
CABAÑEROS DE NOU 
 

 
El cap de setmana de l’1 de maig passat, anomenat en altres 
èpoques “la fiesta del trabajo”, vàrem tornar a Cabañeros. 
L’APNAE repetia la visita al cap de deu anys. Feia deu 
anys, i semblava que era ahir, que en tornant vaig escriure 
per als meus soferts lectors “Cabañeros: una joia”. 
S’acabava quasi d’estrenar el parc con a Parc Natural, 
després de guanyar una batalla incruenta contra els que hi 
volien instal·lar un camp per jugar a guerres. 
 
Devien quedar-nos, a tots els que hi vàrem anar, ganes de 
tornar-hi, i als que no, els vingueren ganes d’anar-hi, ja 
que no vàrem parar fins a aconseguir el nostre propòsit. 
 
Com sempre amb la puntualitat anglesa que caracteritza el 
grup, a dos quarts de nou érem davant del bar Núria nets i 
polits esperant que arribessin els companys de Figueres. En 
obrir les portes de l’autocar em va semblar albirar un xic 
de plomissol, cosa que en principi, essent del ram, no em 
va estranyar. Llavors em vaig assabentar que s’havien batut 
amb el conductor només de començar. Vaig resar perquè la 
cosa no anés a més. Immediatament, autopista avall per 
recollir a Bellaterra la resta del grup, cada cop més 
nombrós, de companys que vénen de Barcelona. Evitaré 
esmentar noms ja que hauria de fer-ho amb tots: els de 
sempre i els nous. L’èxit dels viatges de l’APNAE ja 
traspassa fronteres. 
 
De camí cap a Cabañeros vàrem parar, primer per dinar de 
pícnic i més tard per visitar Las Tablas de Daimiel. Del 
pícnic què us haig de dir: cada cop la gent va més 
preparada i no es conforma pas amb entrepans: ja va de 
“fiambrera”. Gastronòmicament l’APNAE també va a la puja. A 
Las Tablas, poca aigua, pocs ocells i molta gent: un petit 
oasi en decadència. Els que fa temps que hi anem podem 
assistir al degradament progressiu d’aquest indret que 
havia estat fantàstic. Potser, si s’ensopega una primavera 
seca com aquesta, la decepció encara és més gran. 
 
En Jordi es va passar el viatge buscant la mallerenga de 
bigotis i aquí, a Daimiel, va empantanar més d’un dels seus 
fidels seguidors. No sé si al final del viatge algú la va 
veure, crec que sí, però per la meva part us puc assegurar 
que els únics bigotis que jo vaig veure no eren pas de 
mallerenga. 
 
Cap a les deu de la nit tocades vàrem arribar a l’hotel 
Parque Cabañeros, a Horcajo de los Montes, al costat del 
quarter de la Benemèrita. Sopar contundent i bona bevenda. 



Va estar amb nosaltres el director del Parc, en Pepe 
Jiménez Villarejo, i la seva senyora, amb els quals després 
de sopar la vam fer petar una estona amb en Jordi i en 
Joan, tot recordant el viatge anterior. 
 
Durant la nit molta calor i a la matinada sarau de sirenes. 
Vaig témer el pitjor, fins que l’endemà, a l’hora 
d’esmorzar, em varen explicar que a un conductor 
d’ambulància, que feia el comiat de solter, no se li va 
ocórrer res més que començar a fer voltes pel poble amb la 
sirena a tota “me”. Sembla que hi va haver d’intervenir la 
Benemèrita i tot. Dec ser malastruc, però us podria jurar 
que no hi ha cap de setmana que no em fotin la “tabarra” 
alguns d’aquests fenòmens, normalment vestits de torero o 
d’escocès. 
 
Després d’esmorzar vàrem sortir cap a Gargantilla,            
on ens esperava un guarda amic d’en Jordi per fer una ruta 
a peu. Després de pujar i baixar tres o quatre muntanyes i 
baixar fins al riu Estena vaig aconseguir arribar “anca-
arrossegant” al lloc del pícnic. Quan amb en Lluís pujaven 
derrapant per l’últim coster, que era més llarg que un dia 
sense vi, vaig entendre el perquè de Gargantilla... 
 
A la tarda tot va canviar. Ens varen venir a buscar a 
l’hotel amb Land Rover, com uns senyors, i ens traslladaren 
al començament del Parc per l’Arroyo del Rubial, la part 
oest, i recorreguérem tota la serralada de Valdefuertes, 
observant el voltor negre als nius. Vàrem parar per veure 
el “robledal”, observar la flora i la fauna i recollir 
algun bolet. A la parada següent i ja amb la tarda caient, 
veiérem la Raña amb tota la seva grandesa per començar a 
fer boca. Un cop descansats, tornàrem a pujar als vehicles 
i entràrem a la dita Raña per un extrem del Parc. Llavors 
la travessàrem pel mig, passant pel centre d’informació de 
Casa de Palillos, que ja romania tancat.  
 
La travessa va ser fantàstica encara que molt seca. No 
tenia res a veure amb la que vàrem fer feia deu anys, enmig 
d’una primavera amarada d’aigua per tots costats. Els 
cérvols entraven a pasturar a centenars i d’ocells, pocs. 
Les evolucions d’unes calàndries i les passejades i reclams 
d’uns sisons mascles em varen alegrar la vesprada gèlida i 
entristida per un sol que se n’anava emprenyat cap a la 
posta, tot enrogint un cel blau tacat amb núvols de fred i 
vent. Un capvespre a la Raña ha de ser una inspiració per a 
pintors, poetes i músics, i si jo fos d’aquest ram estigueu 
segurs que m’hi passejaria de tant en tant. 
 
En la visita anterior vàrem entrar per la part est del 
Parc, arribant de Pueblo Nuevo del Bullaque fins a Casa de 



los Palillos; llavors, travessant la Raña, vam parar a la 
llacuna de Cuatro Morros i dinàrem de forquilla a Horcajo 
de los Montes. A la tarda veiérem el “quegigal” i pujàrem 
riu Estena amunt, cap al seu naixement, per visitar un bosc 
de grèvols gegantins o “acebos”. Vàrem acabar a Anchurones, 
o sigui, que vàrem fer la volta pel nord, per mi molt 
millor. De tornada cap a Horcajo, content per la diada, no 
vaig poder evitar pensar en la dita castellana “nunca 
segundas partes fueron buenas”. 
 
Ja a l’hotel, de caps al menjador amb prioritat sobre tot. 
Un “bonmanit” i costelletes de cabrit regades amb un 
consistent Valdepeñas per anar a dormir un xic amarats. A 
l’habitació em vaig prometre a mi mateix que no tornaria a 
passar calor i vaig enfilar-me dalt del llit per obrir la 
trampeta zenital de ventilació. Vaig dormir bé però, a 
punta de clar, un estornell que encara anava amb l’hora 
vella i que tenen entrenat per despertar la clientela, 
resulta que es va posar a xisclar -encara de fosc- a sobre 
el finestral com un ocell boig. 
 
Un cop esmorzats i amb totes les andròmines carregades al 
cotxe, vam fer ruta cap al país del Quixot, fins a parar a 
les llacunes d’Alcázar de San Juan, un autèntic i 
sorprenent paradís d’ocells. Vàrem passar un parell d’hores 
fantàstiques fins que no ens va quedar més remei que tornar 
a pujar a l’autocar que, després de deu hores, ens 
descarregaria -ben encartonats- a les nostres respectives 
destinacions. 
 
A l’autocar i durant el viatge, com sempre, amistat i 
camaraderia a dojo, que fa que quan hom baixa del cotxe ja 
comenci a pensar en el viatge proper.   
 
 
 
 
 MOWGLI 


