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TARIFA NO ERA PLANA 
 

Aquest cop, per trencar el costum, vàrem sortir de la Ciutat 
Comtal en lloc del nostre estimat Bar Núria, des de 
l’aeroport del Prat concretament, amb el retard reglamentari, 
“commme il faut”. Bon vol, amb un lleuger tremolor abans 
d’aterrar, per no fer-ho tan fàcil als novells. Ens 
acompanyaven en Joan Morales com a guia ornitològic i la Rosa 
Astor a cura de la infraestructura del viatge. 
 
L’autocar ens va recollir i ens va traslladar al nostre hotel 
a Algamasilla, prop de Tarifa, que tenia un restaurant 
anomenat “El Bosque”. El nom del restaurant estava ben posat, 
ja que una mica boscans ja ho eren, però bona gent i 
carregats de bones intencions, tal com vàrem anar veient. Per 
sopar, sopes clares i peix, per dormir bé. 
 
El divendres es va aixecar una mica boirós. L’autocar ens va 
apropar a l'observatori de l’Algarrobo, on ja hi havia molts 
ornitòlegs, entre ells els del grup Migres, que com indica el 
seu nom, feien control de migracions. En Joaquín, del grup 
esmentat -persona amb qui va contactar en Joan abans d’anar-
hi-, ens va apropar fins allà. A punt d’arribar a dalt ens 
vàrem trobar amb la sorpresa que en Joaquín Araujo i el seu 
equip ens anava filmant per sortir en una “penicula”. Eren 
allà per gravar les migracions i vaig arribar a la conclusió 
que potser nosaltres estàvem inclosos entre les espècies que 
volien filmar. Ben mirat també veníem del Nord.  
 
Vàrem passar tot el dia entre aquest observatori i el de 
Cazalla, torrant-nos entre el sol i el vent. No va ser un dia 
especialment fructífer, però no em podia queixar. El problema 
més gros va ser la manca de visibilitat: nosaltres no vèiem 
ni el “Peñón” ni les pasteres que venien del Marroc, i els 
ocells no veien un pic d’Àfrica que es veu que necessiten com 
a referència. Resultat: les cigonyes negres varen estar tot 
el dia voltant per sobre nostre esquivant els molins de vent 
i un grup d’unes quatre-centes cigonyes blanques anaven 
platja amunt i platja avall sense decidir-se a creuar 
l’estret. Tot un espectacle. Vàrem veure també aligot vesper, 
àguila calçada, àguila pescadora, àguila marcenca, etc., 
algunes d’aquestes espècies en quantitats importants.  
 
A mitja tarda va venir en “Manolo”, el nostre xofer, a 
buscar-nos per traslladar-nos a la “Playa de los Lances”. 
Després de tanta muntanya, també va bé prendre uns banys de 
mar. Mentre caminàvem per la platja, passaven vols d’orenetes 
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arran de terra en el seu camí cap al continent africà. A 
l’entrada de la platja hi havia un “cortijo” vingut a menys, 
on vàrem poder veure tota una extensa fauna domèstica: porcs 
negres, vaques, gallines i un parell de cavalls que anaven a 
“pela i deu” perquè portaven les dues potes de davant 
lligades, no sé amb quin motiu. Tota la vegetació que 
envoltava la casa estava cremada. Vaig suposar que a l’amo de 
la finca, cremant rostolls, se li’n havia anat la mà i per 
poc socarrima fins i tot els seus pollastres. Vàrem deixar 
caure la tarda observant i fotografiant limícoles i 
contemplant com es moria lentament el fantàstic contrallum. 
Novament en “Manolo”, sempre atent al mòbil d’en Joan, ens va 
recollir i ens va deixar a l'hotel, cansats i acalorats, però 
amb la sensació d’haver aprofitat la jornada. 
 
A l’hotel, un cop nets i escatats, en Joan ens va cridar per 
fer la llista d’ocells observats al voltant d’una “canya” de 
cervesa. Seixanta espècies: gens malament. Després de sopar 
“gazpacho” i “pecao” va començar la tertúlia: que si això, 
que si allò, que si naps i que si cols, i vàrem acabar 
asseguts a l’escala de pujar al primer pis veient titelles a 
càrrec de la companyia “Pepa Maca”. Per als que no hi éreu o 
per als que hi eren, però no se’n van assabentar, us ho 
explico: resulta que un parell de components del grup dormien 
en una habitació que la finestra –equipada amb unes 
cortinetes molt cotonoies- donava al passadís i davant per 
davant de l’escala que pujava al primer pis. Per ventilar, 
fer la gira als llençols, etc, etc., obrien les cortinetes i 
llavors ens trobaven asseguts a l’escala aplaudint i demanant 
“otra”, “otra”. La cosa va anar agafant magnitud fins acabar 
amb “La Verbena de la Paloma” i “Los Gavilanes”, cosa que va 
obligar a algun soci a sortir amb vestit de nit i tot a veure 
què passava. Tot un èxit que demostra “le savoir faire” del 
nostre grup. 
 
El segon dia, després d’esmorzar, vàrem sortir esverats cap a 
la llacuna de Medina, per canviar una mica d’aires i veure 
espècies diferents. Hi vàrem arribar travessant el “Parque 
Natural de los Alcornocales”. A la llacuna, molta aigua i 
molta calor, però vàrem aconseguir el que volíem: veure 
l’ànec cap blanc i la fotja cornuda, entre d’altres. Per això 
sol ja valia la pena el desplaçament. Vàrem acabar el dia a 
l'observatori de Cazalla mirant i comptant ocells. Acabat el 
sopar a l’hotel, nens i “les nenes” jugaven a cartes i a 
amagar. Jo em vaig retirar discretament a les meves 
habitacions particulars fins a l’endemà, ja que la Rosa ens 
havia demanat puntualitat. 
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Després d’esmorzar i acomiadar-nos, amb les maletes fetes i 
carregades a l’autocar, vàrem tornar a l'observatori de 
l’Algarrobo per fer temps fins a l’hora de l’avió. Resulta 
que el que havia de ser un temps d’espera es va convertir en 
el millor dia. Vols i més vols de rapinyaires de tota mena 
passaven sense parar, entre ells un vol d'uns mil dos-cents 
aligots vespers. Vaig marxar amb recança cap a l’aeroport de 
Màlaga, rodejat pel caos urbanístic més demencial que mai 
havia vist, pels pobles més lletjos i anacrònics que mai 
havia vist, i per una quantitat infinita de camps de golf 
fets, per fer i a mig fer.  
 
Vaig poder comprovar finalment que Tarifa no era plana: a més 
de tot aquest caos que us he explicat, tenia platges, 
llacunes, valls, turons i muntanyes altes, on en les carenes 
hi havia uns gegants que movien els braços sense parar. Els 
mateixos gegants que deuria trobar a la Manxa el Quixot fa 
molts i molt anys. 
 
 
 
       MOWGLI 


