb el robatori a Hansala i l’avaria a Marràqueix..., ara som víctimes d’un atracament!....que ens fa la
nostra estimada companyia Telefònica.
La història és la següent:
Rebem una trucada de la nostra (i suposo que vostra) apreciada companyia Telefònica om em diuen que
han detectat que portem gastat en roaming 285 €uros!, em quedo una mica astorat i els hi dic que si ells
ho diuen..., que hem tingut un robatori i una avaria que ens han fet trucar força, a part de les trucades
entre nosaltres i a la família. Fins aleshores jo creia que era una trucada de comprovació per assegurar-se
que les trucades eren nostres i que no fos cas que ens haguessin robat el telèfon. Innocent de mi!
No, no, em diuen que això els hi és igual i que o paguem per avançat 400 €uros o ens tallen la línia, i
punt!. M’indigno tant com pugueu imaginar, els hi dic el que no està escrit, però com ja sabeu tenen la
paella pel mànec i he de claudicar...., em diu que he d’anar al banc, fer el pagament i enviar-els-hi el
resguard del pagament per fax!, intento explicar-li que el que em demana és poc menys que impossible, a
Marroc! I on estem ara!, finalment en un rapte de lucidesa, em diu que també puc fer el pagament
telefònicament amb targeta de crèdit i que em passa amb la “màquina” per fer el pagament, em passa
i...es talla la trucada!!.
I em quedo quiet mirant el telèfon incrèdul del que m’acaba de passar.
Estem a Tallouine (busqueu-ho en un mapa i us costarà), a les portes del desert, amb l’amenaça de que
ens poden tallar el telèfon i no hi puc fer res...
Aleshores recorro al meu altre àngel de la guarda, en Miquel, el meu apreciat, i eficaç!, company de
feina!. El truco, li explico la pel·lícula ( de por) i li demano que vagi al banc a pagar els 400€ i que enviï el
fax a telefònica. I ho fa.
Truca a Telefònica fent-se passar per mi i, aconsegueix la informació necessària i se’n va a l’estafeta de
correus de l’avinguda Mistral a fer el pagament. El fa i quan torna a la feina veu que els resguard que li
han donat no te cap símbol de correus. Torna a correus i li diuen, en una demostració d’amabilitat
funcionarial, que és el que hi ha. Que el resguard és així.
Torna a la feina i envia el fax.
Truca a Telefònica per comprovar que els hi hagi arribat, i es produeix un nou fet, que encara fa la història
mes recargolada. Li diuen que, un cop fet el pagament, són tan ineptes (encara que això no ho diuen) que,
malgrat que ja hem pagat, com que aquest pagament va per una via, diguem-ne “extraordinària”, no es
reflectirà en el rebut mensual que, diguem-ne, va per la via “ordinària” i que, per tant, quan rebi la
factura telefònica d’agost no m’hauran descomptat els 400€ avançats!, i que aleshores jo els hi torni el
rebut!!
Em truca, m’explica que ho ha fet tot (Gràcies altre cop!) i podem seguir viatge.
Absolutament indignant a la vegada que, anava a posar increïble, però tractant-se de Telefònica és
absolutament creïble.
Estabornits, sortim del càmping de Tallouine per anar a visitar una de les cooperatives de safrà, de fet
aquest és un dels motius pels quals hem parat aquí.
En hi ha vàries i parem en una qualsevol. No podem
veure res del procés de cultiu ni collita i posterior
manufacturació perquè no és l’època idònia de l’any. Tot
i això en comprem uns potets a 4€ el gram, la Marta en
compra varis pel Mercat.
Se’ns ha encès el llum del nivell de l’aigua, però en hi ha,
potser era una bossa d’aire al circuit de refrigeració.
Parem a posar benzina i al cap de poc, en mig del no-res,
veiem uns nens banyant-se en una bassa natural d’una
aigua tan neta que sembla impossible. És un miratge, un
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brillant en mig de les pedres, se’ns hi en van els ulls i parem.
Ens posem els banyadors i cap a l’aigua, els nens autòctons ens miren astorats. Arribem a la bassa i ens hi
banyem, l’aigua està freda, bastant. És un plaer.
Seguim endavant, direcció est, per la N-10 fins Tazenakht, on parem a comprar pa. Girem a la dreta per la
N-108 fins a Agdz, on parem a dinar. Dinem en un restaurant en una gran plaça, on ens fan lloc, dinem
Tagine i com a novetat “Ous berbers” consistents en un llit de tomàquet i ceba sofregida, amb algunes
espècies, i a sobre els ous sencers.
Girem cap al sud, per la N-9, direcció Zagora, i agafem la paradisíaca vall del Draa, verda i ufana, un
continu oasi a banda i banda del riu, amb espectaculars palmeres datileres, sota de les quals els nens ens
intenten vendre uns cistellets de dàtils. És molt especial. Hi ha nombrosos pobles i kasbahs monumentals
visitables i ens decidim per la de Tinzouline, al marge esquerra del Draa.
Només arribar i aparcar ja se’ns acosta un noi oferint-nos els seus serveis com a guia, que acceptem. És
força bo (Tot s’ha de dir!). Fem el recorregut per els carrers de dins del recinte fortificat (el primer que
veiem és un nen amb la samarreta del Barça!) i fins i tot visitem un parell de palaus, un d’ells d’un jutge.
Bastant deixats però molt elegants, grans, de tres plantes, amb un pati central al voltant del qual
funcionava la casa. Hi ha força ratpenats als sostres. Pugem a un terrat a veure les vistes sobre el
palmeral, paga la pena. Sortir de la foscor (i frescor) interior d’aquests casalots, arribar al terrat i sortir a
l’exterior, a la llum, és com passar d’un mon en blanc i negre a un en color, ple de blaus, verds i marrons.
És un esclat de llum i vida al teu voltant. No et cansaries d’estar allà dalt badant i mirant els detalls de tot
el que t’envolta. Cases, gent, palmeres, muntanyes, el riu i més cases i més palmeres. La vida en un medi
ambient molt hostil. Continuem el recorregut i sortim de les muralles fins a la zona del canal i els horts
d’un verd espatarrant.
Acabem el recorregut agraïts, ha estat molt agradable.
Tornem a agafar la N-9 junt al Draa, cap a Zagora, on hi
arribem en fer-se fosc. Veiem un rètol de càmping amb
piscina i hi anem, està tancat, seguim fins al centre de
Zagora, on preguntem a un poli que ens fa girar a
l’esquerra per un carrer empedrat i anem a petar al davant
del càmping “Les jardins de Zagora”, que des de fora fa
força patxoca.
Aparquem a prop dels wc i d’un umbracle de canyís. En
aquest càmping també estem sols. La gent del càmping,
molt amable, ens omple una bassa que tenen amb aigua
de pou que acollim amb deliri. Ens hi remullem.
Ja frescos sopem a sota del canyís, en acabat de sopar, ens
porten un te i comença la divertida negociació del preu i condicions de l’excursió de l’endemà al desert. És
un estira i arronsa força divertit, i més en aquest cas que ja som al lloc i no tenim cap pressa.
Finalment el pacte és: trasllat des de Zagora fins la zona de les dunes en dos vehicles 4x4 amb aire
condicionat. Parada a Tamegroute a visitar la biblioteca, la kasbah i un taller de ceràmica. Parada a prop
de M’Hamid a dinar i arribar a dormir a la zona de dunes i l’endemà, esmorzar i excursió en camell i
tornada a Zagora per 50€ els adults i 25€ les dues nenes. Tot molt guiri, que hi farem!, no s’hi pot anar en
furgo.
Ens porta més te per tancar el tracte.
Dimecres, 11 d’agost
Ens porten cafè.
Sortim a les 10, hora nostra, malgrat que a Marroc són les 9, doncs fins avui no ens hem adonat que amb
el Ramadán, endarrereixen una altra hora.
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Ens recullen, a nosaltres i en Hamed, un desdentegat molt símpàtic que treballa al càmping, amb dos
Toyota Land Cruiser de força bon aspecte. Però al nostre no li va l’aire condicionat...
Primera parada: Tamagroute, on visitem la biblioteca corànica. És força interessant, hi ha llibres molt
antics, del segle XIII, alguns enquadernats amb pell de gasela. La conservació i condicions del museu no
són les més adients però no sembla ser massa prioritari... Visitem la kasbah, força interessant amb un
laberint de carrers estrets i polsegosos. Acabem el recorregut a un taller de terrissa on fan uns objectes
força interessants i amb uns colors (d’origen natural) molt vistosos, acabem comprant tots, tagines, plats,
bols, etc...La decoració la fan amb henna, safrà, índigo, i els hi fan uns tatuatges a les mans de les nenes.
Nosaltres comprem un gran tagine i una safata amb nanses per 200dh (en demanaven 400). Al costat de
la botiga veiem els obradors i tot el procés des del pastat de l’argila, el modelat, la pintura i la cocció final.
Encara que no vulguis, si ets un turista acabes exercint com a tal i ells ho saben i per això et posen
l’esquer, i tu piques....
Al sortir de Tamegroute ja ens han canviat el vehicle per un altre d’igual al que si li funciona l’aire
condicionat, per això ho hem pagat.....
Seguim fins a M’Hamid, on parem a comprar aigua (molta), ens mullem el cap en una mànega que hi ha.
S’agraeix.
Passem per un palmeral, ja a la zona de dunes i sorra,
pugem a unes dunes que cremen els peus a veure el
poble des de fora, el paisatge és força especial amb
petites dunes, d’uns pocs metres d’alçada de les que
surten palmeres datileres de les tastem els seus fruits,
alguns ja madurs. Ens ensenyen a reconèixer els madurs,
són els més foscos.
Tornem a fer un tros de carretera i al poc, ja
definitivament abandonem l’asfalt, bé, de fet s’acaba i
comencem a fer pistes amb trams que només es poden
fer en 4x4. Entrem a la zona de l’Erg Chigaga (com la
lady...).
Parem a dinar en unes haimes que hi enmig del desert.
El calor és espectacular, malgrat que fa aire, que és molt calent i carregat de sorra. Dins les haimes és més
suportable. La decoració interior consisteix en catifes i tapissos i els corresponents bancs per seure i jeure,
que utilitzem en les seves dues vessants. Hi ha alguns timbals que toquem amb total absència de ritme.
Dinar: Amanida i pinxos i meló, i després el corresponent te amb menta. En acabat ens peguem una
migdiada comunitària molt digna.
En acabada la migdiada, en Ramón, en Marçal i jo, ens dediquem a perseguir un camell que hi havia junt a
la haima i que, en un moment donat, ha decidit, ell sol, aixecar-se i començar a caminar cap al no res, per
la qual cosa iniciem el seu setge i persecució parlant amb ell i dient-li que s’ho repensi, que no se’n vagi,
però no ens fa cas. És molt tossut, més que una mula, exactament com un camell, i segueix caminant, pel
que passem a les amenaces que tampoc donen els fruits desitjats i aleshores passem a l’acció equipats
amb algun pal que trobem però la bèstia ens mira amb menyspreu i...segueix caminant, per la qual cosa li
diem que ja s’apanyarà. Cosa que fa, en arribar a una altra
haima propera, de la que surt un autòcton que alimenta
degudament a la bèstia. La qual cosa demostra que amb la
pastanaga sempre s’obtenen més beneficis que amb el
pal.
Com a prepotents homes blancs occidentals vençuts per
l’astúcia i coneixements d’un marroquí tornem cap a la
nostra haima...fent-nos un fart de riure.
Reprenem el camí cap a no sabem ben bé on, perquè
aparentment no hi ha massa referències on orientar-se,
però esperem que ells si ho sàpiguen.
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A mitja tarda parem en un oasi. El lloc és força tòpic, unes poques palmeres, una surgència d’aigua fresca,
neta i bona i poca cosa més, les restes d’uns murs i ja està. També s’hi aturen altres vehicles que suposem
tenen el mateix camí que nosaltres.
A alguna hora de la tarda, ja tard, arribem a un campament, en una zona de dunes, on hi ha algunes
haimes i una caseta amb wc i dutxes. Ja hi ha altres turistes ajaguts en les catifes que posen a l’exterior de
les haimes perquè t’hi puguis ajeure i gaudir del cel immaculat.
Un cop arribats, ens hem de barallar amb l’autòcton cameller per tal de pactar un preu per un passeig per
demà al matí, i ha de ser ara perquè se’n va...., el fet és que “casualment” el paio del càmping, al pactar el
preu de l’excursió s’havia “oblidat” de dir-nos que els camells no estaven inclosos i, en qualsevol cas, ens
havia parlat de +/- de 50dh per persona i el cameller ens en demana 150dh. Finalment arribem a un acord
de 100dh per persona i les nenes 50, anant les dues en un camell. Tots contents.
Ja ubicats sortim a fer un passeig i enfilar-nos a una gran
duna propera a gaudir de la posta de sol, cosa que fem i
reconfortem els nostres esperits amb una sobrecàrrega
de puresa energètica. La tranquil·litat i la pau regnants
son capaces d’amansir i asserenar l’esperit més bel·licós.
Molt recomanable.
Baixem, uns caminant, altres rodolant i altres fent
tombarelles.
Tornem a la haima on ens han preparat un te i uns
cacaus.
Gaudim fent fotos de les darreres llums del dia en aquell
cel blau immens.
Ens preparen el sopar a dins la haima, tagine (una mica socarrimat) meló i síndria.
En acabat sortim a fora a cantar unes cançons, a fer intercanvi cultural, ells ens canten algunes i nosaltres
els hi cantem/destrossem “El meu avi” i acabem tots cantant una enganxifosa tonada que simplement
diu: ”Vamos-vamos, vamos, vamos-vamos, vamos, vamos-vamos , vamos a la playa” i així successivament
fins a l’infinit. Encara la recordem ara.
Ens treuen més mantes i catifes i coixins i ens preparem uns jaços per passar la nit a l’hotel amb més
estrelles del món. Ens adormim suaument al ras amb el cel per sostre.
Dijous, 12 d’agost
Ens llevem quan tot just clareja, amb una fresqueta molt
agradable, l’aire és suau, la llum és pàl·lida i el silenci és
absolut.
El cameller ja ens està esperant per la qual cosa els
centaures del desert es posen en marxa, són les dues nenes,
l’Alba i en Marçal i la Maribel i en Ramón. Els porten a fer
una volta, d’una horeta, per la zona de dunes propera.
Els que quedem gaudim d’una estona més, ajaguts en un
“dolce far niente”.
Quan tornen, tots contents de l’experiència, ens espera
l’esmorzar: magdalenes, formatgets, pa, melmelada i per
beure te i cola-cao!, tot un luxe!
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Tornem passant per zones desèrtiques de l’ l’Erg Chigaga de pedra i sorra, durant una bona estona no
veiem l’altre cotxe, però no tenim molt clar quin dels dos s’ha perdut. Sembla que l’altre perquè en
arribar a M’hamid els hem d’esperar una bona estona.
De tornada tornem a passar per l’obrador de ceràmica de Tamagroute, on recollim el que vàrem comprar
ahir i que està perfectament embolicat.
A l’arribar a Zagora estem tots uns mica “groguis” del viatge i els bots, tot i això, ens porten a una botiga –
basar molt gran i amb infinita de coses. Allà ens ofereixen antiguitats i el que calgui, però ens agraden els
mocadors. En volem comprar sis, ens en demana 360dh i baixa de 10 en 10, li diem que així no es negocia
i marxem...oferint-li 200dh, que accepta!.
A l’arribar al càmping de Zagora ens espera la piscineta que ens rep de bon grat i en acabat ens mengem
un cous-cous que ens ha preparat i a tots en agafa la son.
Aquí he d’explicar, a tall d’anècdota, que en arribar al càmping i donat que nosaltres no teníem prou diner
en efectiu per pagar l’excursió i el càmping, hem anat amb la Marta a treure diners del caixer i, a l’arribar
al carrer principal de Zagora, o sigui a la carretera, hem vist que la termòmetre de la benzinera marcava
50ºC...., sense comentaris.
Quan ens recuperem, endrecem les furgos, rentem roba, etc..., doncs hem decidit prendre’ns la tarda de
relax i marxar demà al matí.
En Ramón i jo ens entretenim canviant l’agua del circuit de refrigeració doncs encara hi ha (i hi haurà)
força restes d’oli.
En Marçal menja dàtils de les palmeres del càmping, en hi ha forces, i de varis tipus.
Una mica recuperats sortim a fer una volta i comprar queviures. Ens apreten una mica perquè comprem.
Molesta.
A la sortida del càmping ens adonem del microclima que generen les moltes i grans palmeres del càmping
doncs a fora hi fa molta més calor.
Entrem a un mercat cobert, on comprem te, del tipus “1001”, que ens
ha agradat força; dàtils, pa recent fet i pastes de te (en un forn amb
merda fins les seies) també comprem una tetera, amb el preu
marcat!, que fàcil és així..., però menys atractiu.
El cel està tèrbol, groguenc, espès, són els avisos d’una tempesta de
sorra. És aire roent que ve del gran Sàhara carregat de pols.
Recordeu que estem en ramadà i cap a les 6 comencen a obrir els
bars, malgrat que ningú consumeix, fins les 8 (+/-) en que el mohecín
convida a l’oració, a la sortida de la qual ja poden menjar i beure.
Tornem al càmping. Aprofitem per bullir pasta i tenir-la per demà, pel
camí. Sopem truita i de postra meló amb suc de taronja. Convidem a
en Hamed, un “chico para todo” que estava la càmping quan vàrem
arribar, ha fet la excursió amb nosaltres, i torna a estar aquí.
Havent sopat, sortim amb en Hamed, a fer una volta per Zagora a
veure l’activitat nocturna pròpia del ramadà, i no en hi ha massa. Tot i això m’acabo comprant unes
espardenyes que vàrem veure ahir a un marroquí que tenen un disseny guapíssim i van adornades amb el
símbol de l’home en idioma amazigh, el dels berbers (90dh). Ens trobem a una elegant dona francesa,
tota una “madame”, que porta 7 anys vivint aquí. La Marta compra espècies per fer els ous berbers en
una botigueta on ens porta en Hamed, on les cobren a preu d’or (i ella ho sap be perquè en ven al
mercat...), 10dh per una bosseta de pebre negre, comí i gingebre; 3 bosses de barreja de 12 espècies a
50dh c/u i dos potets de pols negra pels ulls.
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Divendres, 13 d’agost
En Hamed ens un cafè de comiat. Ha estat un bon company de viatge.
Marxem, altre cop per la N-9, cap al nord, remuntant la meravellosa vall del Draa, un autèntic decorat de
cine, amb dones amb farcells al cap i nens penjant a l’esquena, joves que venen dàtils, etc...; fins a la
cruïlla de la R108 direcció Rissani. Tenim a sobre una tempesta de sorra.
Aquesta carretera, que va d’est a oest, paral·lela, però més al sud, de la N-10 de Ouarzazate a Er
Racchidia, sempre l’havia volgut fer, sempre m’havia quedat amb les ganes en els anteriors viatges i ara
ens hi ficàvem. Són, ni més ni menys, que 233 quilòmetres de no res, bé, de no gaire cosa perquè es passa
per un parell de pobles.
Desert, muntanyes, immenses lleres de rius inexistents, passem per un poble abandonat on encara hi ha
el cementiri. Més endavant ens torna a embolcallar el núvol de pols, aquest cop és molt més dens. És una
mena de boira ataronjada, l’aire crema. Estem a 43ºC.
El primer d’ells es Tazzarine, famós per ser la zona
d’origen de molts dels fòssils que venen en moltes de les
botigues del país. Hi ha una botiga “Mujan Fossils” on
sembla que ens poden informar, però al ser migdia i en
ramadà, no hi ha ningú. Seiem en una bar on malgrat el
ramadà ens fan un te amb menta (la pela és la pela...!).
Hi ha un simulacre de mercat decadent, on només hi
som nosaltres. Comprem un meló i aigua.
Passem per un oasi, amb les reglamentàries palmeres i
els hortets.
El paisatge segueix bastant pla, amb algun arbust
esquitxat esporàdicament, pedres, l’únic que fa ombra
són els pals de la llum i de decorat de fons uns erosionats turons esquinçats per penya-segats violents. Si
no fos per la temperatura ens podríem imaginar a Islàndia.
Arribem a Rissani, ja a la carretera N-13 i busquem, i trobem, “La maison du Touareg” on en l’altre viatge
ens van deixar dinar a dins en una haima que tenen junt a unes dutxes, també ens ofereixen un menjador
interior, amb ventiladors, però dinem a fora. Aquest cop també ens deixen doncs saben que, en acabat,
picarem i comprarem alguns dels meravellososo estris fets amb pedra de fòssils que venen.
Ens dutxem, i dinem (el que cuinem a les furgos), i en acabat, més refets ens ensenya la seva botiga, ell
l’anomena “El Corte Inglés” doncs és molt gran i amb milers d’objectes atractius, roba, catifes, joies,
etc...però has d’anar amb molta compte de no mostrar-ne
massa interès. La Marta tria una creu berber per l’Èlia, que
val 80dh, però ha decidit que vol que li regalin per haver
portat uns amics que acabaran comprant, com nosaltres.
Tornem a l’exterior i comencem a emocionar-nos amb els
plats i safates de pedra de fòssils, són absolutament
extraordinaris, els voldries tots!, per no dir d’altres
objectes o de les acollonants piques de lavabo de pedra de
fòssils amb les que se te’n van els ulls. Us ho dic
seriosament, són uns objectes hipnòtics, màgics. Tots en
volem.
Comença el regateig a partir de 3.600 dh, fins arribar als
1.800 i la creu de regal!, per vàries safates, plats i platets.
Marxem per la N-13 cap al nord i parem a Erfoud a treure diners i comprar aigua.
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Aquí voldria fer un incís sobre l’aigua (de beure). En altres viatges només hi havia la “Sidi Harazem” i la
“Sidi Alí”, que a tots ens agrada molt més. Ara en hi ha d’altres marques com la “Oulmés”(amb gas) i
també de la Sidi Alí, la “Ain Saiss” de la Danone o la “Bonaqua”, del la Coca Cola o la “Ciel”, també força
bona. Malgrat la major varietat, la Sidi Alí ha seguit sent la que més ens ha agradat a tots. Sobre la
quantitat d’aigua beguda, qualsevol similitud amb la vida fora d’aquestes circumstàncies és absurda. A
casa comprem una garrafa de 8 litres a la setmana, més o menys. A Marroc en podíem veure uns 6 litres
al dia, una ampolla per persona, i ho fas amb naturalitat, perquè et ve de gust, ho necessites.
Sortim d’Erfoud i seguim cap al nord i passem pel davant de l’immens hotel “Xaluca” del germanastre de
la Sílvia de l’Esteban.
El cel segueix tèrbol, potser així fa menys calor, el sol és un cercle blanc suspès en la boira marronosa que
ho embolcalla tot.
Finalment arribem a la nostre destinació, potser el lloc
de Marroc on més il·lusió em fa tornar, arribem a la
paradisíaca “Source bleu de Mesquí” (La font blava de
Mesquí) que és el nom del poble. Està igual que sempre.
No ha canviat en vint-i-un anys!
Seguim immersos en el núbol de pols, igual que ens
darrers 400 quilòmetres!!!
A l’arribar ens veiem assetjats per els botiguers que hi
ha el lloc per tal de fer-nos “seus” i acabar tenint uns
certs drets sobre la nostra capacitat de compra. Ens
posen catifes de plàstic al terra per estalviar-nos la pols
del terra. Ho deixem per més tard.
Ens canviem a corre cuita i ens en anem a l’aigua. Aquesta aigua que sorgeix d’un gran forat a les roques,
omple una gran piscina amb una aigua netíssima i fresca, a 21ºC!, que no deixa de sorprendre’t.
L’excedent d’aigua (molta), surt per un canal i va a desembocar al riu Ziz que vertebra tota la vall.
Fa un petit xàfec, que deixa els tendals de les furgos arrebossats de terra.
Al càmping, perquè te serveis i tomes de llum!, hi ha un estol de nens que fan figuretes, bàsicament
camells, i altres senzilles figuretes, de fulles de palma i que t’ofereixen a canvi de la voluntat. Igual que fa
21 anys!

Dissabte, 14 d’agost
Dia de relax.
Ens llevem sense el neguit d’haver de pensar en que farem avui.
Ens banyem abans i després d’esmorzar. A primera hora, quan l’aigua encara no ha estat remoguda,
l’aigua de la Source Bleu de Meskí és molt especial, és tan neta que veus els peixos que volten pel fons, és
tan neta que fins i tot et sap greu trencar-la per llençar-t’hi, aquell entorn teatral composat per les parets
de roques, les grans palmeres i aquella aigua màgica, et
fan rodar el cap, aixeques la mirada i l’harmonia del
conjunt et colpeix.
Ets conscient d’estar en un lloc molt especial, per mi únic.
Hores d’ara, quan escric això mesos després, no puc
deixar d’emocionar-me en pensar-hi.
Però et tires a l’aigua i...la sensació és tan agradable que
et fa feliç. Treus el cap de l’aigua, mires amunt i no t’ho
acabes de creure. És com estar dins d’una pel·lícula, d’un
somni.
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Després d’esmorzar anem a fer un passeig per l’oasi que
abasta tota la llera del riu i que s’acaba abruptament en
començar els pendents de les parets de la vall. Passem
per camps treballats, horts, oliveres, figueres, pous i sínies
s’apilen en la franja verda del fons de la vall on els
pagesos treballen amb les aixades per conduir l’apreciada
aigua cap als seus planters. Salvem un canal per un pont
fet amb dos troncs de palmeres i arribem fins a l’antiga
“kasbah” de Meski, abandonada, a l’altre cantó del riu.
Encara hi són visibles els carrers estrets i les parets
d’algunes cases. Voltem per les runes fins arribar a les
restes de la mesquita. Les parets estan enguixades, encara
hi queden columnes i es distingeix el “Mirhab”
(l’equivalent a l’altar cristià) que està orientat cap a La Meca i també queda la base del minaret. En un
altre lloc del poblat s’albira el que podria ser el “Hammam” amb petites estances amb focs a sota i canals
per l’aigua. Encara tenim el núvol de pols embolcallant-ho tot.
Tornem pel camí dels horts i collim verdolagues per fer una amanida.
Ens tornem a banyar, dinem i fem una bona estona de mandra.
En acabat pugem fins dalt de la paret rocosa de la Source i contemplem la catifa verda de camps i
palmeres que inunda la vall, és com un diu de vegetació esplèndida que ve del nord, d’algun lloc de l’Atlas
i es dirigeix, suïcida, cap al desert. Aquella vista des de dalt li havia quedat gravada a la Marta de l’altre
visita i la volia recuperar i res m’agrada més que poder satisfer-la en aquests petits plaers. Res més senzill
i profund a la vegada que seure dalt la Source i deixar fluir l’esperit al seu costat. Res, res pot ser millor.
Des del mirador, riu avall, es veu una mena de platgeta on fa sis anys hi havia unes dones rentant roba al
riu, també hi havia un ruc (marroquí, no català). Rumiem com arribar-hi...
Proposo una petita aventura: sortir del recinte de la Source pel canal de desaigua de la piscina, fent un
pseudo-hidrospeed casolà. La Marta i les nenes passen pe un forat de la paret, en Ramón, l’Alba, el
Marçal i jo sortim pel canal. És força divertit i el corrent te prou força per arrossegar-te, el problema és
que t’hi vas deixant els genolls colpejant-te amb les roques del fons. Sortim de l’agua, jo el darrer, per
alguna cosa ha estat idea meva!.
Arribem al riu,a la platgeta on volíem arribar, avui no hi ha ningú, i ens hi fiquem i seguim el curs del riu
seguint l’aigua. El riu gira a la dreta acompanyat d’herba, canyís i arbres. Quan ens cansem, sortim de
l’aigua i tornem per camins i camps. Un passeig encisador. Tots contents.
Tornem al càmping i ens tornem a banyar, és inevitable!.
Camí de la piscina veiem a una família polonesa (!!) muntant la tenda i parlem una mica amb ells. La mare
parla un castellà força acceptable.
Després de sopar ens veiem assetjat pels de les botigues per tal que
els hi comprem quelcom, però no volem res.
Més tard apareixen els polonesos, una mica angoixats per la pressió
de l’entorn. Els convidem a un te i els hi fem un curs (molt)
accelerat de la vida turística a Marroc. Són una gent molt educada i
els hi costa ser durs i malcarats per desempallegar-se dels
buscadors dels teus diners però a vegades cal. Són geòlegs i han
vingut quinze dies a Marroc a tenir experiències sobre el terreny. El
sorprenent castellà de la mare és una reminiscència de l’època
soviètica doncs havia viscut algunes temporades a...Cuba!.
En acabada la instrucció els hi proposem un bany nocturn, que
accepten, i de camí a la piscina m’enfronto als pesats de les
botigues, a un especialment, que els està apretant bastant, hi ha
algun crit i res mes.
Últim bany del dia, de nit. A dormir fresquets.
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Diumenge, 15 d’agost
Aniversari de la Júlia petita. Per molts anys, nina!
Ens tornem a banyar amb el cor encongit perquè sabem que és l’ultim..., si més no d’aquest viatge.
Perquè jo hi tornaré. No se ni quan ni com, ni amb qui..., però hi tornaré.
Parem a Errachidia, la lletja capital provincial creada pel govern per repoblar la zona pre-desèrtica de la
vall del Ziz. Anem al mercat estable que hi ha i anem cadascú pel seu cantó i quedem per al cap d’una
hora a les furgos. Hi ha moltes parades on venen dàtils de diferents qualitats i mides. Comprem pèsols,
fruita, ous, verdura i una catifeta de plàstic pel terra de la furgo. En una botiga propera comprem un bloc
de sucre de dos quilos que encara està sencer!.
Tirem cap al nord per la N-13 i remuntem les
fantàstiques “Gorgues del Ziz” que formen un
espectacular i revirat canó. Passem pel “Túnel del
Legionari”, que ja no es diu així, i del que diuen que és (o
era) l’únic túnel de Marroc i que deu el seu no a que va
ser construït per la Legió Estrangera Francesa.
Comença a ploure, però anem esquivant la tempesta,
que veiem enganxada als cims de les muntanyes que ens
envolten. Estem pujant l’Atlas Mitjà per la N-13 direcció
nord, direcció Fés. Encara que no sembli estem a una
certa alçada: Errachidia ja està a més de mil metres
d’alçada i hem anat pujant, passem per Rich, a quasi mil
quatre-cents metres i les muntanyes que ens envolten passen moltes dels dos mil metres. Pujant el port
de Tagalm, de mil nou-cents metres on hi ha plogut força, tant que ens trobem la carretera tallada per un
torrent que baixa de les muntanyes de la dreta. Hi ha cotxes parats a la carretera que no s’atreveixen a
passar!. Una nova aventura ens repta!...., ens ho mirem i decidim passar. La Marta i en Marçal passen en
cotxe que s’ha decidit i a qui demanen que els passi per filmar el meu pas amb la furgo. Primera i
endavant i...passem sense cap problema. Tots tres. Ens fem un fart de riure per la petita aventura que
acabem de superar.
Arribem a dalt del port i baixem fins a Midelt on parem a dinar a dins del que sembla l’edifici abandonat o
més aviat inacabat d’una benzinera doncs encara plou. El lloc és perfecte per les nostres necessitats. Hi
posem les taules i dinem la mar de bé. Dinem spaguettis, una mica a contracor, doncs fa sis anys ens van
sentar fatal a tots. A la tarda la Marta agafa mal de panxa i jo passaré la nit següent treien fluids diversos
pels dos principals orificis del meu cos situats als dos extrems de l’aparell digestiu!.
En acabat de dinar i quasi de ploure apareixen, com bolets, alguns autòctons que ens volen vendre
diversos fòssils i comprem un espectacular Ammonites per 60dh i una samarreta. Aquest impressionant
exemplar, tallat per la meitat i esplèndidament polit l’ acabaré regalant pels fills del Miquel, el meu
imprescindible company de feina, pels favors que ens ha fet en tot l’assumpte del robatori de les motxilles
i l’altre robatori de Telefònica.
Al passar pel centre de Midelt comprem pa en el sembla l’inici de la medina, però plou i no ens hi fiquem.
Seguim per la N-13 i ens desviem fins a Itzer, dons volem endinsar-nos una mica a l’Atlas per una
carretereta que, sobre el mapa, te un aspecte força interessant, però com que no ho tenim clar, parem a
preguntar. La gent sembla una mica idiotitzada i no es en sortim sobre l’estat de ca carretera direcció
Khenifra. Finalment un noi que parla un correctíssim...anglès! ens aconsegueix informar dient-nos que hi
ha un tram en força mal estat i desconeix si les pluges d’avui ( i encara plou a estones)ho poden haver
empitjorat.
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Decidim tirar enrere fins a Zeida on agafem la carretera senyalitzada R-503, direcció oest, que passa per
unes valls al nord del massís del Jebel Ayachi, de 3.737 metres d’alçada!, i al sud de la cadena central de
l’Atlas Mitjà. Passem per un port de 2.070 metres d’alçada!
Anem tirant, és una zona fora de tota ruta turística, tot
són camps treballats i la carretera que va transcorrent
per un relleu suau amb grans muntanyes als dos
horitzons d’esquerra i dreta, comencem a buscar un lloc
on dormir i passem per un poble on s’hi veu molta
activitat, potser massa..., seguim i arribem a un poblet
que no surt ni al mapa: Ain Aicha on trobem un bon
aparcament junt a una gran casa, en front d’una
benzinera. És el lloc.
Com a bon poble, encara que no t’ho sembli, sempre hi
ha ulls que t’estan mirant i al cap de poc apareix un
home que diu ser l’amo de la casa. Li expliquem les
nostres intencions i no sols ens diu que cap problema si no que ens ofereix casa seva, la sempre present
hospitalitat marroquina!, la refusem agraïts.
Un cop aparcats, com en altres llocs, ens convertim en la novetat, i la mainada ve a veure’ns. Parlem i
juguem amb una colla d’ells, fins i tot amb un que te la síndrome de Down, que sembla afeccionat a les
arts marcials.
Anem a dormir, fins i tot jo amb aparent normalitat, però al cap d’una estona el meu estómac em
desperta avisant-me de que alguna cosa no em funciona bé. M’aixeco i la trec pel final de l’aparell
digestiu però això es converteix en la tònica de tota la nit, fins al punt que, per no molestar, ja ni entro a
la furgo i em quedo assegut i convalescent a les escales de la casa i vaig fent consecutius viatges per tota
la extensió del camp fins a convertir-lo en un autèntic camp de mines infranquejable. Estic molt fotut i
molt feble.
A les cases de les rodalies hi ha moviment tota la nit, fins i tot sento timbals, gent nens, etc, malgrat que
durant el ramadà hi ha més vida nocturna, crec que, en aquest cas, en hi ha encara més. Empre hi ha algú
en moviment.
També aquella nit maleïda vaig poder gaudir de l’amabilitat de la gent doncs, en dos cops, em van venir a
oferir ajut i fins i tot un te. Però no podia.
Finalment, absolutament esgotat, estirat a terra amb el cap repenjat a la base d’una torre elèctrica,
m’adormo una estona just quan comença a clarejar.
Dilluns, 16 d’agost
El demés s’aixequen i els hi explico tot el que he viscut, que vulguis que no, ha estat una experiència
fisiològica i social.
En un estat lamentable, em torno a posar en marxa, no els hi puc fallar a tots.
Agafem la nacional 8 cap al nord fins a Khenifra, que
creuem i sortim cap a l’est i comencem a pujar l’Atlas
Mitjà. Comença a ploure.
Estem lluny de tot, passem per ports i planúries de
muntanya. No hi ha ningú.
Seguim i fem mitja volta en una planúria on hi ha un grup
de persones a sota d’uns cas de forestals a Arhbal i anem
a dinar a la vora del llac Azigza, on hi ha una casa on hi
viu una família que semblen trets d’una altra època. La
dona està filant llana. Els nens ens miren.
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El llac és un paratge totalment alpí i/o pirenaic, d’aigua fosca, envoltat de verd i boscos de coníferes i al
fons cims rocosos. Hi ha algunes haimes a la vora.
Jo, esgotat, em poso a dormir a dalt de la furgo. Els demés dinen.
En acabat, segons consta en el diari de viatge de la Marta, a qui mai
podré agarir prou això que em permet, mesos després escriure i
recordar amb paler aquell viatge, surten a fer una volta i la gent de la
casa els hi ofereixen unes figues molt grosses. No para de ploure,
malgrat que va apretant i afluixant.
En acabat de dinar, al sortir del llac ens trobem a dos nens sota la
pluja que ens miren, els hi oferim caramels, galetes i samarretes,
però ens tenen por...., finalment ho agafen i se’n van corrents!.
Seguim per carreteres revirades i arribem al manantial de l’Oum-etRbia, on no hi ha ningú, per la qual cosa els pretesos guies ens tenen
en les seves mans, però ens en sortim bé.
El lloc és preciós hi ha tot un seguit de surgències d’aigua, unes 60,
de dolça i de salada!, l’Èlia la tasta i sí és molt salada. Tots aquests
naixements d’aigua s’ajunten en un torrent que baixa de la
muntanya entre grans roques, enfurismat. L’aigua és molt neta,
llàstima de la brutícia regnant.
Hi ha molts xiringuitos com els de la vall d’Ourika, o El Ksiba, però no hi ha ningú. Fins i tot en un hi venen
truites de riu!. Arribem fins a un punt on hi ha un pont i en Ramón tira un tros més enllà entre les grans
roques de la llera del torrent que baixa de l’Atlas i arriba fins al final però havent-se de treure els
pantalons, aquests nens!!!
Els paisatges són preciosos i canviants. La Marta també està grogui.
La nostra família, davant del lamentable estat dels seus dos membres de més edat, decideix anar a dormir
a algun hotelet perquè es preveu una nit força especial. En Vicens proposa anar a un càmping d’Azrou
que, segons la guia, te bungalows.
Arribem al càmping Amazigh, a Azrou i nosaltres agafem dues habitacions precioses, molt ben decorades
amb objectes del país.
En Marçal també està marejat i la sempre indestructible Èlia se’n va a sopar amb els amics i nosaltres a
dormir i refer-nos. Tot just són les 8, però les forces estan molt justes. Dormim d’una tirada fins l’endemà
tot i la duresa del matalàs.
Dimarts, 17 d’agost
Amb 15ºC de temperatura, Azrou està a 1.250 metres d’alçada, anem cap a la zona dels cedres
monumentals de l’Atlas, concretament cap al Cedre Gouraud, un vell i enorme arbre, ara ja mort però
encara en peu, seguim endavant però fan obres, pel que tornem
enrere fins prop del cedre on comencem a veure les mones.
En aquesta zona de l’Atlas mitjà, prop d’Azrou hi ha els boscos de
cedres, un arbres imponents i en aquesta zona també hi viu una
colònia de mones salvatges, que, tot i ser-ho s’han acostumat a la
presència humana i se’n beneficien per la facilitat d’aconseguir
menjar que representem, més o menys com els senglars de
Collcerola.
Be doncs ja hi som, a nosaltres i el Vicens i l’Antònia, ja ens havien
presentat les mones però a la família Berruezo no, per la qual cosa la
impressió és molt més gran. L’Alba i la Núria estan ”flipant” i en
Ramón encara més. La Maribel s’ho mira una mica més lluny. Però
tots comencem a gaudir de la companyia dels nostres cosins
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llunyans. En Marçal els fa saltar i que s‘enfilin pel seu cos, l’Èlia, sempre delicada, els hi dona a la ma. La
Marta va fent i proveint-los de menjar. No saps a on mirar. Dalt de l’arbre en hi ha, pel terra per tot arreu,
dalt d’una paret. Van i venen i van agafant el menjar que els hi
portem: pa, fruita, cacahuets, etc...En un moment donat hi ha una
petita crisi quan una de les mones, aparentment, ha mossegat a l’Èlia.
Hi ha uns certs nervis doncs, malgrat que és una rascada superficial a
la ma, no sabem si li pot encomanar alguna infecció i/o malaltia. Ella,
per si de cas, es tanca a la furgo.
Aquesta estona de relació amb aquells animals és profundament
màgica, te un no se que molt especial doncs tens clar que aquelles
bèsties tenen una intel·ligència que et sembla familiar, hi ha alguna
cosa en ells que et fa que sigui agradable interactuar-hi. Els gestos, les
carícies, les mirades, tot t’és familiar i agradable de veure.
Ens hi estem una bona estona, de fet no voldries anar-te’n però
nosaltres insistim en buscar el lloc on fa sis anys ja vàrem veure
mones doncs era molt més bonic. Finalment el trobem, però no hi ha
mones..., potser si ens hi haguéssim quedat una estona...haguessin
vingut.
De tornada cap a la N-13 passem per un altre lloc on també hi ha
mones i tornem a parar, i tornem a gaudir de la seva companyia. Aquí,
a peu d’una carretera important, hi ha més gent, allà estàvem sols,
però be tornem a treure menjar i riure amb les mones enfilant-se per
les furgos i en Ramón amb elles. L’Èlia es decideix a tornar a sortir de
la furgo, doncs te clar que és el “ara i aquí” i torna a donar de menjar
als simis, i s’ho torna a passar bé. Mentrestant ha aparegut algun
venedor de plats de pedra fòssil, més barats que a Rissani!. Finalment
la Maribel i l’Antònia acaben comprant.
Els nens continuen gaudint de les mones, s’asseuen a terra amb elles i
interactuen, es miren fit a fit, s’entenen, en pau, amb gestos suaus. És
molt bonic veure’ls, a tots. És una nova, vital, especial i
interessantíssima experiència antropològica.
Però tot dura fins que s’acaba, i això també, ja no tenim més que
donar-les-hi, però ha valgut la pena. Només ens ha faltat que hi fos la
Júlia, però hi tornarem amb ella.
Fem un petit tram de la N-13 cap al sud i girem a l’esquerra cap a
l’estació d’esquí de Mischliffen on volem anar a dinar. És una zona de
grans avets, verds prats i algunes cases de nivell on no hi ha ningú
enlloc. No trobem cap lloc a l’ombra per dinar que ens faci el pes i
finalment parem en un pla junt a la carretera on dinem i comentem
tota la jugada de les mones. A l’Èlia no sembla que la ferida li faci (ni li
farà) res.
Havent dinat enfilem pel port de Tizni-n-Tretten de 1.934 metres, cap
a Ifrane, l’altra gran ciutat de l’Atlas mitjà, una ciutat amb un nivell de
vida molt, moltíssim, per sobre de la mitjana de Marroc. Una ciutat on
el rei hi te un palau. Una ciutat amb universitat.
Els seus carrers, la seva urbanització, parcs, jardins; la gent que hi
passeja, molt polida, l’estil de les cases és totalment occidental. No hi
ha massa activitat, ja sigui per les vacances universitàries o per no ser
temporada de neu i a més en ramadà.
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Trobem un bar on fem un te, pràcticament sols, comprem pa i marxem.
Comencem a baixar de les muntanyes cap a les planúries de Fes.
Hi ha força trànsit i tenim algun problema amb algun autòcton que es resol a base d’un bon parell
d’arguments.
Arribem a Fes amb una temperatura de luxe de 23ºC i plou una mica. Anem cap al càmping, baixant
d’Azrou, seguint les indicacions de l’estadi i en la darrera rotonda a escassos 300 metres del càmping en
Ramón trenca alguna cosa del canvi. Aconsegueixen empènyer la furgo i posar-la en marxa amb una
marxa posada i arribar a dures penes a l’entrada del càmping Internacional de Fes. No se en hi ha un
altre, però és el mateix on hi vàrem anar fa sis anys i, com era d’esperar està força igual, si be s’ha de dir
que als wc hi ha donat un bon repàs i estan força be.
Allà mateix, sota el porxo de l’entrada, en Ramón es posa sota la furgo i treu la peca feta malbé. És un
enllaç de reenviament del canvi, a mig camí entre la palanca i el canvi que se li ha coronat el dentat que
du i, per tant s’escapa i no transmet els moviments de la palanca al canvi. Amb la peça a les mans
intentem “esmolar” l’estriat perquè faci la seva funció i alguna cosa aconseguim doncs tirarà uns dies
amb la peça.
Acampem i sopem. Els nens ja s’han banyat a la piscina que fa força goig i on, a més, estan sols.
En acabat de sopar, cap a les deu, comença a arribar
gent i a sentir-se música a la zona de la piscina. Vaig a
tafanejar.
Junt a la piscina hi ha un local, tancat, immens, quasi
podria ser un poliesportiu, on hi van tocant successius
grups de música reiterativa i estrident, però sembla ser
que els hi agrada.
No havia vingut ningú però els convenço perquè vinguin,
i finalment hi anem tots. Ens assentem en una taula i
demanem uns tes i “gaudim” de l’espectacle. Hi ha
músics i ballarines (amb més aviat poca gràcia). Les nois
van passant per les taules i jugant amb algun dels homes
que hi ha que els hi posen diners a la cintura. El volum està altíssim, i en aquell lloc tancat de acústica
infame atabala bastant. Marxem al cap d’una estona, estressats.
Mentre preparàvem el sopar ja ha aparegut l’intermediari del guia per demà. L’acord final és de 750dh
(preu inicial 950), per un guia i un microbús per tot el dia.

Dimecres, 18 d’agost
Fa bon dia.
A les nou hem quedat amb el guia i el microbús i són
puntuals. Com sempre.
Iniciem la visita a Fes.
Primera parada, el palau reial (on ens diuen que el rei hi va
una setmana a l’any!), grans portes daurades (tancades),
foto i seguim cap a la dreta per un barri jueu on encara
sembla que en queden alguns resistents. Balcons de fusta
treballada. Els baixos eren les botigues i ells hi vivien a
sobre.
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Segona parada: el mirador junt al castell, des d’on la vista de Fes el-Balí (El vell Fes) és impressionant per
l’atapeïment de les cases, on no sembla ni que hi pugui haver carrers entre elles i un sense fi d’antenes
parabòliques. D’entre el formiguer de teulades destaquen les torres dels minarets de mesquites i
mederses (escoles coràniques) o, +/- seminaris. És molt entretingut estar mirant descobrint detalls i
detallets d’aquell continuum urbà. Per algun motiu és la medina habitada amb continuïtat més antiga del
món.
Tercera parada: Els terrissaires.
Aquest cop anem a un taller diferent de l’altre cop amb una vessant de muntatge comercial i turístic molt
marcat. Un cop més ens sentim una mica utilitzats. Un guia de l’empresa ens fa l’acompanyament per la
fàbrica i ens explica les diferents fases del procés d’elaboració d’una peça de terrissa. El que més crida
l’atenció són els tallers del pintat i el taller de “Zellig” que és l’artesania del mosaic amb trossets, com ara
un puzzle, que després s’ajunten amb guix i fan uns fantàstics panells per taules, per frontals de fonts,
etc..., arribats al final, com era d’esperar passes per la botiga, on tot és caríssim: un bol mitjà 40€, un plat
35€ i la taula gran 1.800€. No comprem res, ja anirem a la Bisbal o a Breda.
Finalment entrem a la Medina i malgrat que li deixem clar que no
volem comprar res (la qual cosa és mentida però és el que has de
dir...) aviat ens trobem incòmodes amb el ritme que portem i, a
més, aviat comencem a repetir carrers, tot i que en hi ha 900!!.
Anem a la reglamentària botiga de catifes on són inexplicablement
velles. No comprem res.
Anem a dinar a un restaurant. Menú +/- 15€ que inclou tot un
assortit de plats com Tagine de carn picada i ous, Pastela (Menjar
típic de Fes, una mena de rollito de primavera, però millor), pinxos
de pollastre, pastanaga amb canyella, albergínia escalivada,
verduretes cuites, arròs i rotllets d’arròs amb canyella (que veiem
com fa una dona a la cuina), i molta beguda. Val la pena perquè
està bé i s’hi està fresquet i tranquil.
En acabat també anem a la obligatòria (com la de catifes) botiga
d’espècies, xunga com ella sola. Poca gràcia, una mica d’argan (oli
d’un fruit, tipus ametlla, que es cultiva a Marroc) i remeis casolans. Tot plegat, una mica timo.
Mentrestant l’Èlia ha anat trencant ametlles d’argan amb altres dones en un racó de la sala.
Tot el dia el guia ha anat com una moto, de botiga on cobra a botiga on te comissió, a vegades l’hem
hagut de cridar perquè s’aturés en un lloc on ens interessava a nosaltres.
Ens porta a una botiga d’antiguitats, que no que no volem antiguitats. Ens porta a uns curtidors que són
una merda, li hem d’indicar nosaltres a on volem anar. De camí comprem un bonic mirall amb marc de
fusta pintada per l’habitació de l’Èlia.
Li demanem que ens porti a la plaça Nazzarine, la plaça dels calderers, tot un espectacle per la vista amb
els tallers i els objectes de metall lluent exposats.
Ens porta a un taller de confecció de mocadors on no en
comprem, ja els teníem de Zagora.
Finalment trobem els curtidors que volíem veure, primer
ens porten a dalt als miradors on preguntem per un puf
per l’habitació de l’Èlia i ens demanen el doble que a la
cooperativa d’artesania d Marràqueix. Passem d’ells.
Baixem al carrer i ens fiquem a la zona de les basses
multicolors de les tintures i tractament de les pells. No fa
massa pudor. Un cop més no ens deixa de sorprendre’ns
les inexistents condicions laborals en que treballen aquells
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pobres diables, amb el cos mig submergit dins dels dipòsits plens de fortes substàncies químiques. El gran
tambor d’esbandir les pells està obert i buit, les pells estan per terra, un nen les recull i li passa a un
home, potser el seu pare, que està dins d’un dipòsit amb un líquid blanc on submergeix les pells. Tots el
terrats que tenim a la vista estan entapissats de pells tenyides de groc que formen un espectacle molt
vistós
I, tot això, a més, en ramadà, sense menjar ni beure!!!, i encara tenen ànims per saludar-nos i fer broma.
Molt dignes però és un espectacle molt trist. I no és que nosaltres ho fomentem, és que ells treballen així.
L’home que ens ha acompanyat ens acompanya fins a una botiga que diu és la cooperativa dels curtidors,
i el cert és que està força amagada dins del complex. Un cop allà aconseguim, després de dures
negociacions, un pf taronja per 200dh, unes babutxes per 60dh.
Acabat això, el nostre guia torna a sortir amb el coet al cul i ens diu que la seva feina s’acabat, són les 5 de
la tarda. Li diem que l’home del càmping, amb qui havíem contractat el servei, ja li vàrem preguntar que
com anava la cosa en ramadà i ens va dir que cap problema per tenir guia tot el dia. Tots plegats, i més
per com ens ha guiat, ens emprenyem, en Ramón encara més. El pobre home ens explica que el horari
normal de guia és de 9 a 5 i li diem que si ens ho hagués dit abans no hi hagués hagut cap problema
perquè ens ho haguéssim organitzat d’alguna altra manera. Però no escolta, està esgotat, només vol
cobrar i marxar per anar a comprar menjar i cruspir-se’l en quan pugui. Deu ser dur ser guis i estar tot el
dia parlant sense poder ni beure!.
Potser sigui el fet d’haver-hi estat tres cops, potser l’ambient enrarit del ramadà i no potser, si no segur, la
mala folla del guia han compost un combinat que no ens ha acabat de deixar gaudir de
l’incommensurable espectacle que és la medina de Fes. La propera vegada, “a Dios pongo por testigo, que
nunca más volveré a contratar un guia”
De tornada al càmping li demanem al guia que pari en un
súper, (propina de 49dh i content com unes pasqües),
parem a un Acima (una mena de Dia), comprem salsitxes
de pollastre i uns bistecs que resulten ser excel·lents.
Estant a punt de tancar pels estranys horaris del Ramadà.
En arribar al càmping, els nens es banyen mentre
preparem el sopar.

Dijous, 19 d’agost
Paguem i marxem direcció Taza per la N6.
Al cap d’una estona deixem la N6 per girar a la dreta en direcció al Jbel Tazzeka que és un interessant
massís muntanyós farcit de gorges, coves, cascades, etc...declarat Parc Nacional, passem per camps
d’oliveres, més amunt boscos de cedres i anem pujant fins arribar a un coll, a 1.500 metres d’alçada on hi
ha un mirador.
En parar veiem que la nostra furgo goteja aigua, aigua de circuit neta per...la escletxa que hi ha entre el
terra de l’habitacle de la furgo i el xassís en si. I s’encén el llum del nivell.
Buf, quina putada, quin cansament d’avaries i problemes que portem. Estic cansat.
En Vicens proposa la visita a una gruta propera: la gruta de Friouato. En Ramón s’hi apunta. Jo prefereixo
no enfilar-me més amb un vehicle que perd aigua de refrigeració i s’escalfa, pel que seguim endavant i
quedem en trobar-nos en algun punt inconcret.
Els pugen cap a la cova que acaben visitant acompanyats d’un guia, al que acaben regalant un frontal, i
nosaltres anem baixant el port fins arribar a un punt on la senyalització del Parc (que inclou indicacions
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dels camins i temps de durada!!)indica que hi ha una zona de taules però en intentar entrar-hi el fangar
quasi ens atrapa. Arreu hi ha evidències d’una riada important que fa l’accés difícil, hi ha sorra a la
carretera i moltes alzines immenses caigudes. En girar una corba hi ha un aparcament on hi ha una
paradeta on alguns pagesos de la contrada venen el que cultiven o
crien, com tomàquets, pebrots, mongeta tendra i seca, carbassons,
etc..i carn de be penjada d’un ganxo de la paradeta a l’ombra d’una
gran alzina.
Aleshores assistim a un cerimonial antiquíssim en ple segle XXI. En
acabada la carn que hi ha a la venda, un dels botiguers se’n va cap a
un ramat de cabres proper i n’agafa una que arrossega cap a sota
d’una altra alzina. La immobilitza, li talla el coll i la deixen dessagnar.
Aleshores li fan un tallet en una de les potes i hi bufen (!), aleshores
es separa la carn de la pell. La pengen de l’alzina pel lligament d’una
pota i comencen a escorxar-la. Primer treuen la pell i acte seguit li
obren la panxa i en treuen el budellam. Amb el budell llarg a les
mans el bufen i en treuen les restes (després ho escupen) i després el
renten amb aigua d’una galleda. I van fent fins a deixar-ho llest per a
la venda. I això ho veiem fer fins a sis cops!!! Maten, escorxen i
venen sis cabrits en un parell d’hores.
Mentre esperem, entre el cansament del viatge, el desencís de la nova avaria, l’ambient bucòlic i el proper
final del viatge estem una estona reflexionant. En aquest punt del diari del viatge que escriu la Marta hi fa
constar unes reflexions sobre les seves sensacions que m’emociona llegir-les.
Per la meva part no puc menys que fer constar els meus sentiments de profund agraïment per la dona que
estimo, per la dona de la meva vida. En aquests moments bucòlics dels viatges et passa un rebobinat del
viatge en el que veus els daltabaixos que has viscut i veig que sempre estàs al meu costat.
T’estimo.
La resta d’expedicionaris arriben al cap d’un parell d’hores i ens expliquen la visita a la cova, amb guia i
llanternes, amb un terra relliscós i dificultós que fa que no arribin al final.
Durant l’espera assistim a una escena estranya en que un Mercedes para a recer de la nostra furgo, lluny
de les mirades de la gent de “l’escorxador de cabrits” i l’interior s’hi queda una dona fumant . És la única
prova que hem pogut copsar de la vulneració del ramà per la gent, amb el suposem que a dins de les
cases també deuen fer de més i de menys.
Nosaltres ja hem començat a dinar, i mentre ells ho fan, nosaltres buidem la furgo per localitzar la fuita de
l’aigua. El dipòsit del motor és buit. Busquem la fuita i la trobem a sota del seient del darrera. Al mòdul
del calefactor hi ha un tapet trencat. Hi posem una pasta que porta en Ramón però segueix perdent.
Finalment veiem que la fuita és per un tub del circuit per la qual cosa decidim fer-hi un pont, un “bypass”, entre els tubs d’entrada i sortida del mòdul i eliminar el punt de fuita. Pel que baixem cap a Taza.
De baixada passem per una zona de cascades i manantials on també hi venen fruites i verdures i també
carn de cabrit, hi ha força gent en moviment, són les cascades de Ras el Oued, que són de color xocolata,
possiblement conseqüència de les riades que sembla han caigut dies abans.
Arribem a Taza i parem en un forn a comprar pa i poc més enllà veiem un taller on ens hi llencem de cap.
Li expliquem el que volem, s’ho mira, entra al taller i surt amb un tub de ferro recargolat, que us sembla?,
bé, doncs som-hi.
El talla i poleix les puntes, el presenta però és d’un diàmetre un pel gran, entra al taller i poleix més les
puntes i les omple de greix, surt i fent molta força aconsegueix posar-lo. Només te una abraçadera,
nosaltres l’altra. Ho muntem i funciona. 300 dirhams. Que paguem a gust.
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Just acabar tanca el taller i se’n van a casa a sopar perquè no s’ha de perdre de vista que estem en
ramadà i aquell gran home porta tot el dia treballant al taller sense menjar ni beure. De fet el poble, que
no és petit, s’ha buidat, tothom està a casa refent-se del dejuni.
Sortim de Taza, per la N6, amb la carretera totalment buida, en direcció a Guercif, on hi ha un càmping.
En arribar-hi el trobem pseudo-tancat doncs com establiment està obert però només destinat a fer-hi
balls i música. Aleshores ens assabentem que avui és la vigília del dia de la independència marroquina i,
segons ens diuen, en tots els càmpings del país hi fan ballaruca. De fet ens diuen que aquest costum és
força habitual en els càmpings durant tot el ramadà.
Ja de nit, decidim sopar en un parador de carretera al centre del poble, on convidem nosaltres als nostres
soferts companys de viatge. Kefta, patates fregides i amanida de tomàquet. L local sembla un restaurant
xinès vingut a menys, que ja és dir!. Fem el te a la terrassa.
Davant de l’hora que és m’acosto a la comissaria de
policia a preguntar si tenen algun lloc on poder dormir
tranquil·lament, i ens ofereixen el carrer del davant,
però declinem agraïts la invitació perquè és massa
cèntric. Marxem.
A la sortida de Guercif girem a l’esquerra, cap al mar, cap
al nord, per la N15, direcció Nador i comencem a buscar
un lloc on dormir. És negre nit i no es veu un borrall. A
més passem per un tram en obres on tenim algun
problema. Finalment, ja tard, arribem a les afores de
Saka, on veiem una haima i una ambulància i hi parem a
preguntar. Resulta ser una estació de protecció civil on
accedeixen a que hi fem nit. Tenen serveis i un dipòsit d’aigua. És tot el que ens cal.
Divendres, 20 d’agost. Darrer dia a Marroc.
Els nois de Protecció Civil són molt bona gent i parlem amb ells sobre algunes coses com el ramadà i els hi
preguntem si els serveis d’emergències estan exempts de fer-ho i ens diuen que d’alguna manera potser
sí, però que això és una qüestió de consciència, n’estan convençuts. Els hi agraïm de tot cor i els hi
regalem unes samarretes. Ens llevem a Saka i parem a la benzinera a “sangrar” el circuit de l’aigua i
sembla que està bé.
Tirem fins a Nador, per la N15 i la N2, i ens acostem al
port a comprovar l’assumpte del ferri doncs hem tingut
coneixement que ens els darrers dies hi ha hagut
problemes a la frontera terrestre de Nador a Melilla a
Beni Enzar. Però no sembla haver-hi cap problema, pel
que decidim anar a passar el dia a la platja, a una zona
que vàrem veure en el camí d’anada a la zona de
Aazanén. La platja és espectacular, immensa, de sorra
amb una temperatura de l’aigua excel·lent i no hi ha
ningú. Llàstima de la brutícia i del vent.
Avui li toca evacuació forçosa a en Ramón que es queda
dormitant a la furgo. En Vicens que estava afònic, va
recuperant la veu. Dinem a l’ombra de les furgos.
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Fem temps per anar a afer les darreres compres al súper Marjane que hi a l’entrada sud de Nador. És un
quart de sis de la tarda i tanquen a les sis pel ramadà, tot i que després tornen a obrir de les 8 fins a les
dotze de la nit(!!).
Comprem suc de taronja de la marca Marràqueix, que ens ha agrada molt i poca cosa més. Quedem en
trobar-nos a les 8 al port.
Nosaltres anem a posar gasoli i comprar unes fantàstiques Coca-Coles de vidre de 33cl amb el logo de la
marca en àrab per regalar a alguns compromisos.
Volem parar a fer el darrer te a Marroc i al passar pel davant del bar on vàrem esmorzar en arribar hi
veiem al Vicens i l’Antònia asseguts i ens hi apuntem.
Jo demano una Harira, sopa picant, de cigrons, que està força bona. En Marçal es compra quatre pastes
de mel.
Anem cap al port.
Comença la odissea.
La darrera i potser més desagradable situació del viatge.
8 de la tarda: A l’exterior del port hi ha tot un seguit de busca-vides que intenten “assessorar-te” ja sigui
sobre on aparcar o quins tràmits has de fer.
Fem una cua inicial, de més o menys una hora, a l’exterior del port, per obtenir les targes d’embarcament.
La cua és salvatge, hi ha molt poc ordre, molts intenten colar-se. Hem de posar ordre nosaltres mateixos,
sobre tot en Ramón.
A les nou de la nit: Amb les targes d’embarcament entrem al recinte portuari, aparquem on ens diuen i
fem una segona gran cua a l’interior de la immensa i nova terminal marítima om no hi ha cap ordre i els
espais interpersonals desapareixen i d’una massa ingent de centenars de persones s’ha d’acabar passant
per dues cabines on uns “simpàtics” funcionaris de policia es miren el teu passaport i te’l segellen.
L’hora de sortida del vaixell són les deu de la nit (atenció a aquesta dada)
A les onze de la nit: Sortim “exitosos” de l’estació marítima amb els passaports segellats. Els pares, que
havíem estat a la cua ens mengem un entrepà. La resta de viatgers ja havien sopat. Encara NO ha pujat
NINGÚ al vaixell, que està allà davant nostre. Passem la duana i ens donen un paper per emplenar.
A quarts de dotze de la nit: Passem la duana i un “amable” policia de paisà ens agafa els passaports dels
tres conductors, se’ls fot a la butxaca i ens envia cap a un lloc indeterminat de la campa portuària. Aquest
lloc és un escàner de vehicles on un camió amb una mena d’estructura en forma de pont passa pel costat
d’una filera de vehicles posats en una zona marcada i va escanejant els vehicles buscant no se sap ben be
que. A la cua on ens trobem hi ha també bastants vehicles i la cua es va allargant i complicant. Ens hem de
barallar amb un paio que es vol colar i la Marta es posa al davant del seu vehicle per barrar-li el pas. Hi ha
molts nervis i bastants crits. Apareix un paio alt, al que escridassen, i intenta posar ordre, sense massa
èxit. El paio del cotxe està molt nerviós i s’emprenya que una dona l’impedeixi fer el que vol. Al cotxe hi
va la seva família i una nena odiosa fa ganyotes a les nostres. Parlem amb un parell de marroquins amb
cotxes espanyols que estan de viatge de tornada cap a on vien, un d’ells a Manlleu i reconeixen la
excepcionalitat de la situació i la crispació ambiental. Arribem a pensar en la possibilitat d’un boicot pels
problemes recents a la frontera de Beni Ansar, però ens diuen que això és freqüent.
Passada la una de la matinada: sortim airosos de l’escàner i tot just sortir-ne ens fan parar i ens
demanen, només a nosaltres, que comencem a buidar la furgo. La tensió que porto a sobre és màxima.
Comencem i venen un parell de paios amb llanternes i comencen a donar copets i buscar, suposem que
droga, que evidentment no troben (perquè no en hi ha....), quan tinc la ma a la cartera per treure la meva
credencial, ens diuen que passem. Baixa la tensió.
Prop de les dues de la matinada: arribem a la darrera cua, la d’accés al vaixell. Tota una botifarra de
cotxes en fila immòbils. Passa l’estona. El vaixell està allà baix, amb les bodegues obertes, il·luminades,
sembla un paradís inaccessible.
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Em fixo en el principi de la cua i veig que l’accés de vehicles al vaixell és d’un cotxe cada parell de minuts.
La operació és fàcil, dos minuts, o un per cada vehicle que tenim davant nostre, vol dir que ens falta molt
més d’una hora per pujar al vaixell.
Ens acostem al principi de la cua i ens hi trobem a dos homes, dos polis, un d’ells d’uns 60 anys, assegut
en una cadira, ajudat per un noi amb una armilla reflectant, als que els conductors, d’un en un, li van
portant la documentació que ells es van mirant parsimoniosament i donant el vist i plau. Resultat: el que
dèiem, un parell d’eterns minuts per vehicle. Perquè, a més la cua és única i, per tant, per molt que el
segon poli (més jove) acabi abans, t’has d’esperar a que l’altre acabi. Tot s’eternitza.
Un treballador del ferri s’ho mira tot astorat unes passes més enllà dels polis. Demanem la seva
intercessió, però es manifesta impotent.
“Se masca la tragedia”.
Prop de les tres de la matinada: S’inicia una suau protesta popular. Famílies senceres, adults i nens,
porten més de sis hores segrestats en el recinte portuari. Molts d’ells, per no dir tots, tornen cap a
Europa, i saben com es poden fer les coses. Com es pot organitzar una pujada a un ferri sense
endarreriments i amb respecte. Comencen a sonar els clàxons.
Alguna cosa es mou. Apareixen dos polis mes i dos nois amb l’armilla reflectant i la cua s’accelera.
En aquell moment, en algun dels avançaments de la cua, a en Ramón se li trenca, definitivament el
reenviament del canvi que va reparar a Fes. Només va en segona.
A l’arribar al desitjat vaixell li diuen que pugi a la segona coberta i no pot, a base de gestos aconsegueix
fer-se entendre i li deixen pujar a la coberta més baixa.
A les quatre de la matinada: sis hores després de l’hora prevista, vuit hores després d’aher iniciat les
gestions per sortir de Marroc, surt el vaixell.
Tenim dos camarots i l’adrenalina ens surt per les orelles. Les nenes corren pels passadissos. Ens dutxem i
a dormir.
Dissabte, 21 d’agost. Tornem a Europa.
A les deu ens crida en Ramón, no ens hem assabentat dels avisos.
Ens dutxem i veiem arribar el vaixell al port d’Almeria, no se amb quantes hores d’endarreriment.
Baixem a la bodega a treure els vehicles i hi ha una nova histèria col·lectiva. Cal tenir present que molta
d’aquella gent havia previst tornar a casa d’una tirada o amb ben poques parades i que ara, amb les sis
hores perdudes a Nador ja no disposen de marge d’error, potser han d’anar fins a França, Alemanya,
Holanda, etc... d’una tirada. Una bestiesa. Gràcies a l’eficiència de la policia de fronteres marroquina.
Es barallen per sortir del vaixell, ho comento amb els treballadors que ens ajuden a endreçar les cues, que
són estonians, i ens fem un fart de riure. Resultat: tallen tot el trànsit de la coberta i ens fan sortir a
nosaltres.
Un cop a fora, marejats i estabornits per to el que ens ha passat en les darreres hores intentem tornar a
posar ordre als nostres cervells, perquè els nostres cossos estan una mica alterats, en Vicens i, sobre tot,
les nenes s’han afegit a darrera hora al club dels organismes destarotats i fan el que poden per treure del
seu cos, per qualsevol via i mitjà, tot allò que els hi sobra.
Amb tot això a sobre, busquem una ombra on poder treballar en la furgo d’en Ramón i trobem la gran
ombra d’un magatzem portuari i ens posem, bàsicament en Ramón, a treballar en la seva furgo per
solucionar el problema de la transmissió del canvi.
Amb la peça feta malbé a les mans iniciem la recerca d’un taller on poder fer-hi quelcom. Cal tenir present
que estem parlant de passades les dotze d’un dissabte d’agost, o sigui amb tots els condicionants per
haver-te de quedar, sense massa problemes, com a mínim, fins dilluns.
I aleshores se’ns apareix la verge. Talleres Mecánicos José Ulloa Busto
Trobem, just al davant de l’entrada del port d’Almeria, a escassos 100 metres, un taller de cotxes,
totalment immaculat, on hi estan reparant un Seat 600.. Just el que ens calia, el taller d’un manetes.
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Parlem amb ell i ens diu que clar, aquell dia, a aquella hora, etc...., en Ramón, decidit, tira pel dret i li diu
que si li deixa les eines del taller ell ja s’ho farà, a la qual cosa l’home, accedeix. En Ramón es posa a
treballar.
Taller:http://maps.google.es/maps?hl=ca&ie=UTF8&t=h&layer=c&cbll=36.837146,2.480325&panoid=VZ8pdU3FXfTif1L9A9hDJw&cbp=12,333.45,,0,0.06&ll=36.837146,-2.480581&spn=0,0.001073&z=20

Torno on està la resta i els hi comunico el bon estat en que estan les coses, en aquest moment millor que
la Núria i l’Èlia.
Anem a esmorzar al davant de l’entrada del port, prop del taller, al bar “Los Sobrinos” i ens casquem uns
impressionants entrepans de calamars amb all i oli. Insuperable.
Arriba en Ramón amb la peça transformada o millorada, segons es miri, la muntem i, com no podia ser de
cap altra manera, funciona!! ( de fet els hi deixa arribar fins a casa seva a Sant Celoni).
El tracte amb el taller ha estat que li ha deixat utilitzar a en Ramón tot el que li ha calgut, eines, moles,
soldadura, etc..., hi havia de tot i en un estat de neteja i ordre immaculat i a l’hora de pagar. Res, no ha
volgut cobrar.
Quan hi passeu doneu-li una abraçada de part nostra: Taller José Ulloa Busto.
Ens adonem de que ens hem deixat dos coixins al vaixell!!. Tal dia farà un any.
L’Èlia es troba malament, fins i tot te una mica de febre.
Cap a les dues tocades, sortim d’Almeria cap a casa.
Cap a les quatre i encara seguint amb el cos fora d’òrbita, parem a picar alguna cosa i descansar i ens
acabem cascant una paella. No tenim solució!.
L’Antònia acaba d’ingressar al Club dels estómacs lleugers.
Volem fer la mateixa ruta de la baixada però en algun lloc proper a Alacant ens equivoquem i fem tot el
recorregut per l’autopista de peatge (tot val per tal d’arribar a casa com més aviat millor). També tornem
a fer la ruta de l’autovia CV-10 que passa per l’interior de Castelló i acaba Cabanes, però segueix com a
carretera fins a La Jana on enllaça amb la N-232 (Vinaròs-Morella) i baixem fins a Vinaròs.
Hem parat dos cops més un a València i el darrer a Vinaròs, ja tard, on ens acomiadem.
Finalment, a dos quarts de dues del diumenge 22 d’agost de 2010, arribem a casa.
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Epíleg
PD1: Telefònica.
En arribar a casa, truquem a Telèfònica i els hi recordem que en el rebut d’agost ens han de descomptar
els 400€ avançats el dia 10. Que tranquil, que cap problema, que en prenen nota.
Primer de setembre: arriba la factura de Telefònica de 415€. Sense haver descomptat el 400€ avançats, i
com ells mateixos ens havien dit que passaria. Que us esperàveu?
Trucades, mails, més trucades, etc..., ens proposen, en primer lloc que tornem el rebut mensual, però no
me’n refio que si els hi torno un rebut no em tallin el telèfon. Per tant els hi dic que jo he fet tot el que ells
m’han dit, que jo no he fet res malament i que vull que em tornin els meus (detall important) 400€
avançats.
Que no poden fer-ho. Que si tal, que si qual. Aleshores ens ofereixen que els hi deixem a compte i ells ja
ens aniran descomptant successivament els rebuts mensuals.
Que no vull, que vull els meus 400€ avançats.
Després d’incomptables gestions, a primers d’octubre ensopego amb el “mític operador eficaç”, que
també existeix, al que exposo per enèsim cop els fets i em diu que cap problema. Entenc que aquest
home ha obert un camí/possibilitat/formulari o casella que ningú abans havia fet, i ell ho fa. Al dia
següent em truquen de Telefònica per comprovar les dades i, finalment el 8 d’octubre ens tornen els
nostres 400€.
Moraleja: mireu-vos com teniu configurat l’assumpte aquest del roaming.
PD2: L’avaria de l’intercanviador.
Per molt que a Marràqueix ens van canviar l’intercanviador d’oli /aigua en un servei oficial i amb un
recanvi original, a l’arribar a Barcelona, vaig voler netejar el circuit de l’aigua de les restes d’oli per la qual
cosa vaig comprar un netejador que vaig posar al circuit un dia que tornàvem de Girona i, al dia següent,
vaig portar la furgo al taller per tal de canviar l’aigua del circuit, cosa que vàrem fer. També vaig canviar
l’oli i tots els filtres.
Malgrat això encara quedaven restes d’oli al circuit. Casualment pel Pont del Pilar, prop de Pamplona,
se’m va foradar un manguito dels que puja del mític tub que va per sota de tota la furgo fins al radiador i
vàrem perdre molta aigua. Per la qual cosa, involuntàriament, vàrem tornar a canviar quasi tota l’aigua
del circuit.
També, casualment, a finals d’octubre, va sorgir al Foro Furgo VW, una compra conjunta de joc de
manguitos per les T3, els vaig comprar i, lògicament vàrem haver de tornar a buidar el circuit i posar-hi
aigua nova.
En resum que en tres mesos vàrem canviar tres cops tota l’agua del circuit, amb el que ara està totalment
neta.
Tot i això hi ha una darrera anècdota al respecte.
Tot i aquests successius i massius canvis de l’aigua del circuit, encara quedaven “perles” d’oli surant a
l’aigua. Aquestes “perles”, únicament són visibles en els dipòsits, sobre tot el de l’interior del motor, i es
concentren en l’interior del tap i en les dues varilles del nivell que porta el tap i serveixen per indicar el
nivell del líquid. Doncs cap a final d’any, de tant en tant, se’m encenia el llum vermell del nivell de l’aigua,
cosa que provocava una certa psicosi familiar donats els antecedents de Marroc. Miraves el nivell i l’aigua
estava bé.
Finalment el dia de Nadal, vaig aixecar el tap del dipòsit interior del motor i, a part de les restes
impregnades a l’interior del tap, les dues varilles estaven totalment arrebossades d’oli, de greix. La
deducció és que aquestes dues varilles poden haver generat un petit camp magnètic que atragués les
partícules d’oli, i que quedessin folrades d’oli i per tant “aïllades de l’aigua” i, per tant marquessin que no
tenien aigua, malgrat que si en hi havia, i s’encengués la llum vermella inquisidora.
Posteriorment, per setmana santa, a finals d’abril ens va tornar a fer el mateix, per la qual cosa, finalment,
vaig canviar el sensor i sembla que ara va bé.
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Resum del viatge. El viatge en xifres
Kilòmetres:
Sortim de Barcelona el 24 de juliol de 2010 a les 18 hores, amb 153.760 kilòmetres.
Tornem el 22 d’agost de 2011, a les 01.00 hores amb 159.150 kilòmetres
O sigui 5.390 kilòmetres als que cal sumar un +/- 500 del cotxe de lloguer de Marràqueix, per tant , i
arrodonint uns 6.000 kilòmetres en 28 dies de viatge.

Ferri:
Preu del ferri Almeria – Nador i tornada.
• Bitllet meu i la furgo (anada i tornada): 520.50€
• Bitllet de la Marta (anada i tornada): 144.50€
• Bitllet d’en Marçal (anada i tornada): 144.50€
• Bitllet de l’Èlia (anada i tornada): 81.80€
o Total: 891.30€ en camarot interior per quatre persones d’anada i tornada.

Diners:
• Efectiu inicial: 700€
• Tret en caixers: 1.940€ (calculant 1€:10 dirhams)
• Pagaments amb targeta: 418€ (Bàsicament gas-oil).
• Reparació furgo Marràqueix: 322€
• Atracament de Telefònica: 300€ (que devem al Miquel)
• Hotel de Marràqueix: 300€ (que després ens tornaran).
• Ferri: 891€
• Efectiu restant: 435€
o Fet i fet: prop de 5.000€
o Si be s’ha de dir que, en primer lloc, el ferri el pagues varis mesos abans; el pagament en
targeta arriba un mes després i l’hotel de Marràqueix ens ho va tornar Alonso i Pineda.
També la reparació de la furgo és un imprevist inevitable i l’atracament de Telefònica,
doncs això...., un atracament; o sigui que fàcilment es poden descomptar 1.000 €uros del
nostre preu final total.
Gas-oli:
• Sortim amb el dipòsit mig ple.
• 25 de juliol: omplim a València: 59€
• 25 de juliol: omplim a Almeria: 47€
• 28 de juliol a Meknés (51 litres per 375dh, uns 34€, o sigui a 0.6 dh/litre)
• 29 de juliol a Taghzirt (19.24 litres per 140dh, uns 16.5€)
• 1 d’agost Beni Mellal (52,2 lts per 380dh, a 7.88dh/lt)
• 5 d’agost, 38odh (+/- 35€) (tornant a Hansala a buscar les motxilles)
• 7 d’agost. Cotxe de lloguer a Marràqueix: 200dh (+/- 20€)
• 8 d’agost Cotxe de lloguer a Essaouira: 200 dh (+/- 20€)
• 9 d’agost. Cotxe de lloguer, tornant d’Oukaimeiden: 100dh (+/-10€)
• 10 d’agost: Marràqueix: 350 dh (+/- 35€)
• 13 d’agost a Ain Anif (direcció Rissani) 40 litres per 295dh, a 7.4dh/lt.
• 15 d’agost: 220 dh (+/-22€)
• 19 d’agost, camí de Nador, 230 dh, +/- 23€.
• 20 d’agost a Nador: 253dh
• 21 d’agost, passat València: 59.49€, a 1,12€/litre.
53

Llocs on dormim:
• 24 de juliol a Cabanes (Castelló)
• 25 de juliol al vaixell Almeria –Nador
• 26 de juliol a Moulay Idriss perquè el càmping de Meknés estava tancat
• 27 de juliol, també a Moulay Idriss (2 nits per 280dh).
• 28 de juliol a Taghzirt (Nit del casament berber)
• 29 de juliol a dalt de l’Atlas, al llac Tislit, prop d’Imilchil.
• 30 de juliol a El Ksiba, a l’aparcament dalt dels xiringuitos.
• 31 de juliol a Bin el Ouidane, al “Càmping du Lac”. 70dh. L’Èlia i jo dormim a la Haima.
• 1 d’agost a Hansala, a casa d’en Said.
• 2 d’agost a Ouzoud, “Campng Nature” per 65dh.
• 3, 4 i 5 d’agost al càmping “Le Relais du Marràqueix” per 915dh.
• 6 d’agost, camí d’Essaouira, al càmping “Les oliviers”. Dormim a una haima doncs no tenim furgo.
• 7 i 8 d’agost a l’hotel Ibis de Marràqueix, dormir i esmorzar, 1.334dh/123€
• 9 d’agost a Taillouine (90dh)
• 10 d’agost a Zagora, al càmping “Le jardin du Zagora”
• 11 d’agost al desert.
• 12 d’agost a Zagora, al càmping “Le jardin du Zagora”, però només paguem una nit (70dh)
• 13 i 14 d’agost a “La source bleu de Meskí” per 8dh
• 15 d’agost, passat Ain Aicha, al costat d’una casa. Jo passo una nit infernal.
• 16 d’agost a Azrou, al càmping Amazigh, on lloguem dues habitacions per 300 dh.
• 17 i 18 d’agost al càmping internacional de Fez per 380dh.
• 19 d’agost a Saka, junt al destacament de Protecció Civil.
• 20 d’agost al vaixell de tornada de Nador a Almeria.
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