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Quan arriba la primavera, amb una amiga de tota la
vida, amb la Lola, des de fa uns quants anys (em sembla
que vam estrenar la tradició el 2012 amb una anada a
Mallorca), solem fer una escapada que acostuma a ser
plena de ventures i que malgrat ser curta ens enxise.
Gairebé sempre és amb cotxe i aquesta circumstància
ha propiciat que la descendència ens titlli de Thelma i
Louise en record de les protagonistes de la immortal
pel·lícula.
La creadora i directora de la sèrie Nashville, Callie
Khouri (San Antonio, Texas, 1957), una arquitecta que va
preferir ser guionista, directora, productora, professora i
autora de no ficció, va ser l’artífex de Thelma & Louise. En
va escriure el llibre i el guió —premiat amb un Oscar i
quatre guardons més de pes—. Quan va recollir l’Oscar
va deixar dit: «Per a tothom qui hauria volgut un final
feliç per a Thelma & Louise, per a mi aquest ho és».
Susan Sarandon i Geena Davis van protagonitzar
Thelma & Louise i es van amalgamar de tal manera amb
els personatges que van aconseguir-hi una autèntica
simbiosi, fins al punt de fer inimaginable pensar que
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dues altres actrius haguessin pogut fer els respectius
papers. Geena Davis va fer que la seva agència truqués
cada setmana durant tot un any a Scott per aconseguir
el paper; també li devem que contractessin Brad Pitt
(que hi va eclosionar) en comptes de George Clooney.
A més de ser-ne guionista, Khouri tenia la intenció
de ser-ne la directora però Ridley Scott es va creuar en
el camí de la pel·lícula, va deixar de ser un film de baix
pressupost i, ¡ai, lassa!, es va quedar sense poder-lo dirigir.
Per a ella, les protagonistes eren Holly Hunter i Frances McDormand (si ho haguessin estat ara diríem que
quin encert, que només podien ser elles). Scott es va
decantar per Jodie Foster i Michelle Pfeiffer (i si ho haguessin estat ara diríem que quin encert, que només
podien ser elles). L’endarreriment del rodatge ho va
impedir i el pla va ser substituir-les per Goldie Hawn i
Meryl Streep (i si ho haguessin estat...).
Un bé de déu de parelles d’actrius que fa perfectament imaginable una versió protagonitzada, posem per
cas, per Cate Blanchett i Alicia Vikander, o per Scarlett
Johansson i Rachel Weisz, o per Sharon Stone i Calamity
Jane.
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Vam anar a Còrsega del 16 al 26 de juny. L’estada havia
de durar una setmana, del 16 al 23, però Vueling i el
control aeri del corredor de Marsella la va allargar venturosament dos dies i tres nits més.
El viatge que vam fer per l’illa va ser sobretot circular —amb algunes incursions cap a l’interior— i en
sentit contrari a les agulles del rellotge: va començar i
va acabar a Bastia, on vam arribar amb avió i des d’allà
mateix vam marxar.
L’illa de Còrsega és realment una preciositat. Té de tot,
mar i muntanya a dojo. Timbes abismals i, sense gairebé
solució de continuïtat, platges i més platges ben variades, de sorra ben dolça, de còdols (galets, en diuen allà
en francès) i d’abruptes i imponents roques; n’hi ha de
grans i llarguíssimes i de més petites; íntimes i coquetes
cales. De vegades la muntanya acaba en sec i només
perquè comença el mar.
Hi ha un factor que configura l’illa: no es poden
construir edificis a la costa, la qual cosa demostra que
una sola i simple norma pot salvar un territori. Que duri.

Bunifaziu
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Còrsega va pertànyer a la Corona d’Aragó des del
1295, any en què el papa Bonifaci VIII la va lliurar a Jaume II (el Just) fins al 1447, quan un altre papa, Nicolau
V, la va cedir a Gènova. Contràriament a Nàpols o Sicília, a Còrsega no hi ha gairebé vestigis de la dominació
aragonesa tot i que la bandera és un cap de sarraí, ja que
segons la llegenda un —amb perdó— moro va salvar la
vida al rei Jaume II. N’hi ha, en canvi, del domini genovès, per exemple, noranta torres —ja siguin rodones o
quadrades— repartides per tota la costa en donen fe i el
recorden.
Des de final del segle xviii forma part de França.
Al 1975 Còrsega és desagregada de la regió Provença-Alps-Costa Blava i esdevé la 22a regió metropolitana; la componen dos departaments: l’Alta Còrsega i la
Còrsega del Sud. No és un simple departament francès
més atès que té una organització territorial i política única i diferent a la dels altres departaments anomenada
Col·lectivitat Territorial de Còrsega.
El francès, és clar, és l’únic idioma oficial i el cors
només es reconeix com a idioma regional històric. Es
tracta d’una llengua romànica connectada amb el grup
de dialectes toscans i és per això que no va entrar en
la definició general admesa de llengua romanç. Així, és
molt semblant a l’italià i hi ha lingüistes que la consideren una variant del dialecte toscà; de tota manera, el
cors actual és una mena de koiné entre aquesta parla
toscana i el parlar sard que es parla al sud de Còrsega
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Un ús ben parcial del cors en un cartell a Bastia que crida
a conservar la ciutadella

i que continua, és clar, a Sardenya. (L’adscripció i l’ascendència italiana també es manifesta, per exemple, en
l’amor per les pizzes.) A partir dels anys vuitanta del
segle xx es reivindica el seu estatus de llengua.
Als no molt freqüents llocs on hi ha plaques i explicacions en cors, es pot comprovar, d’una banda, la
semblança amb l’italià i, de l’altra, que s’entén força;
una altra cosa deu ser la llengua oral però no vam tenir
l’oportunitat de sentir-la gaire. A cop de bot, la característica més evident són els acabaments en -u, ben presents, per exemple, a la toponímia: Aiacciu, Bunifaziu,
Portu-Vecchjiu...
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La major part de parlants només la usa oralment i
reserva el francès o l’italià per a l’expressió escrita. En
cors es vehicula la cultura pròpia: música, proverbis, expressions, etc. (en coneixem —sobretot en coneixíem—
els topants). Sembla que a algunes escoles de primària
s’ensenya com a matèria optativa (també sabem el pa
que es dona quan una cosa és optativa). Els rètols de les
carreteres estan molts cops només en francès; d’altres
cops, en les dues llengües; als llocs on hi ha més consciència i estima pel cors, als rètols en francès sovint se’ls
ha afegit la denominació en cors; en d’altres, a més, el
francès està tatxat (una vella i coneguda olor).
L’últim dia a Bastia, expliquem a una senyora que
vam ser a Corti (ens havíem passat de grat a les denominacions còrsiques), de seguida ens corregeix: Corté, així,
convertida en paraula aguda, ben a la francesa.
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El Cap Cors

Ja el primer dia (en el nostre cas va ser al Cap Cors; en
cors, Capicorsu), t’adones de dues constants que amaren
tota l’illa.
D’una banda, els delicats tons pastel amb què pinten
les cases tant als llogarrets més petits com a les ciutats. Colors suaus: pàl·lids vainilla, discrets beix, fúcsies
modestos i violetes clars, cremes i tènues rosats, i una
extensa gamma de subtils grisos. L’antiestridència.
De l’altra, la màquia. El maquis, que en diuen a Còrsega. Així el brocciu (formatge fresc de llet de cabra o
ovella) és del maquis, la mele és del maquis, les castanyes
són del maquis...; amb un significat semblant a productes du terroir.
Ara bé, maquis —paraula que hi ha qui diu que ve
de l’italià macchia, però també hi ha qui postula que és
directament una paraula d’origen cors: machja— denomina les bosquines mediterrànies formades principalment per arbustos alts generalment de fulla persistent
i endurida —el llentiscle estava especialment ufanós,
florit i estès— que cobreixen bona part de Còrsega a
excepció de les grans altures. El coneixem prou bé: la
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Porticciolo, el portinyol de la marina de Cagnanu (en francès
Cagnano), permet apreciar els tons pastels de les cases de Còrsega

Des de Ruglianu, un retall de mar, la verda màquia i una torre
de mostra

màquia prolifera a Catalunya (País Valencià, les Balears,
etc.) especialment a les costes i no gaire lluny del mar;
la màquia és pur paisatge mediterrani. Potser no tan
esponerosa i verda, espessa i frondosíssima, com era a
Còrsega aquesta primavera gràcies a unes pluges especialment generoses.
D’aquí prové també la paraula catalana maqui aplicada a una persona que fa vida clandestina amagada entre
aquesta densa i, de vegades, impenetrable vegetació. A
Còrsega s’usa també en aquest sentit: A machja, ochji
un ha ma ochji teni, és a dir, «La màquia no té ulls però
ho veu tot».

L’illa de Còrsega té forma d’ametlla. La banda oest
és més ovalada i dentada que l’est, on l’illa és més recta
i llisa en tots els sentits atès que la franja litoral (cal dir
que una franja ben estreta) és gairebé l’única zona que
no és accidentadament i vertiginosament muntanyosa.
A la banda nord-est de l’illa crida l’atenció com un
dit que hi sobresurt, com una ploma en un cap d’una
índia apatxe. Aquesta petita península és el Cap Cors.
Vam començar la volta per aquí.
Com a tota l’illa, la costa del Cap Cors és més dolça
i suau a l’est que no pas a l’oest; tant en l’una com en
l’altra s’alcen i llueixen diverses torres genoveses.

14
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A Ruglianu, poble natal del Fabra cors, una placa el recorda

Pugem per la costa est, el mar Tirrè a la dreta. Com
que anem en direcció contrària a les agulles d’un rellotge, tot el viatge tindrem el mar a la dreta. Hi ha un
seguit de poblets encantadors, per exemple, Erbalunga
i diferents marines com les de Luri o Porticciolo.
La carretera no arriba ben bé fins a la punta sinó que
s’enfila cap al bonic i alterós poble de Ruglianu (o Rogliani) i baixa després cap a un dels llocs més macos del
Cap, el poble de Centuri. S’hi arriba per un carretereta
tremenda que dies després ens va semblar gairebé plana
i recta. La marina de Centuri (U Portu) és un bon lloc,
tot i que no l’únic, per fer un bany reparador.
La tornada, ara cap al sud i lògicament sempre també
amb el mar a la dreta —ara, el Mediterrani—, ressegueix
l’abrupta i més salvatge costa de l’oest. La carretera és
una línia que corre paral·lela a la costa esgarrapant la
màquia; a estones, força avall; d’altres, no tant.
Creua diversos poblets com Ogliastro o Nonza. Més
avall i una mica a l’interior, se situa, una mica més gran ja,
Patrimonio que és la nau capitana dels vins de Còrsega; el
paisatge, llavors, s’enriqueix de vinyes. Prop s’alça la formosa serra di Pigno, tot un monument a la màquia, que té com
a punt més alt el coll de Thegime de vistes espectaculars.
Erbalunga, de cases de colors subtils
i torre ben arran de mar
16
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San Michele de Muratu

Una xic lluny de tot i de pas cap a enlloc, a prop del
poble de Muratu, dalt d’un turó i en un entorn magníficament verd, s’alça majestuosa i humil, ben harmònica,
l’església de San Michele de Muratu, erigida cap a final
del segle xiii; és a dir, quan el romànic pisà finia.
A San Michele, el romànic hi abandona el blanc i
negre i s’acoloreix. Les innocents i tosques figures llaurades d’animals o persones no fan més que donar-li més
encant. Val la pena arribar-s’hi encara que s’hagi de fer
una (sempre curta) marrada. A més, el poble també és
ben bonic.
Si després es va cap a San Fiurenzu, el camí és preciós i passa per la molt recomanable Oletta; si s’anés, per
contra, cap a Ortale, al sud de Bastia, les vistes sobre la
misteriosa llacuna de Biguglia, ja a tocar del mar, són
espectaculars.
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San Michele de Muratu al capvespre

La ciutadella de San Fiurenzu

Santa Maria Assunta, catedral del Nebbiu

San Fiurenzu
En l’enforcall entre el Cap Cors i el cos de l’illa, just
quan, per la banda de la costa oest, la península s’acaba, i en una situació privilegiada i arrecerada atès que
domina una ampla badia, hi ha l’alegre San Fiurenzu.
Un poble força turístic amb un bon port, un arranjat,
compost i florit centre on hi fa de bo passejar i una ciutadella molt ben conservada però no molt elevada i que
potser per això està tan concorreguda.
Les vistes, tant cap al Cap Cors com cap a l’altra banda, són estupendes.

Una mica enfora de San Fiurenzu hi ha la bella catedral del Nebbiu, Santa Maria Assunta. Erigida el 1140,
gairebé un segle abans que San Michele de Muratu, és
un exemple esplèndid d’església. S’alça on abans hi havia una vil·la romana.
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(Quan ja s’acabava el viatge, prop del mar i també a
redós d’unes runes romanes, l’església de la Canonica
ens la va fer recordar.)
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L’Ìsula

Vam anar a l’Ìsula —en francès L’Île-Rousse; en català en
diríem l’Illa Roja— des de San Fiurenzu; és a dir, travessant el desert de les Agriates, que no tenen res de desert
sinó que són pura màquia guarnida de vinyes (som a la
ruta dels vins), ullastres i oliveres.
La carretera passa lluny del mar i això preservarà sens
dubte les meravelloses platges de Loto i de Saleccia que
són de difícil accés i que es veuen allà baix, lluny, lluny.
De fet, a San Fiurenzu vam veure que hi ha barques que
hi porten la gent a passar-hi el dia.
L’Ìsula és el principal port de la comarca de la Balagna. És molt turístic. De fet la quadrícula dels bonics
carrerons del centre, plens d’arcades, està completament
colonitzada per restaurants i tendes de records o atuells
de platja. Per contra, la plaça Paoli és gran i espaiosa,
amb el prohom emmarcat de palmeres com si fossin les
columnes d’un baldaquí (potser perquè va ser el fundador de l’Ìsula). Hi dona una església sense gaire interès
on el dia que hi vam ser tocaven solemnement a mort,
i un mercat cobert construït el segle xix però en bon ús
que recorda vagament el de Cordes però en pobrissó.

22
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El mercat cobert en un cantó de la rectangular plaça Paoli de L’Ìsula

L’Ìsula deu el nom francès d’illa roja a les roques roges de l’illa (que actualment ja no ho és, l’han unida a
terra) de Pietra que la perllonguen i la fan entrar al mar
i on hi ha molt ben situades una torre i un far.
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L’antiga illa de Pietra, menys vermella a la foto del que en realitat és

Des del far de l’illa de Pietra, la torre, i el blau i el verd

Fortificacions de la ciutadella de Calvi

La pedra i el mur s’arrapen l’una a l’altre i no pots més
que sentir-te diminuta, diminuta. Les cases hi creixen pis sobre pis

Calvi
Si no fos que després vam veure les ciutadelles de Corti
o de Bunifaziu, diríem que la de Calvi, capital de la Balagna, és la ciutadella per excel·lència. S’alça tot d’una
majestuosa i imponent envoltada i protegida per unes
fortificacions ben conservades que parlen de sis segles
de domini genovès.
Hi contribueix els molts pisos que hi tenen els edificis
que alberga (com a moltes de les ciutadelles de Còrsega). És realment una meravella visitar-la al capvespre
quan el mar refulgeix d’or. Un plaer intens.
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Passejar-hi sense rumb és el millor. Segur que pels
carrers empedrats arribes ara a un magnífic cabaret penjat sobre l’abisme. Ara a la lluminosa catedral de Sant
Joan en forma de creu grega construïda, és clar, sobre
una roca i que hostatja un Crist negre d’allò més miraculós. Ara a l’oratori de Sant Antoni, que mostra que de
processons i confraries n’hi ha arreu. Ara a la casa del
padrí de Napoleó on el va acollir durant dos mesos quan
fugia de Pasquale Paoli i de les tropes angleses. Ara a
qualsevol raconet fascinant.
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Galéria

Altures i tons pastels es combinen als edificis de la ciutadella

Avall, molt més avall, el port d’aigua ben mansa és
un bon contrast. Com també ho és acabar el dia amb
un bon bany a la platja magnífica de més de quatre quilòmetres que s’estén cap al nord davant d’una pineda
llarguíssima que recorda vagament la de Castelldefels.
Darrere i paral·lels a la sorra, hi passen el tren amb el
qual, cas d’agafar-lo, podries fer via cap a Bastia o a
Aiacciu, el tramvia que uneix Calvi i l’Ìsula, i un camí de
fusta per caminar, córrer o anar amb bici.
Metres més endins una carretera de carro hi corre paral·lela. L’han traçada amb moltes corbes perquè ningú
s’hi embali ni molesti la gent que picnica a les taules i
bancs que hi ha disposats de tant en tant.
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Com que el dia anterior havíem fet molta costa, per continuar anant cap al sud en un primer moment ens enfilem per veure poblets d’interior com Calenza o Moncale
i ens acostem tímidament als environs del circ de Bonifato. Coronat d’agulles, és un bon lloc per triscar a peu.
Després virem ja decididament en direcció al mar i
fem cap a Galéria, un encantador lloc de vacances que,
segurament perquè és petit, és la mar de tranquil. Del
portitxol, en surten excursions cap a la reserva natural
d’Scandola, inaccessible per terra. Deu ser una meravella
visitar-la amb barca. Només Girolata —una mica més
al sud (de fet, ja a la Còrsega del Sud), a l’altra banda
de la punta de Palazzu—, hi és més a prop; també en
surten excursions.
A Galéria desemboca el formós, polit i cabalós Fango. Optem per arribar-nos-hi, té un aparcament a uns
centenars de metres. Arran de riu comença una llarga i
enorme platja de còdols vermellosos, molt poc freqüentada, potser perquè per arribar-hi s’ha de travessar com
es pugui el riu.
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Portu

La desembocadura del riu Fango; a l’esquerra, la platja

Paga la pena. I a més, pots resoldre la dutxa fent un
últim bany al netíssim, fred i dolç riu. Ni un llot, ni una
molsa, transparència total i els mateixos còdols de la
platja. Una pràctica manera de continuar el viatge ben
fresca i regalada.
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Emprenem el camí cap a Portu. Com és habitual, anem
per una carretereta de muntanya (el mar queda una
mica lluny i a l’altre vessant de per on pugem) que s’enfila cap a un coll, en aquest cas, el coll de la Creu. Tot
i que no és molt alt, 269 metres —aquell mateix matí
n’havíem passat de més alts—, quan s’arriba dalt no
pots fer més que aturar-te i contemplar emocionada
l’espectacle. En un instant, com si travessessis un mirall,
es passa d’anar màquia amunt per l’interior a veure des
de les altures la immensitat del mar en un somni vermell i encantat de roques d’un roig esclatant de formes
punxents i inversemblants. Cap foto en donaria fe.
Les corbes de la carretereta fan que afortunadament
s’hi hagi d’anar a poc a poc i amb molta cura, tothom
ho fa, i així pots bocabadar-te a gust amb cada gran bloc,
amb els arcs de triomf i amb qualsevol de les capricioses
formes de les immenses roques.
Ben poc a poc, doncs, s’arriba a Portu, un conglomerat accidentat d’hotels, apartaments i empreses que ofereixen nombrosos passeigs en barca, un es dedica a anar
a veure les calanques des del mar atès que per terra són
inaccessibles. Tenim sort i al cap d’una hora en surt una.
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La quadrada torre genovesa de Portu

La marina de Piana

Les calanques de Piana (o Calanche di Piana en
cors), entre Portu i l’alterós llogarret de Piana, una mica
més al sud, són tot un seguit de cales. El paratge forma
part des del 1983 dels indrets inclosos a la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO; quan el veus,
no t’estranya gens.
En un mar aclaparador ampli i grandiós el passeig en
barca per les brusques i acolorides calanques és un regal
inesperat, un dels moments més esplèndids del viatge.
Només sortir del port de Portu (perdó per la redundància), naveguem per davant de la marina de Piana. Un
antic poblet de pescadors, de d’on temps enrere pujaven
el peix muntanya amunt per unes escales rigorosíssimes
i llarguíssmes que encara es veuen (¡i després diuen que
el peix és car!)
Roques
32
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Forats

Coves

Les fotos donen una pàl·lida i modesta idea de tanta
magnificència.
Un altre cop al cotxe (les calanques ara per terra),
pugem per una altra carretera que esclata de rojos i de
carabasses, de punxes i de formes inusitades cap a Piana, considerat un dels pobles més bonics de França.
Ho és.
De Piana surt una curta i trepidant carretera —la ruta
de Ficajola— que baixa rabent al mar. Es veu que és la
més accidentada i amb els revolts més extrems de tota
Còrsega i, en justa correspondència, els rojos són més
vermells; els carabasses, més taronges; els ocres, més
llampants. Després d’un dia d’emocions fortes i de colors no menys intensos, la saturació fa que hi renunciem.
Punxes
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Fins i tot a l’hora d’absorbir bellesa la capacitat humana
té un límit.
Acabem de pujar el coll de Lava, que té una altitud
de 491 metres, i enfilem ja la baixada cap a Carghjese o
Cargèse, un poble de la costa que, situat en la punta més
al nord golf de Sagone, l’obre enorme i impressionant
per dalt. Hi arribem ben tard. Tot i ser un dels dies més
llargs de l’any, el mar ja està engolint el sol.

La badada badia de Sagone i el port de Carghjese

Carghjese
Tan sols llevar-nos, en un silenci només trencat per algú
que treballava al lluny, veiem —l’habitació hi donava—
un mar de verdor: pins, arbres, baladres, una olivereta a
tocar, una torre que s’esfondrava lentament i, a la dreta,
un retall de mar blau del golf de Sagone.
El dia abans no sabíem ni que existia i potser per això
trobem Carghjese encara més lluminosa. És un poble
amb un pendent extrem, més fort encara que els grans
pendents de molts dels pobles per on ja hem passat. Té
un port grandet i obert, ben rialler. És d’una feracitat i
verdor esplendent: horts plens d’ufana, figueres, palmeres, tot tipus de flors, roses a desdir.
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L’església llatina des de la grega i enmig horts i jardins

Com a força pobles corsos, Carghjese té un bonic safareig

Un tret característic, potser el més rellevant, és que té
dues esglésies amb molta història, especialment la grega; l’altra és llatina. D’interior prou fosc la llatina i ben
clar la grega, a la mateixa altura i front per front es miren
i segurament es parlen. L’església grega, olorosa de cera
i guarnida amb humils icones de plata lluent, és fruit de
l’exili d’una colònia grega que hi va arribar fugint d’una
invasió turca; dins, prop de l’entrada, un mural naïf ho
commemora. La vida de la colònia grega a Còrsega no
va ser fàcil, ho testimonien els múltiples canvis de residència. No hi ha res pitjor que ser refugiada.

I la grega des de la llatina
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Aiacciu

Des de Carghjese, una carretera que va per la vora del
mar —primer resseguint el golf de Sagone i després el
de Liscia— duu a Aiacciu (o Ajaccio), la capital de Còrsega, seu de l’assemblea regional i la ciutat més gran
de l’illa. En donen fe uns suburbis extensos i tremends,
erigits enmig del no res. Bellvitges i Ciutats Satèl·lits
n’hi ha a gairebé tota conurbació gran mediterrània.
Horrorós.
Aiacciu, ciutat imperial per obra i gràcia de Napoleó,
té un gran port i un bonic centre urbà. La petita i ombrejada plaça del mariscal Foch o de les Palmeres encara fa
de mercat matutí prop de l’edifici de la llotja del peix que
dona a la mateixa plaça. Durarà poc, a tocar i davant del
mar, en ple port, estan fent un mercat tipus el de Calvi.
Ben a prop de la plaça del mariscal Foch, en la quadrícula dels carrers i carrerons del centre hi ha la casa
natal de Napoleó; davant per davant un jardinet ple de
verdor, la placeta Letizia, hostatja una escultura que
imagina amb no gaire gust com devia ser de petit l’emperador. De fet, els lleus indicis de napoleonisme que
havíem detectat a Calvi esdevenen a Aiacciu idolatria.

A cada plaça hi ha una escultura que honora Napoleó,
inclosa la plaça del mariscal Foch; a l’ajuntament té un
saló. L’aeroport, és clar, es diu Napoleó Bonaparte.
Ben a prop de la casa on va néixer hi ha la catedral,
plena de trompe-l’œil i, el que és més important, una
mica més enllà hi ha l’entranyable i solitària església
dels pescadors, plena d’exvots en forma de preciosos
vaixells de totes mides, estils i cabotatges que s’intueixen en la penombra benigna. Era l’antiga capella del
col·legi dels jesuïtes; els pescadors la van dedicar a sant
Erasme, el seu patró.
Unes quantes passes més enllà tirant cap al mar s’arriba, gairebé a peu pla, a la ciutadella. Encara en ús, és
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La presència i exaltació napoleònica amara la ciutat. Com a mostra,
aquesta enorme corona, penjada ben a prop de la plaça del mariscal
Foch. De nit, encesa, deu ser tot un espectacle
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La punta de la Parata, la torre i les illes Sanguinàries al fons

Les illes des de la punta de la Punta

plena d’instal·lacions militars i de casernes. Una altra
modalitat, doncs, de ciutadella.
A la quadrícula del centre però a l’altra banda de la
plaça del mariscal Foch, al carrer Fesch, paral·lel, és clar, al
cours Napoleó, potser l’arteria principal de la ciutat, hi ha
la Capella imperial —només faltaria— i el museu Fesch.
Dedicat a les belles arts, el museu conté la major part
de la col·lecció del cardenal Fesch, oncle per part de
mare de Napoleó. Una ocasió per veure pintura corsa;
per exemple, el quadre que conté el cap que n’inspira
la senyera, i sobretot per admirar quadres dels primitius italians; en aquesta especialitat el museu Fesch es
considera el segon museu de França. S’hi poden veure
entendridores madonnes o, per exemple, el magnífic
tríptic del Matrimoni místic de santa Caterina.

El golf d’Aiacciu és descomunalment gran. Una
carretera que surt de la ciutat recorre els dotze quilòmetres que duen a la meravellosa punta de la Parata i
t’acosten a les illes Sanguinàries. De seguida que se surt
de la ciutat, es passa per una capella grega, testimoni
del temps que la colònia grega de Carghjese va viure a
Aiacciu.
Per primer (i últim) cop, anem una estona amb el mar
a l’esquerra. La carretera corre paral·lela a un seguit de
platges encantadores i netes. Abans d’arribar a la punta
de la Parata hi ha una sèrie d’aparcaments (segons la
guia és un dels llocs més freqüentats de Còrsega).
Aquella tarda, però, potser a causa del sol i de la calor
no n’hi havia gaire. Una carretereta, primer i un caminoi,
després, duu a la bonica punta, òbviament posseïdora
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d’una torre ben plantada enmig de tota la màquia del
món. Des d’allà les illes de pòrfir són a tocar.
La guia diu que potser el nom podria venir de la sang
negra de la gent que té la lepra, afegeix, però, que com
que Còrsega no ha tingut mai cap llatzeret, no pot pas
ser. Al final de la punta hi ha un panell explicatiu que
marca on són a l’illa gran el far i el semàfor. També senyala on són els fonaments de l’antic llatzeret. Coses
de les guies.
Tornem cap a Aiacciu. El travessem per agafar una
carretera que ens durà a Sartè (en francès Sartène).
Sortir de la ciutat ens costa molt, està completament
embussada.

Carenes i més carenes des de Sartè

Sartè
D’Aiacciu a Sartè s’arriba per una bona carretera que va
per l’interior entre muntanyes no molt extremes. Es passen dos o tres colls però que són poca cosa. Surt al mar
un moment a l’altura de Prupià (Propriano) —un poble
d’estiueig— i en ressegueix la badia, però de seguida
torna a entrar cap endins, es torna a enfilar muntanya
amunt i s’arriba a Sartè, a la Còrsega profunda.
Sartè està a 330 metres d’altitud. És un poble tranquil
edificat sobre una roca anomenada U Pitraghj, té forma
d’amfiteatre i és força disseminat. Tota la part antiga és
molt maca i la plaça té unes vistes espectaculars.
Al voltant hi ha centenars de jaciments prehistòrics.
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De camí de Sartè a Bunifaziu, màquia i al fons un retall de mar

Des de dalt de Bunifaziu, un tros de mar i de roca

Bunifaziu
Bunifaziu és una joia, preciosa, tant per la ubicació com
per ella mateixa. Per això segurament el centre (i els
aparcaments) estava abarrotat de gent (i cotxes i motos)
i els carrerons, més que farcits, ocupats per botigues i
restaurants. Sempre passa el mateix. Els llocs més insignes i bonics, i, per tant, els més famosos i recomanats
per les guies, són els més concorreguts i transitats, i, en
general, els més malmesos.
Per exemple, a l’illa de Menorca el primer que van destrossar van ser edèniques platges com la cala Galdana, al
sud, o s’Arenal des Castell, al nord. La tramuntana i l’aspror del terreny va salvar Cavalleria i d’altres meravelles.
Mentre passeges sense rumb fix és possible que ensopeguis amb
l’església de magnífica i ampla porxada de fusta i torre esvelta
46
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No importa. Bunifaziu és tan impressionant que resisteixes la força centrífuga de la multitud.
Vista des del mar deu ser un espectacle que talla l’alè.
Es veu que l’entrada a l’arrecerat i bonic port és del tot
inesperada atesa l’estretor de la boca; la blanca i delicada finor de les llises roques també la fa extraordinària.
Des de terra, el vaixell de pedra que és la mola alterosa
de Bunifaziu, tota ella una ciutadella, és més que imponent. Les cases, sempre de colors fins i subtils, incrustades i continuadores de la roca fan la resta.
Malgrat la gent, fa de bo passejar-hi. Ara pujant unes
escales de traçat i paviment medieval, ara baixant una
rampa; ara aprofitant l’ombra dels murs; ara i adés abocant-se a mar obert des de les muralles. L’oratjol als
cabells.
Criden l’atenció, i molt, les escales vertiginoses dels
estrets i alts edificis de Bunifaziu. Són pràcticament verticals perquè per por a les invasions originalment les cases no en tenien, eren escales de corda i així les podien
estirar des de dalt. Les han construïdes després, doncs,
i ho han fet com han pogut.
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Una de les dretíssimes escales de Bunifaziu

Platges de
Portu-Vecchjiu

Portu-Vecchjiu és la tercera ciutat de Còrsega, té un
port molt ben protegit i ciutadella pròpia, és clar. Les
boniques i llargues platges de sorra que té tant al nord
com al sud l’han fet esdevenir un important enclavament turístic.

Bunifaziu és el punt més sud de l’illa. En aquest lloc, per
tant, comencem a pujar cap a Bastia (i que el viatge sigui
llarg i ple de ventures).
Primer tirem per la bona carretera cap a Portu-Vecchjiu.
Ara el mar que banya la costa és el Tirrè. A la sortida
de Bunifaziu, hi ha nombroses urbanitzacions, estem a
la costa menys accidentada, la més preuada, plena de
platges meravelloses i fàcils, de sorra fina.
No anem arran de mar sinó una mica endins. Si es
volgués anar a alguna platja o a algun estany s’hauria
d’agafar les carretera corresponent cap a la dreta. Això
sí, seria un trajecte ben curt.
Deixem enrere una de les platges més famoses, la de
Santa Giulia, convertida en platja de pagament i anem
a una de les que hi ha abans d’arribar a Portu-Vecchjiu,
a la de la Palombaggia, al costat d’una altra que té molta
anomenada: la del Tamaricciu.
Et fiques a l’aigua i comences a capir què és això del
color blau —concretament el turquesa—; mentrestant,
et vas tornant bona a còpia de felicitat.
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Deixem de banda Portu-Vecchjiu perquè, encara que
teníem la vaga idea que per anar a Aleria a veure-hi les
runes hi aniríem per la vora del mar, decidim (per sort)
no anar-hi directes sinó fer una marrada i anar primer
cap al massís de l’Incudine. A Portu-Vecchjiu mateix
agafem una carretereta que duu a Zonza; és a dir, cap
a l’interior.
Comencem a pujar, Còrsega sempre hi està disposada o sigui que la carretera s’enfila que se les pela. En
pocs minuts, a mida que passem colls, el paisatge canvia
radicalment i esdevé alpí. Falgueres, pi negre, alguns
avets, enormes roques despreses de qui sap on guarneixen el camí. Fins i tot resseguim el contorn d’un llaminer
llac. A banda i banda, majestuoses muntanyes. Entrem
a la zona d’Alta Rocca.
Arribem a Zonza, una cruïlla de camins entre cims,
considerats els més macos del sud de Còrsega. De fet,
una de les carreteretes —segur que espectacular— ens
duria accidentadament i ben corbosament directes a
Sartè, d’on havíem sortit al matí. A aquella hora de la
tarda, però, després de veure tantes i tantes coses, i des-

prés d’un bon i llarg bany, semblava que feia tres mesos
que n’havíem sortit.
El poble, situat a 762 metres d’altitud, és encantador.
El panorama dominat per les muntanyes de l’Incudine
és grandiós. Punxes i agulles a quina més espectacular,
i tot ben feraç de pins, castanyers i alzines. Verd per tot
arreu. Un cop resolta la qüestió de l’allotjament, encara
ens dona temps de fer dues activitats.
La primera, fornir-nos d’intendència; hi anàvem una
mica escasses malgrat la proverbial austeritat amb què
solem viatjar. Tipes i fartes que a tot arreu el mínim que
ens volguessin vendre de brocciu —el formatge fresc de
llet de cabra o d’ovella típicament cors— sigui mig quilo,
ens descarem i en comprem els cinc-cents grams mínims de rigor. Sort que vam descobrir que mig quilo no
era res a aquelles altures del viatge i no abans. Encara
que sempre porto dues culleretes de plàstic a la bossa,
ens hi abraonem com a caníbals amb els dits nus (ho
sento si algú es pensava que érem unes finolis) i gairebé
ens l’acabem d’una sola tirada. És exquisit. Té un aire al
mató, al recuit, però amb un regust final que li imprimeix cos i caràcter. Excel·lent. En fan postres delicioses.
La segona, agafar el cotxe per anar a unes runes prehistòriques que tenen molt renom, les de Cucuruzzu è
Capula. No les trobem i si les haguéssim ensopegat, a
aquella hora les hauríem trobat tancades, però fem una
bonica volta (literal) que ens permet veure uns poblets
amagats i humils ben preciosos: Quenza, Surbuddà
(Sorbollano), Zoza (no s’ha de confondre ni amb Zonza, on dormiríem, ni amb la Nonza del Cap Cors), la
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Quan començava a caure la tarda, Santa Lucia di Tallà

A la nit, des de l’habitació —que, per cert, tenia una
vista espectacular—, distretament anem sentint el concert. Tot d’una les orelles se’ns van afuar: després d’una
sèrie de cants autòctons (suposem) sentim com canten
L’estaca en cors i, a continuació, ¿Què volen aquesta gent?,
també en cors. Més tard, vam sentir el Bella ciao.
Els ocults viaranys de les alliberacions, els tam-tam,
potser les dreceres i els contactes, fan la seva via fora
dels circuits dels estats i de l’establishment. I dels camins
rodats.
Que uns dels dolços més populars de Còrsega es diguin canistrelli, una varietat dels quals són talment com
carquinyolis, va agafar un altre valor i significat.

meravella de Santa Lucia di Tallà, Mela i Viela per acabar
acabant la volta a Zonza.
Durant la ruta, veiem indicacions per anar al pla de
Coscione, teníem molt i molt recomanat visitar-lo, es
veu que és molt i molt bonic; no hi va haver ocasió, però,
d’arribar-nos-hi.
Durant tota l’estada, a cada lloc que arribàvem, estava anunciat per a aquell mateix dia o per a l’endemà un
concert de polifonies corses: a San Fiurenzu, a l’Ìsula,
a Calvi..., a càrrec sempre de conjunts masculins. No
sabem si hi ha dones que s’hi dediquen.
A Zonza no tan sols estaven anunciades per a aquell
vespre sinó que quan marxàvem cap a Cucuruzzu è
Capula sentim com assagen al restaurant a l’aire lliure
del costat de l’hotel.
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La clau de l’habitació de l’hotel és tota una declaració de principis
(el número, també)

Les agulles de la
Bavella i el coll
de Larone
Ens despertem en un silenci absolut en un hotel les habitacions del qual semblaven una mica com si fossin
d’un refugi de muntanya.
La cuina i l’esmorzar, però, eren de primera. Esmorzem ben a gust a l’aire lliure. No va ser el primer cop
que ho fèiem ni l’últim.
Agafem el cotxe i ens plantem en un tres i no res al
coll de la Bavella (en cors Foci di Bavedda), a 1.218 metres d’altitud. No hi ha paraules ni fotos per descriure la
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Coll de Larone avall

magnificència del camí que hi duu ni de l’espectacle de
les agulles que vas veient mentre puges i quan arribes
dalt. L’enorme forca de pedra.
Només pots baixar del cotxe, pujar una mica més per
contemplar millor el panorama i fer-hi una volta perquè
els pulmons i els ulls, les orelles, la pell, s’empeltin de
tanta bellesa.
Agafem un caminoi i caminem per un bosc que em
transporta als boscos de la meva infància, al paradís perdut de la Molina. Un mar de falgueres als pendents de
banda i banda, pi negre, avets, flors humils i sobretot,
sobretot, el mar de remor continu del vent entre els arbres. El so del paisatge alpí.
Estem al cor del massís de l’Incudine.
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Després d’esbargir-nos, cotxe de nou i comencem
a baixar vertiginosament per una carretera que és un
tirabuixó fins a arribar al coll de Larone (en cors Bocca
di Laronu) situat ja a molta menys altura, a 608 metres.
La baixada s’acaba a la mar Tirrena on desemboca el
riu Sulinzara (Solenzara), el qual s’origina al nord del
coll de la Bavella. El riu dona nom al poble.

Aleria

Una altra vegada a la costa, des de Sulinzara pugem cap
a Aleria. Abans, però, fem una petita parada a la gran i
bonica llacuna d’Urbine, a tocar de mar. Algunes cases
disperses, algun restaurant i vivers de musclos i ostres.
Les llacunes sovintegen al llarg de tota la costa est.
Als encontorns d’Aleria, una mica elevada i en un
meandre del Tavignanu (o Tavignano) que desemboca
a la platja de Padulone de la mateixa Aleria, en un emplaçament immillorable —com sempre que es tracta de
runes de les antigors grega i romana—, se situen les
runes d’Aleria —l’antiga Alàlia, fundada el segle vi— un
clar i bonic vestigi de la colonització romana. A Còrsega
hi ha pocs llocs romans excavats.
La regava, doncs, el Tavignanu, un dels rius més llargs
de Còrsega. Contràriament al Sulinzara, no neix al coll
de la Bavella sinó en unes muntanyes prop de Corti i poc
després la travessa. L’endemà en tindríem més notícia.
De les runes de l’antiga ciutat romana d’Alàlia, en
queda ben poc; estan realment enrunades tot i que
molt ben cuidades. Hi han plantat força arbres, que a
mig matí —les cigales a tot tren—, s’agraeixen. Estan
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Les runes de la ciutat romana

El Tavignanu escolant-se lentament cap al mar

situades dalt d’un pujolet en una esplanada amb vistes
òptimes.
El camí que hi duu està flanquejat de moreres. Ara
i adés hi ha pins pinyoners, i xiprers entre columnes.
També han fet un intent d’embellir-les posant-hi escultures modernes.
A tocar de les runes, hi ha un petit però també ben
arranjat museu. L’acull una antiga fortalesa genovesa,
el fort de Matra. Conté les troballes del lloc, així com un
intent de contextualitzar-les en el temps i l’espai.

Va ser la primera vegada durant el viatge que vam
trobar un guarda que estava pel cas. Atent i despert ens
informa, ens dona opuscles i després mostra una gran
curiositat per nosaltres: d’on venim, d’on som, si ens
agrada l’illa...
Va ser tota una sorpresa perquè en general als llocs
d’informació turística que havíem anat, havíem topat
amb una gent més aviat enze i aturada, que estaven com
en un altre món i ens miraven com si estiguéssim pertorbades quan gosàvem demanar-los un mapa del lloc
o de la zona on érem.
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Corti

El fort de Matra i el campanar de l’església de San Marcel, al fons
una mica de mar i un tros d’Aleria

Corti és un bell exponent de la Còrsega profunda i més
independentista; en va ser la capital des del 1755 fins al
1769 i va ser seu del parlament. Durant la Il·lustració,
s’hi va redactar la Constitució corsa, inspirada en Monstesquieu i Rousseau. D’aquella època —es va inaugurar
el 1765— data la universitat.
Per això es pot dir que la capital històrica i cultural de
Còrsega és Corti i, sens dubte, l’heroi n’és Pasquale Paoli
que la va governar mentre era la capital i en va promoure la universitat. La va tancar, però, l’ocupació militar
francesa en un acte de repressió i revenja que coneixem
prou bé per aquests verals: castigar sense universitat la
ciutat rebel. De fet, Corti no la va recuperar fins al 1981.
Actualment hi ha facultats de lletres i de ciències.
Corti és l’única ciutat de Còrsega que no és a la vora
del mar i que té ciutadella. Una fortalesa construïda sota
la dominació de la Corona d’Aragó que encimbella Corti
encara una mica més.
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La ciutadella quan es feia fosc

Un esmorzar amb vistes

Es tracta d’una ciutat que té una mida ideal. Perfectament abastable d’un cop d’ull; perfectament passejable,
tranquil·la i plena de punts d’interès. I per acabar-ho
d’arrodonir té tres formosos rius: el Restonica i el Tavignanu, que s’ajunten en una forca avall; avall però enmig
de la ciutat, i l’Orta que hi conflueix una mica més enllà.
Això de la mida ideal potser m’ho fa dir que a Corti
vam ensopegar un hotel excel·lent, el Si Mea, molt a
prop d’un pont del tercer riu en discòrdia, l’Orta, i unes
vistes prodigioses tant sobre Corti —el vèiem sencer,
la ciutadella al fons del fons— com de tot el fastuós
entorn. Que estigués una mica apartat no impedia que
poguessis arribar-t’hi a peu.
No és que els hotels on fins aquell moment ens havíem allotjat fossin dolents (i tots, sense excepció, amb

unes dutxes bones, bones), però és que aquest era molt
millor. Una enorme i antiga vil·la en un gran terreny al
qual s’accedia per un camí de carro. Un hotel de poques
habitacions però amplós, amb unes cambres on no havien escatimat metres quadrats i totes adaptades; una
piscina correcta; uns esmorzars a l’aire lliure de cara a
les muntanyes ben plaents i silenciosos.
La presència de Pasquale Paoli a Corti és constant. El
cours Paoli és l’eix del centre i acaba a la petita plaça Paoli, on té estàtua pròpia. De la plaça a la ciutadella, força a prop, hi ha una acumulació d’edificis interessants.
L’església de la Croix, el Palazzu Naziunale —edifici civil
genovès que va ser el centre polític durant el govern de
Paoli i després la residència dels estudiants de la universitat—, la casa on va néixer un germà de Napoleó,
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El mirador a vessar de gent vist des de la ciutadella

L’entrada al museu

absolutament negligida (no sé què en deuen dir a Aiacciu). Una mica més amunt s’arriba al mirador: cent
metres més avall d’abismals roques s’hi albira el fil del
Tavignanu i totes les muntanyes i punxes que vulguis.
En definitiva, un passeig per Corti al capvespre és
una de les coses més relaxants que hi ha. I si alces els
ulls les vistes que ofereix són formidables —no em cansaré de dir-ho—. Carenes i roques s’alcen imponents.
Alguns núvols de textura de cotó fluix festegen esquerpes i punxents espinades de drac. La presència de tanta
aigua, de tants rius, fa que els passejos pels volts de la
ciutat siguin també ben agradables. Tot és ple d’horts i
de verd.
Només es pot accedir a la ciutadella si vas al museu,
al museu de Còrsega. Un museu que val molt la pena

visitar. S’hi entra per l’esplanada de l’antiga plaça d’Armes (davant per davant hi ha el museu d’art modern);
de fet, el museu de Còrsega està instal·lat a l’antiga caserna Serrurier i n’utilitza els murs com una pell. Dins
és completament modern, inaugurat el 1997, en va fer
la rehabilitació l’arquitecte italià Andrea Bruno.
És bàsicament un museu d’antropologia i de la vida
diària. Té dos espais complementaris. La galeria Doazan exhibeix la gran col·lecció d’objectes de la Còrsega
tradicional que va reunir l’abat. El «Museu que s’està
fent» contraposa vida tradicional i modernitat. Només
per la gegantina maqueta de Còrsega en relleu que et fa
entendre tantes coses paga la pena anar-hi.
És lluminós a còpia de ben il·luminat. Les grans
finestres i parets de vidre et mantenen amb contacte
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Fortificacions i muntanyes des de la ciutadella

permanentment amb l’exterior i, així, vas veient també,
trossos de Corti i de l’entorn, i espais de la ciutadella.
Accedir a la ciutadella des del museu és fàcil, l’ascensor t’estalvia algun tram de pujada i t’anima a arribar
dalt de tot quan la visites. És molt possible passejar-hi
i observar-la en calma perquè relativament poca gent
s’anima a anar al museu. Com que la ciutadella va estar
en ús fins no fa gaire, l’ús de cada una de les dependències és ben reconeixible. La vista és immillorable.
Des de Corti vam fer dues excursions la mar de recomanables. L’una a les gorges de la Restonica; l’altra a
les gorges del Golu (o Golo). N’hi ha moltes més; per
exemple, fer els congostos del Tavignanu (sempre que
les cames t’hi acompanyin).
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Gorges de la Restonica

Del mateix centre de Corti surt una carretereta fascinant
que durant catorze quilòmetres va resseguint el serpentejant i alegre curs del Restonica.
És com entrar al cor de les muntanyes, el dia abans,
durant l’excursió al coll de la Bavella, les vèiem una mica
més de lluny. Avui, en comptes de veure les agulles i els
encontorns «des de fora», davant nostre, estem al bell
mig de les muntanyes on (i per on) anem.
La carretera acaba a les Bergeries de la Grotelle. Afortunadament l’accés hi està molt controlat i hi ha diversos aparcaments abans d’arribar-hi i ja quan arribes al
primer t’indiquen exactament a quin has d’anar. Durant
el camí, havíem anat deixar passant tots el cotxes que
tenien més pressa que nosaltres (nosaltres no en teníem
gens) i en vam ser generosament recompensades perquè quan vam arribar al primer aparcament se n’acabava
d’anar un cotxe de l’aparcament de dalt de tot, on la
carretereta acaba, i cap allà ens van enviar.
Un cop a les Bergeries, inspirar fort, caminar una
mica —l’estany de Melo, glaçat vuit mesos l’any, és una
excursió típica si les cames estan a l’altura—, observar
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El rotund Rotondo

les moltes i juganeres torrenteres que es van ajuntant al
curs del Restonica, admirar punxes i muntanyes, especialment el preciós mont Rotondo.
Congestes a tocar, pi negre i gencianes, els prats
plens de l’esclat modest però lluminós de tota mena de
flors dels colors més fins i d’algun miosotis (una altra
dosi de records de la Molina). El vent, el vent etern de
les altures entre avets, compassa el so de les muntanyes.
El de les torrenteres, els nostres passos.
Una opció era fer un bon i gèlid bany. La Lola amb
una esgarrapada (en som unes expertes) es posa un vestit de bany i, ¡au!, a l’aigua d’un petit gorg. La màquina
no va poder fer-se càrrec de tant d’esplendor i ho va
immortalitzar en blanc i negre.
Per la meva banda, vaig submergir a l’aigua exclusivament el dit més xic del peu esquerre (és literal). El
tenia esquerdat o una mica fracturat o què sé jo i a les
baixades em feia veure la padrina fins al punt que un
dia vaig haver de divorciar-me’n i explicar-li que ja no
em pertanyia. El gèlid tractament de xoc va ser oli en un
llum. Va decidir passar desapercebut la resta de viatge.

El saltegós Restonica
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Gorges del Golu

Per anar a les gorges del Golu cal agafar la carretera cap
a Castirla, en direcció nord. Anem una estona pel costat
de l’Orta pujant moderadament. Un cop a Castirla, s’ha
d’anar a Pont de Castirla i allà agafar una carretera que
va cap a Calacuccia, tot i que abans i ja molt a prop de
Calacuccia passa pel petit Cuccia. Hi va vorejant sempre
el Golu. En riu en general va tan avall que gairebé no
el veus mai.
La gorja és impressionant. A la dreta del congost tenim el massís de l’Scala di Santa Regina. Tot d’una la
gorja s’estreny i s’estreny. S’estreny tant que t’engoleix.
De tant en tant, quan el sol treu el nas d’entre els
núvols arrenca reflexos d’or i d’aram a les roques. El
paisatge no té res a veure amb el de la Restonica: si allà
tot era gerdor, verd, humitat i amplitud; la gorja del Golu
és un sequeral aspre i àrid.
Quan arribem a l’embassament que té a Calacuccia,
continuem i el creuem per la banda de baix.
Ben aviat anem a parar a un poblet que es diu Cassamacuccia. La gran plaça-esplanada del poble és un
exemple d’urbanisme espontani on conviuen en pau
El bany
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L’embassament, encara en blanc i negre, muntanyes i congestes

i harmonia voreres i gespa, església i bar, poquíssims
cotxes i la possibilitat de picnicar en uns bancs i taules
de fusta ad hoc.
Continuem, ara voregem l’embassament per la banda de dalt i arribem a un poblet abocat a l’aigua, a Sidossi; davant per davant, tenim Cassamacuccia. A tocar
de Sidossi, ja hi ha Calacuccia, que és el poblet més
gran. Aparquem i hi fem una volta.
En això sí que Còrsega és ben francesa: cada pedra
commemorativa suggereix una novel·la. Amb quatre
paraules en tenen prou perquè se’t dispari la màquina
de fabular.
Si en comptes de tornar cap a Corti, haguéssim continuat carretera enllà i l’haguéssim feta tota, hauríem
sortit a Portu; és a dir, hauríem travessat l’illa a l’ample
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Una làpida en un humilíssim edifici honra un fill il·lustre
de Cassamacuccia ni que sigui per les patacades

passant per llocs tan emblemàtics i es veu que bonics
com el coll de Vergio o les gorges de l’Spelunca. ¡Qui els
hagués pogut veure!; tenen una pinta boníssima.
El Golu és el riu més llarg de Còrsega. Al final del
viatge en tornaríem a tenir notícia: desemboca al sud de
l’estany de Biguglia, molt a prop de l’aeroport de Bastia-Poretta. Abans de morir al Tirrè, un dels meandres
passa a fregar de les runes de Mariana i l’església de la
Canonica.
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La Castagniccia

Més o menys des de l’altura de Corti, la Castagniccia
s’estén, pel que fa a l’est, fins al mar Tirrè; cap al nord, o
més aviat al nord-est, el límit n’és el riu Golu; al sud-est,
és el riu Tavignanu; la Castagniccia ocupa una zona gran.
El nom prové del castanyer —castagnu en cors— que és
l’arbre omnipresent a la regió. Les castanyes han evitat
en més d’una ocasió que la gent passés fam i han estat
molt productives. Al museu de Corti una màquina de
pelar-les n’és testimoni. La potent melmelada de castanya ens adelitava i ens ho recordava cada matí a l’hora
d’esmorzar.
A la Castagniccia la màquia s’enretira i concedeix el
protagonisme als castanyers juntament amb roures, falgueres i algunes alzines. És força boscosa, rica en aigua
i humitat, molt fèrtil i, tot i que no té cims molt alts, és
molt muntanyosa i sobretot verdíssima.
Com que hi vam anar des de Corti, vam entrar-hi per
Ponte Leccia. Un dels primers poblets que passem és Morosaglia, bressol de Pasquale Paoli; hi té un museu dedicat
i també se’n guarden les cendres. La Castagniccia va ser
un dels punts forts de la insurgència contra Gènova.
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L’església d’A Porta

Passem el coll del Prato. Té una alçària de 985 metres, la mitjana de l’altura de la regió és de 1.000 metres.
Gairebé de seguida, agafem un trencall i ens desviem
per una carretereta plena de llacets cap A Porta que té
fama de tenir l’església barroca més maca de l’illa. Té el
campanar exempt, cosa molt habitual a l’illa. Quan hi
anem baixant, a les muntanyes veiem una escampadissa
de pobles a quin més bonic.
El dia s’anava tornant gris i fosc, fosc, fosc, i ja vam
veure que ens mullaríem. Encara tenim marge per aturar-nos al convent d’Orezza; bé, a les runes. Lloc estratègic per dues raons: domina la vall del mateix nom que
s’estén als seus peus, i va ser un altre focus de paolisme.
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El convent d’Orezza

Desgraciadament, la mateixa heura que abraça i enderroca els murs del convent, s’arrapa i assassina els
arbres. Una molt mala malura.
A partir d’aquell moment, pluja, pluja i més pluja.
Potser per això el verd era més verd i més profund i total.
La pluja fa que no parem a Carcheto, seu d’una altra
església notable i de pedreres molt preuades. Finalment,
sortim al mar Tirrè per Cervione.
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Abans d’arribar al mar contemplem l’embassament d’Alessoni

Els dos ports

Una insòlitament buida plaça del Mercat a la tarda

Bastia
La segona ciutat i capital econòmica de Còrsega és
Bastia que és també la capital de l’Alta Còrsega. Té dos
ports: el vell port, petit i entranyable, pintoresc i ple de
restaurants, i el comercial.
El port comercial és molt cèntric, té un gran trànsit i
tràfec de vaixells, ja siguin de mercaderies, línies regulars
o creuers turístics. Està completament integrat a la ciutat, mentre dines asseguda en un dels molts restaurants
del gran rectangle que és l’arbrada i molt agradable plaça de Sant Nicolau, sembla que els grans vaixells, de tant
a tocar que són, siguin a la plaça.
Des de la plaça de Sant Nicolau —plataners i palmeres l’omplen d’ombra benigna— tant el port vell com la
Un naïf angelet de l’oratori es tapa púdicament les vergonyes
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també rectangular i molt viscuda plaça del Mercat —de
bell paviment— són ben a prop i a peu pla.
També s’arriba a l’oratori de Sant Roc, quadrat i barroc. Dins tot ell és del color de mel de roure, fosc i amb
tocs de canyella.
L’oratori de Sant Roc és en una de les artèries de
Bastia, el bulevard Paoli, que es va enfilant suaument i
lentament entre un desfet de cases —ja siguin antigues
o modernes— de tons pastels com a tota Còrsega.
El camí és plàcid i còmode. Finalment s’arriba a un
palau de Justícia força imperial. A tres passes —el portet,
força més avall, queda a la dreta—, per un carrer planer,
que deixa l’església de Sant Cales Borromeu també a la
dreta, s’arriba a la bonica i gran ciutadella (pujar-hi des
del port vell és força més esforçat).
La ciutadella és potentíssima i té de tot. La part més
antiga, la plaça d’Armes, l’han reconvertida en un espaiós petit parc de vistes prodigioses al mar. L’han batejat
amb el nom d’un bastienc de la Resistència que va ser
executat. Ja dins la ciutadella, el palau dels Governadors
genovesos és la seu del museu municipal de Bastia, s’hi
explica la història de la ciutat.
La ciutadella és plena de carrerons i placetes a quina
més encantadora, alguna sense ni un restaurant, el turisme encara no l’ha envaït.
Entre altres meravelles, hi estotja la catedral i molt,
molt a prop, hi ha l’oratori de la Santa Croix. Comparteixen els tons d’or antic i l’olor. La catedral combina
el daurat amb tonalitats roses i belles imatges; l’oratori
té un Crist negre tant o més miraculós que el de Calvi.
Al bulevard Paoli, velles o noves, les cases van del gris al crema
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Si veus això, ¿com pots evitar arribar-te a la Santa Croix?

Bastia és una ciutat barroca i aquesta característica fa
que s’assembli més a Sicília i al sud d’Itàlia que no pas
a França. N’accentua la italianalitat.
Des de dalt de la ciutadella, la vista sobre Bastia i
els espigons, la costa i les illes properes és més que esplèndida. Ben avall i al peu de la ciutadella, hi ha el
tancat port vell. Uns bonics jardins en pendent (els Romieu) hi porten; també s’hi pot baixar per uns carrers
tan drets que semblen rampes. El portet ben tancat és
una amalgama de restaurants, alguns cotxes i tantes i
tantes barques que gairebé no es veu l’aigua; l’església
de Sant Joan, en un cantó, el vigila amatent. És molt
recomanable visitar Bastia a poc a poc i amb calma.
Al bulevard Paoli, al carrer Napoleó, als voltants de la
plaça del Mercat i de la Sant Nicolau, hi ha moltes botigues que ofereixen productes corsos. La melmelada pot
ser de moltes més coses que de castanya; per exemple,
aprecien i té força fama la de clementines de l’illa. Les
sis menes de mel no es queden enrere. I les castanyes
tenen molts usos, fins i tot en fan cervesa, que tant pot
ser mística, divina o immortal; o les tres coses alhora,
ves a saber.

Còrsega és tan rica en pedres precioses —esquists, marbres,
pòrfirs...— que arreu fins i tot els paviments criden l’atenció.
Un piló de marbre dalt la ciutadella n’és un bon exponent
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La llacuna de Biguglia

Cerveses corses

Molt a prop de Bastia, tirant cap al sud i enganxats
a l’aeroport, hi ha dos indrets que paga la pena veure.
La llacuna de Biguglia i l’església de la Canonica.
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Ja ha quedat dit que el primer vespre, quan, des d’Ortale al sud de Bastia i prop de l’aeroport, pujàvem cap a
Muratu per visitar-hi la magnífica i modesta església de
San Michele de Muratu, vam albirar la bonica llacuna de
Biguglia separada del mar Tirrè per una llenca de terra.
Al mapa, aquesta llenca de terra tenia tota la pinta de
ser tota ella una marina plena de restaurants i hotels de
cara al mar, però no, la carretera que va per entre llacuna
i mar, només té entrades cap al mar de tant en tant i no
és gaire poblada, doncs, ni la carretera molt transitada.
De fet, la reserva natural de l’estany de Biguglia és un
secret molt ben guardat. És gairebé inaccessible —t’hi
has d’entestar molt per acabar-hi arribant— i protegidíssima, no hi ha cap indicació.
Si hi entres des del sud no la veus fins al cap de molta estona. Tot d’una un petitíssim i discret cartell la indica quan s’arriba a una llenca de terra que hi entra: l’illa
de san Damiano, ben protegida també i amb dissimulats
miradors des de la qual es pot guaitar. Més amunt, la
carretera s’hi acosta una mica més i la pots anar veient.
Al final per la banda de dalt, just abans d’arribar al mar
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La llacuna de Biguglia cap al tard

—hi té una bocana ben petita— i quan s’estreny més i
més, la travesses per un pont. Val la pena esforçar-se per
veure-la, és espectacular i suposem que carregada d’aus.
Un recte canal la uneix pel sud a l‘últim meandre del
Golu.
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L’església de la Canonica, prop del Tirrè

L’església de la Canonica
Es tracta d’una església romànica excel·lent de proporcions i mides, i de color ben càlid que, ja ha quedat dit
també, té molta semblança amb l’església de Santa Maria Assunta, la catedral del Nebbiu, situada a la rodalia
de San Fiurenzu.
Està ben arran, no ho pot estar més, de les runes
romanes de Mariana encara molt poc excavades. De fet,
segurament hi està «a sobre». Com en tantes i tantes
ocasions estem davant d’una acumulació de runes de
diferents èpoques i finalitats. Que hi hagi una basílica
paleocristiana «dins» les runes, no fa si no confirmar-ho.
Hi ha la vaga idea de dedicar-los un museu.
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A tocar de la Canonica, les runes romanes de Mariana

Resumir Còrsega no és tasca fàcil i, d’altra banda, del
tot innecessari. Les ciutats costaneres són molt més que
ports recollits i alteroses ciutadelles. Les torres genoveses —quadrades o rodones, incòlumes o en runes— són
molt més que fites del camí i un «hola» en ocasions a
mig aire de la serra.
Els colors són molt més que els tons refinadíssims
de cases i construccions. Hi ha el verd profund de màquies ben regades aquesta primavera i, sobretot, el dels
boscos de castanyers viats de roures; els blaus turquesa
pàl·lid de les aigües encantades, la transparència que
deixa veure roques grises —i, encara que sembli mentida, blaves—, la dansa de les anemones i posidònies;
tots els ocres d’or centellejant; la plata de les pissarres, cantelluts coures. I sobretot l’olor, l’olor perenne
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i intensa de Còrsega. No he vist a cap més lloc natura
més fragant.
L’últim dia quan ja embarcàvem, vam anar a l’avió
a peu. L’aeroport en comptes de fer pudor de gasoil o
d’asfalt reescalfat, feia olor de Còrsega, el nas se t’eixampla. En un parterre hi havia algunes plantes aromàtiques. Una corsa, quan va veure que m’hi acostava a
olorar-les, en va arrencar un brot d’una i me la va oferir
mentre em deia que era la planta de Còrsega. Un mes
després, mentre escric això, la tinc davant i encara en
serva una mica de tímid perfum. Llunyà, llunya, com de
flor boscana.
Com el flairava encara dalt l’avió, quan des de la
finestreta, admirava una vista privilegiada de la llacuna
de Biguglia des de dalt del cel, de tota Bastia a vol d’ocell
i, un cop creuat pel mig el Cap Cors, de San Fiurenzu i
les platges meravelloses de Loto i de Saleccia als Agriates, d’Ìsola i de Calvi. Molt al fons, s’intuïen les muntanyotes de Portu. L’olor de Còrsega m’hi acompanyava.
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¿Correspon la imatge a arribar a bon port, a casa, o a emprendre,
un cop més, un altre rumb? Potser a això últim perquè quan
viatges, cada dia és nou de trinca
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