MARROC. OCTUBRE 2006
per Manel Broch

Pròleg

Amb una nova colla per pedalar per Marroc amb el
projecte inicial de fer un itinerari circular que envolta
el cim del Toubkal (Alt Atlas) i el massís del Siroua
(Anti Atlas) passant primer pel Tizi-n-Test més a
l’oest i acabar amb la collada de més renom, el Tizin-Tichka. Ambdós superen la cota dels 2000 m. El
tram del recorregut més al sud discorre per la porta
del gran desert del Sahara.
Formem el grup: Manel Broch, Ramon Bramona,
Albert Fuchs, Vicenç Sánchez, Joan Palou i Eduard
Torà. A darrera hora (no podia ser d’altra manera)
s’afegeix la Montse Cots. Posteriorment s’incorpora
la Laia Salcedo que farà de suport amb un vehicle.

El terreny és planer, permet la gran expansió
urbanística de Marrakech. Abans d’arribar a
Tahanaoute (a uns 30 km de Marrakech) la Montse
dóna símptomes d’acceleració cardíaca que es reflexa
en tenir 170 ppm sense realitzar esforços extrems. Fa
uns 10 km en taxi i ens reunim a la població.
Decideix no continuar en aquestes condicions.
L’Albert Fuchs (que no assimila la xafogor
ambiental) es queda amb ella. Tornaran a Marrakech
i probablement llogaran un vehicle. Quedem en
retrobar-nos a la nit a Ouirgane.
A prop d’Asni veiem una població molt enlairada que
estimem haurem de passar-hi. Per sort ens
equivocàvem, és Moulay Brahim pel que no hem de
passar. Passat Asni iniciem una llarga davallada que
pràcticament ens deixa a les portes d’Ouirgane on
arribem a les 16.00 h. Hem fet quasi 900 m de
desnivell acumulat.
Anem a Chez Momo. Està complert. Ens endossen a
l’Auberge au sanglier qui fume.
66,62 km

1  Dilluns, 9 d’octubre de 2006
BCN-MARRAKECH
A les 17.00 passa a recollir-me la Montse amb el seu
cotxe. Anem fins a l’estació de ten de Badalona. Tot i
que s’ha restablert el servei de la RENFE fins a
l’aeroport, que s’havia suspès per les obres del AVE,
hem de fer transbordament a Sants, ja la línia de la
costa finalitza a l’Hospitalet.
Arribem a la terminal A dos quarts de vuit on ens
reunim amb la resta de la colla.
Els incidents més greus acostumen a succeir als
aeroports. Aquest viatge no serà una excepció: el
Joan ha confós el passaport, s’ha deixat el seu a casa i
ha portat el de la seva dona. Una trucada de mòbil i
un viatge ràpid fins al Prat solucionen el problema.
Aterrem sense incidències a l’aeroport de Menara.
Breu regateig amb els taxis (tenen el preu fix de 60
Dh però cal discutir el “bagagge”). Paguem 150 x 3,
però ja se sap que cal arrodonir el preu, acabem
pagant 480 Dh. Ens duen al Gran Hotel Tazi. Paguem
1020 Dh pels set.
2  Dimarts, 10 d’octubre de 2006
MARRAKECH (450 m) - OUIRGANE (1000 m)
Ens posem en marxa a les 7.30 h. Muntem les
bicicletes i deixem les caixes al magatzem del
pàrquing de l’hotel. Anem a la recerca d’un bar que
donin esmorzar pels turistes ja que som en període de
Ramadan i tots els establiments que serveixen menjar
estan tancats fins al vespre.
Comencem a pedalar a les 10.30 h. Abans però el
Vicenç recorda que tenim els passaports a l’hotel. Els
recuperem i comencem la jornada de bicicleta sense
més problemes que anar trampejant el desordenat i
caòtic (als nostres ulls) trànsit de Marrakech. Prenem
la carretera que condueix fins a Agadir creuant la
serralada del Haut Atlas pel Tizi-n-Test.

17,02 km/h

3 h 55 min

L’Albert i la Montse es reintegren a la resta del grup
abans de sopar. Han retornat a Marrakech en bicicleta
i allà han llogat un vehicle. La Montse segueix amb
la taquicàrdia per sobre de 100 ppm.
Entre l’estona que hem esmerçat per instal.lar-nos en
aquest alberg, sopar i xerrar-nos les respectives
situacions que hem viscut no sortim de l’establiment.
Tampoc hi ha res massa interessant a veure del poble.
Segons l’Eduard, la Laia Salcedo vindrà demà amb
vol des de Barcelona i arribarà a Marrakech a les
10.20 h. La Montse farà de taxista.
3  Dimecres, 11 d’octubre de 2006
OUIRGANE (1000 m) – TIZI-N-TEST (2100 m)
Esmorzem a dos quarts de vuit. La Montse retorna a
Marrakech per trobar-se amb la Laia. Nosaltres sis
per la ruta que duu fins a Agadir.
La ruta segueix prop del riu. Va pujant i baixant fins
a Ijoukak on parem a fer una beguda. Després el camí
ha seguit una pujada continuada sense cap rampa de
fort pendent. Abans de culminar el port hi ha unes
llaçades impressionants.
Arribem al Tizi-n-Test a les 16.00 h a 2100 m
d’altura amb 1550 m de desnivell acumulat.
Hi ha una doble collada quasi a la mateixa cota
separades uns 5 km. A la segona collada hi ha una
edificació amb serveis polivalents (bar, restauració,
chambres, venda de fòssils i records per als
turistes...). Està regentat pel Hassan, un personatge
dinàmic, entusiasta i simpàtic capaç de contagiar
aquestes virtuts. Passen tot l’any al coll. Estan
construint un altre edifici que ampliarà els minsos
serveis de l’existent.
75,42 km

14,02 km/h

5 h 22 min

Arriben la Montse i la Laia amb el cotxe.
Sopem harira (sopa) per partida doble i omelette.
1

4  Dijous, 12 d’octubre de 2006
TIZI-N-TEST (2100 m) – TALIOUINE (1050 m)
Des del mateix indret on hem dormit iniciem una
llarguissima i continuada baixada. L’itinerari és
espectacular, l’aspecte del paisatge resulta més
agradable que el del vessant nord que vam pujar ahir.
A 1 km de baixada hi ha un hotel amb aparença de
més confort que el del coll (ara tothom recorda que la
informació que teníem ja ho deia, però en arribar al
coll a tots ens va plaure quedar-nos. No és moment
de lamentar-se). La carretera segueix fent grans
llaçades pel vertiginós vessant de la muntanya amb
un pendent moderat. Trobem una primera cruïlla on
reunim tota la colla. La Montse ha baixat amb la
bicicleta, la Laia conduint el cotxe que farà de suport.
Continuem endinsant-nos en terreny molt més planer
en tendència descendent fins a trobar l’embrancament
de la carretera principal d’Agadir a Ouarzazate. Des
d’ara circularem a una cota mitjana d’uns 800 m.
Fem una aturada per reposar a Aoulouz. El sol apreta
de valent, fet que fa minvar la mroal del personal. La
Montse i la Laia alternen bicicleta i vehicle.
Passat Aoulouz remuntem un petit port. Tornem a fer
una parada uns 13 km abans d’arribar a Taliouine
(pronunciat Talluin). A les 15.00 h arribem a
Taliouine. Uns 700 m de desnivell acumulat.
Ens instal·lem al complex Siroua. La sala menjador
està força presentable però els dormitoris i serveis
higiènics estan bruts i descurats.
107,02 km

21,72 km/h

4 h 55 min

5  Divendres, 13 d’octubre de 2006
TALIOUINE (1050 m) -TAZENAKHT (1000 m)
Ahir vam tenir la bona pensada de matinar per fer una
bona part del quilometratge amb la frescor de
l’alabada. Ens llevem a les sis i aconseguim posarnos a la carretera a les 6.50 h. Segons podem apreciar
en els mapes (de carretera) que duem hi ha tres
collades en el recorregut d’avui, que estan a la zona
central de l’itinerari.
De sortida, abans del que esperàvem, comença la
pujada que sense molt pendent és constant. La marxa
és lenta (10 km/h) fet que em fa calcular que com no
canviï el perfil del terreny el dia d’avui serà molt dur.
El territori que creuem, a mesura que avancem,
esdevé més erm, encara que no és gens monòton ja
que, sempre dins de l’espectacular aridesa, va
transformant-se constantment. El terreny segueix
anant cara amunt fins que al km 33, tot arribant a la
primera de les collades a 1860 m l’orografia és més
ondulant i més suau. Es gira vent en sentit favorable a
la marxa, que ens permet anar augmentant la velocitat
així com també ho fa el vent.
Els tres colls estan units per una sèrie d’ondulacions
poc pronunciades que recorrem ràpidament. Les
successives punxades que patim ens entretenen força.
En arribar al darrer coll la suma de tres factors
favorables: la intensitat del vent (que va augmentant),
el pendent favorable i el bon estat del ferm ens
permeten arribar força aviat a Tazenakht (1000 m) a

les 13.00. Hem fet 1050 m de desnivell acumulat. Ens
instal·lem a l’hotel Taghdaoute.
85,82 km

20,67 km/h

4 h 09 min

Arribar a migdia ens ha premés evitar la solanera més
intensa i poder fer un dinar lleuger, però dinar, ja que
els altres dies no teníem ni el temps ni la possibilitat
de fer-ho per no haver cap tipus de local de
restauració. Ens permetem els luxe de fer un picapica a la tarda i un sopar opípar amb harira, cuscús,
brochettes i postre. No deixem els plats del tot nets
degut a la quantitat que no podem engalipar i a la
gola que ens fa demanar més allò que necessitem.
6  Dissabte, 14 d’octubre de 2006
TAZENAKHT (1000 m)- AGDZ (683 m)
Tornem a llevar-nos aviat, a tres quarts de sis. Abans
de les set som a la carretera. Fa fresca, que permet
una marxa ràpida que queda frenada pel pendent que
hem d’anar remuntant. A 20 km trobem encreuament
entre Agdz i Foum Zguid. Ens informen que està tot
el camí asfaltat fins Agdz (l’any 2002 encara havia
uns 40 km de pista), per tant, ens estalviarem una
bona polseguera.
Passem el primer port de cota molt inferior a la del
mapa, creiem que hi ha una errada. Després de Bou
Azzer on hi ha un complex miner de cobalt pugem un
segon port que ens definitivament ens aboca a la vall
de Tamsift que conflueix a Agdz amb la del Oued
Drâa.
Poc després de la cruïlla amb la desviació a Zagora
trobem la població de Tasla. Entrem a visitar la
Kasbah i trobem un personatge que és l’impulsor
d’un petit museu que resulta molt interessant, atent i
molt amable. Parla força correctament l’espanyol.
Ens convida a te i pastes, i és clar, ens ven algun dels
seus productes.
Al deixar el poble, per voler fer una drecera creuem
uns conreus per atansar la carretera. En aquest camí
passem per una zona de punxes vegetals són origen
de nombroses punxades, tot i que dono l’alarma al
recordar l’episodi que vaig patir fa dos anys al
Senegal.
El vent de forta intensitat ens permet arribar de
manera fulgurant a Agdz (950 m) on arribem a les
14.00 h. Hem acumulat quasi 600 m de desnivell.
90,96 km

22,21 km/h

4 h 06 min

7  Diumenge, 15 d’octubre de 2006
AGDZ (683 m) - AMERZGANE ( 1300 m)
Tornem a matinar, malgrat l’expressió d’esglai de la
noia de l’hotel al assabentar-se de l’hora que volíem
esmorzar. Des d’Agdz anem pujant per arribar a
coronar el Tizi-n-Tinifit que permet creuar l’extrem
occidental del Jebel Sahrho. La collada es troba a 22
km d’Agdz. Abans d’arribar-hi la carretera queda
suspesa sobre uns impressionants engorjats de
material volcànic.
2

Des del coll (1660 m) el terreny segueix un traçat
ondulat que en tendència descendent condueix fins a
Ouarzazate. La Montse i la Laia segueixen alternant
la bicicleta i el cotxe. A les 12.00 h arribem a
Ouarzazate. Tenim un recorregut parcial de:
71,54 km

17,32 km/h

4 h 08 min

Anem a dinar al costat de la kasbah. En acabat
visitem la kasbah sense guia, de forma ràpida i més
aviat pensant en el nostre futur immediat, ja que no
voldríem quedar-nos a dormir a Ouarzazate per fer de
manera d’escurçar la jornada de demà amb l’ascensió
del coll del Tichka. Tot i que, a tothom que
preguntem per un indret de pernocta ens adreça a
Taddert (passat el coll) o bé ens diuen que no hi ha
res, incrèduls de nosaltres ens aventurem a anar fins a
la cruïlla de Aït Ben Haddou o al poble següent que
està a 40 km més amunt. També confiem en que la
Laia i la Montse van per davant amb el cotxe i es
dediquen a la recerca d’hostatge. El trobem 4 km més
amunt d’Amerzgane.
De la cruilla a Aït Ben Haddou en amunt la vall es
presenta conreada i d’una verdor esplendorosa.
Arribem a la kasbah Imini encara amb claror de dia
però resta poc per que doni pas a la foscor de la nit.
L’establiment és confortable, net, acollidor i molt
recomanable, inclòs les persones més sensibles i
escrupoloses amb l’hosteleria africana. Portem
acumulats 1500 m de desnivell en el conjunt
d’aquesta jornada doble.
114,34 km

18,06 km/h

6 h 20 min

8  Dilluns, 16 d’octubre de 2006
AMERZGANE – TADDERT - MARRAKECH
Com ahir vam fer una jornada maratoniana que ens
va dur més 40 km més amunt de Ouarzazate, avui
decidim fer un horari més tardà. A més no ens
posaran mala cara com quan demanem l’esmorzar per
les sis del mati. A les vuit estem pedalant camí del
formidable coll de Tizi-n-Tichka de 2260 m.
Hem fet tota la ruta sobre asfalt, no obstant, estem
tenim una quantitat de punxada inusual. El dia és
radiant i la verdor de la vall Imini que s’enlaira per
sobre del 2000 m contrasta amb el terreny àrid i
pedregós de les jornades anteriors. A més el vent
encara ens ajuda força ja que bufa bastant fort i ens
ataca per l’esquena. Anem pujant fent successives
aturades per no separar-nos en excés. Deixem enrere
poblacions que estan situades per sobre dels 2000 m
però la carretera segueix amunt. A la cruïlla cap a
Telouet hi arriben en suau descens encara que després
seguim en pujada suau fins al coll on arribem a les
12.00 h amb 3 h de marxa efectiva.
El descens el fem lentament degut a les repetides
aturades per contemplar el sensacional paisatge i fer
fotos i més fotos. A Taddert dinem però ens diuen
que no hi ha hotel doncs està tancat pel Ramadan.
67,52 km

17,13 km/h

Després de contrastar diverses opcions amb una mica
de paciència i més dirhams trobem un vehicle que ens
porta fins a Marrakech per un preu acceptable, ja que
el xofer ha de fer el viatge per anar a recollir un
passatgers. Ens instal·lem de nou al Gran Hotel Tazi.
Anem a sopar a la plaça Jemaa el Fna. No en quedem
gens satisfets de l’experiència. La menja és
francament mediocre (per no dir dolenta), escassa i el
preu abusiu.

9  Dimarts, 17 d’octubre de 2006
MARRAKECH
Esmercem el dia per Marrakech de botiga en botiga i
de bar en bar. Al vespre contactem amb xofer d’una
furgoneta de turistes per dur-nos demà a nosaltres
vuit i les set caixes amb les bicicletes fins l’aeroport.
Fem preu (200 Dh) i fixem l’hora (a les 9.00 h en
punt).

10  Dimecres, 18 d’octubre de 2006
MARRAKECH-BCN
El Ramon i jo muntem les caixes de les bicicletes
abans que els altres i anem a fer el comiat amb un
tomb als voltants de la Kutubia. A les 8.00 h
esmorzem a l’hotel i esperem fins a les 9.00 h per al
vehicle que ha de dur-nos a l’aeroport. Quan són
quasi les 9.30 h decidim anar a la recerca d’un altre
vehicle o vehicles. Trobem un home amb una
minúscula furgoneta que accepta 100 Dh. No parla
gens de francès. Mentre carreguem el vehicle
s’assabenta que ha d’anar a l’aeroport. Amb les
caixes al sostre, de volum més gran que el vehicle, i
nosaltres atapeïts a l’interior fem el curt camí (5 km)
fins a l’aeroport. Es guanya una bona propina.
El vol de tornada el fem amb IBERIA. De catering ni
aigua.
La Montse i jo anem en tren fins a Badalona. Vaig
fins a cas per prendre el cotxe i transportar
l’embalum de les dues caixes fins al domicili.

Conclusió
Excepte el Vicenç i jo cap altre component del grup
havia anat amb bicicleta per Àfrica, altres ni tan sols
hi havien posat el peu al continent negre.
Hem seguit com si fos un guió d’una obra de teatre (i
no fèiem comèdia) amb exactitud el programa previst
en el recorregut i en el quilometratge. Això ens ha
permès pujar amb la bicicleta els dos colls de més de
dos mil metres, que eren el nostre principal objectiu.
El pressupost no ha estat incrementat d’una manera
extraordinària. Tampoc hi ha hagut cap malaltia.
Que més podem demanar! Tenir temps i ganes de
tornar-hi.

3 h 56 min
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