
En el número 4 de País Petit 
(juliol del 2005), tots nosal-
tres ens embarcàvem en una 
aventura per mar que ens 
mostraria racons idíl·lics d’una 
Mediterrània tan nostra com 
desconeguda.
Gràcies al diari de bord d’en 
Josep Maria Llach, hem viatjat 
–de franc i sense perill– amb 
els quatre tripulants del Tum-
belino, aquest vaixell que 
ho aguanta tot, des de forts 
temporals fins al qualificatiu 
de «banyera». Amb els ulls 
de la imaginació –i potser els 
més curiosos, amb un atles 
a les mans o navegant per 
internet–, hem seguit la ruta 
d’aquestes 16 illes perdudes. 
Així, hem sentit la fúria del 
temporal, hem sabut quina 
és la diferència entre un dofí i 
un calderó o cap d’olla, i fins 
ens hem entestat a buscar 
una branca de corall molt 
especial, com si es tractés 
d’un màgic tresor. I tot amb 
bon humor, unes pinzellades 
històriques de cada port que 
conqueríem, un toc de reflexió 
personal i una gran dosi de 
positivisme.
Al cap de tres anys justos, els 
lectors desembarquem, no 
sense una certa recança, amb 
un bon record del viatge, i des 
del port de Verges agitem els 
mocadors per desitjar al veler 
i al seu patró noves aventures 
i vents favorables.

Bastia-Porquerolles

Seguint la ruta napoleònica a la 
inversa, arribem a Bastia, capital de 
Còrsega i bressol del general cors. 
Estava escrit: una trajectòria tan ex-
tensa i l’origen i la destinació eren, 
a simple vista, separats per poques 
milles d’aigua. Va sortir per escriure 
la història i va tornar a aquest racó 
de món.

És una illa de geografia impres-
sionant, un conjunt de muntanyes 
frondoses, algunes de més de 2.000 
m d’alçada, que cavalcant les unes 
damunt les altres arriben atrope-
lladament al mar, com si els faltés 
espai.
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DIARI DE BORD

La ruta per les 16
illes  perdudes (i VI)

Quan parlem d’aquestes illes me-
diterrànies, tenim tendència a pensar 
en les illes Balears; no ho feu: res 
més lluny una cosa de l’altra.

Aquí la costa és quasi desèrtica, i 
els poblets fortificats es concentren 
estratègicament a les muntanyes. És 
molt poc poblada: la majoria d’habi-
tants varen decidir emigrar i la poca 
gent que hi viu sembla que estigui 
perpètuament enfadada; no dubto 
que en tenen motius...

Té una forta personalitat; sens 
dubte, no té res de francesa i sí 
quelcom d’italiana; val la pena per-
dre-s’hi, però hi ha algunes coses 
que no podeu deixar de veure: dues 
ciutats, Bastia i Bonifacio.
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Per mar, si teniu l’oportunitat de 
fer-ho, heu de travessar l’estret (les 
boques) de Bonifacio, entre Còrsega 
i Sardenya, i entrar en aquesta ciutat, 
que li dóna nom, una fortalesa me-
dieval situada a dalt d’un penya-segat 
de color blanc. Sembla Castellfollit, 
però el massís rocós, on hi ha el po-
ble, s’endinsa solitari en el mar.

Fent la volta al penya-segat, en-
trem en un golf on hi ha el port 
natural, protegit per aquella altíssima 
paret rocosa que culmina amb la 
pròpia muralla de la ciutat. Obser-
varem que alguns canons antics ens 
apunten i, en entrar al seu redós, el 
vaixell es convertirà per un moment 
en una màquina del temps que ens 
permetrà travessar uns segles enrere. 
És un dels pocs paisatges que que-
den amb capacitat d’emocionar-nos. 
Aneu-hi abans no sigui tard! 

Finalment, no heu de marxar de 
l’illa sense sentir-ne els cants poli-
fònics populars; veureu el que és 
compartir els orígens... Ah!, i si vo-
leu veure un centralisme de veritat, 
aneu a Còrsega.

Continuem el nostre retorn a 
recer de l’illa en direcció nord, fins 
a Capicorsu, un punt perillós amb 
mal temps. Aquí canviem a rumb 
est, cap a les illes d’Hyères (França), 
prop de Marsella.

Som a l’illa de Porquerolles (una 
de les d’Hyères) a punt de saltar al 
golf de Lleó, on sento que això s’aca-
ba i em començo a acomiadar. Que 
difícil! Tantes milles junts, tantes 
aventures...!

En travessar el golf, el mar ens 
va fer un darrer regal: una enorme 
balena va emergir a menys de deu 
metres del Tumbelino, acompanyant-
nos una estona, observant-nos, 
submergint-se i sortint a respirar 
gradualment per a tornar finalment 
a les profunditats. Vàrem tenir una 
de les emocions més intenses del 
viatge: i l’immens animal no va des-
pertar en nosaltres cap sentiment de 
temor, sinó al contrari, de simpatia, 
afecte i una sorprenent eufòria.

El viatge ha estat una experiència 
intensa i plena de contingut, amb les 
seves estones d’eufòria i de tristesa, 
d’angoixa i d’alegria. Hem vist coses 
meravelloses, però no ha estat el 
més important; el més important ha 
estat viure en primera persona una 
aventura autèntica, amb personatges 
autèntics i en un escenari real, sense 
maquillatges, focus, ni xarxa.

Dues vegades una onada va des-
carregar sobre la nostra «banyera», 
però no ens penedim de res.

Segur que l’experiència ens ha 
canviat: hem vist i conegut moltes 
coses dels altres i de nosaltres ma-
teixos que no sabíem; hem mirat el 
temporal sense girar-li la cara i ens 
hem vist davant del mirall a la llum 
de la veritat.

Hem viscut també la solidaritat 
de moltes persones desconegudes; 
hem après el favor que representa 
una mà amiga, l’escalfor de la mirada 
solidària d’algú l’idioma del qual ni 
tan sols pots entendre o el miracle 
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d’un escrit arribat per internet al mig 
del mar, a través del mòbil a vegades, 
de persones tan llunyanes com el 
capità d’un veler que navegava per 
les costes americanes, animant-nos 
afectuosament. Moltes gràcies a 
tots!

També a les nostres famílies, que 
ho han entès i patit durant aquestes 
1.607 milles nàutiques (uns 3.000 
km) a 5-6 milles l’hora, onada per 
onada, durant quaranta-tres dies.

Acabo de pujar caminant al far, que 
és un mirador privilegiat d’aquesta 
illa de Porquerolles, reserva natural 
(no es pot ni fumar) i un paradís.

M’he encreuat amb una noia cega 
acompanyada d’un nen –quina pa-
radoxa!– i he recordat una cosa que 
havíem comentat entre nosaltres:

«Hi ha una gran diferència entre 
viure i estar viu.» I he pensat que, en 
canvi, no hi ha d’haver gaire diferèn-
cia entre ser cec i estar cec.

Obrim els ulls! Coratge!

JOSEP MARIA LLACH I GRANDE




