
El Carles, company de moltes "baixades" africanes en 4x4, m'ha demanat que l'hi expliqui una mica el viatge que 
acabo de fer i, com que m'he estès una mica en el redactat, l'aprofito com a crònica per enviar-lo a altres amics 
que penso que també els pot agradar.  Entre ells, hi ets tu. 
Una abraçada. 
Joan  
  
De: Joan Batet  
Enviado el: divendres, 5 / desembre / 2003 22:03 
Para: Carles  
Asunto: Al Mehari el Hadidi ha tornat de la RIM 
  
Grand Patron, 
Ja has tornat d'Atar? Explica'm coses, 
Ahmadou. 
_________________________________________ 
  
Bismillah !!! 
En el nom de Al•lah, el Clement, el Misericordiós! 
  
Wassalam Aleikum !!! 
  
Com sempre, vaig sortir de Tarragona i els vehicles en els que vàrem travessar tot 
l'Andalus i el Bab el Djebel Tariq (conegut a casa nostra com l'estret de Gibraltar), 
eren el meu Toyota HDJ100 (Al Mehari el Hadidi), sense cap mena de preparació 
prèvia i un Mitsubishi Montero curt, "pilotat" per dos comandants d'Iberia (A-340). 
 
El motiu del viatge era aprofitar les curtes vacances per portar material mèdic a un 
oasi de Mauritània per una ONG amb la que col·laboro i que necessitava tenir-ho 
"situat" al seu lloc abans del proper febrer.  
  
Vàrem baixar pel Magrib (Tanger, Rabat, Casablanca, Marràqueix, Agadir), i pel 
Sàhara al Gharbia (Laiun, BuCraa, Ras Bujdur, Dahla, Barbàs), fins arribar en pocs 
dies a la frontera de la "Jamariya al Islamiya al Moritaniya" que allà baix es coneguda 
abreujadament per RIM (República Islàmica de Mauritània).  
  
Aquesta frontera, com quasi totes les fronteres de pista africanes, esta formada per 
quatre o cinc barraques semi-enrunades, situades en mig del "no res" i que, malgrat 
tot, comporta uns tràmits inacabables a càrrec dels funcionaris mes valuosos de cada 
país (o sigui, els que no han volgut en cap altre lloc)  
  
Un cop en marxa, ja dins la RIM, vàrem girar cap a llevant (sense passar per 
Nuadibú) per anar directes a Atar, per la pista paral·lela al tren de la SNIM 
http://www.snim.fr/mine-port.html que, com saps, te mes d'un record mundial.   

 
Per un costat, mes de 700 km sense cap parada i, 
per un altre, es el tren mes pesat del món, per la 
composició dels tres o quatre combois diaris que 
arriben algun cop als dos quilometres de vagons i 
que porten (moguts per tres o quatre maquines 
General Elèctric de 3.300 HP) unes 30.000 tones 
de mineral de ferro (en mes de 200 vagons plens 
d'Hematita i de Magnetita) fins el port de Nuadibú. 
Aquest tren voreja tota la frontera Sud del "Sàhara 
al Gharbia" (tot territori Polisari).  

 



Nosaltres no vàrem circular mai per la vora del tren perque aquesta zona esta molt 
contaminada amb els ferros de totes mides que llencen en fer el manteniment de les 
vies i que es MOLT perillós per la integritat dels vehicles.   
  
La pista travessa alguns "erg" (deserts de sorra) no gaire alts i vàrem poder jugar 
pujant i baixant dunes amb els 4x4. Tot molt be i amb una bona nit de desert, com 
sempre amb tots els estels de l'univers sobre els nostres caps .  
  
Després vàrem anar des de Choum fins Atar (el nostre destí final) per una pista 
sense història que baixa des de Zuerat. 
  
Vàrem anar directes a l'edifici de la "nostra" ONG, on vàrem lliurar els estris d'un 
gabinet complet de dentista (uns 250 kg de ferro que havia carregat en el meu 
vehicle) i les eines d'oftalmologia que portava el Montero i vàrem anar després a fer 
una mica el turista i veure la posta de sol a la ciutat santa de Xinguetti i també a 

banyar-nos al paradís de Terjit. Ja saps que totes dues 
son visites obligades on havíem de dur els companys 
que anaven a la RIM per primer cop.  
  
Abans vàrem fer la visita obligada al nostre amic Sayed 
Ould Abeidena, alcalde d'Atar, però ens vàrem trobar 
que era de viatge a La Meca i ens va rebre el seu 
"segon".  També vàrem anar a saludar el Wali de la 
Wilaya (una espècie de Governador Civil dels d'abans), 
que ens va donar una carta d'agraïment i de 
recomanació per facilitar-nos la resta del viatge dins 
Mauritània. 
  
Després "màquina" fins Nuakxot via Akjutj (tot asfaltat) i, 

al vespre, a Nuakxott vaig conèixer en Muley, un metge "local" amb el que vàrem 
sopar.  Personatge interessant. 
  

Al dia següent, vàrem anar a donar una volta pels 
"Suqs" de Nuakxott que son "la pera", especialment 
l'anomenat "Marché du 5ème", també conegut com a 
"Suq dels senegalesos", on resulta molt difícil 
moure's entre la densa multitud i que es pràcticament 
inacabable. Aquesta visita (pels que s'atreveixin a 
fer-la) es una de les mes "profundes"  immersions 
que es poden fer dins una realitat africana tan 

desconeguda pels europeus i que mai podrà mostrar-nos un reportatge de TV perque 
cal endinsar-s'hi fins els racons mes impensables, pujar als edificis, tocar i ser tocat 
per tothom, olorar, discutir, empènyer, regatejar ... i sortir-ne intacte fins ficar-nos 
novament dins la "bombolla occidental" del nostre vehicle que hem deixat a uns pocs 
centenars de metres.  Inch Al·lah !!!  

  
Com ja saps que passa en tots els meus viatges a països 
musulmans, les dates van coincidir amb el mes de pregària, 
solament que aquesta vegada vàrem poder celebrar a 
Nuakxot el dia de "Aïd el Fitr" (Ta'atakum de taqabbalallah - 
Deu pot rebre avui les vostres lloances) o sigui la fi del 
Ramadà i primer dia del mes de Shawwaal, que anava per 



tot arreu (parets i terra) ple de la sang dels xais que totes les famílies sacrifiquen en 
ocasió d'aquesta diada i que normalment es escorxat al mateix carrer i penjat a la 
paret mes propera per especejar-jo amb comoditat.       "Aïd Mubarak" 
  
Al dia següent, pujada dels 170 km de "l'autopista de la platja" fins Nuamgar 
aprofitant, com es preceptiu, la marea baixa.   
A Nuamgar vàrem endinsar-nos als aiguamolls del Banc d'Arguin, que va ser la part 
mes interessant del viatge, fins un lloc que es diu Tessot, tres barraques mal 
comptades de fulla de palmera que no surt a cap mapa.  
http://www.mauritanie-voyage.com/ARGUIN/Banc%20d'arguin.html  
 
He dit que aquesta va ser la part mes interessant, perque es MOLT difícil trobar el 
bon camí i cal molt de coneixement per circular-hi (i molt de GPS per trobar Tessot) i 
no existeix cap "pista principal", malgrat que una bona part del trajecte es la ruta que 
uneix les dues ciutats mes importants de Mauritània.   
 
 
Vàrem dormir-hi i, al mati següent ens vàrem embarcar a una 
barca de pescadors patronejada per dos "guanaminos" 
Imraguen que, com tothom sap, son una barreja entre uns 
berebers de la zona i els seus esclaus que, des de fa molts 
anys, son els únics pobladors dels poblats de pescadors de la 
zona compresa entre Nuakxot i Dahla. 
Era una barca de fusta bastant gran amb VELA LLATINA (em 
va dir el Suso, el nostre amic canari-maurità, que eren antigues 
barques portugueses d'algun centenar d'anys) amb un pal 
gruixut d'uns 25 cm de diàmetre, però que sempre semblava a 
punt de partir-se. Com pots imaginar la vela estava mes 
"recautxutada" que els calçotets del Carpanta, però tot 
funcionava molt bé i la barca duia una bona marxa. 

  
Suposo que no pots imaginar-te gaire el que es 
navegar hores mar endins pel mig de bancs de 
sorra i d'aiguamolls entre ocells de tot tipus 
(Flamencs, Cormorans, Gavines, Pelicans, 
Garses reials ...) fent una dotzena de "bords" per 
sortir de cada un dels canals estrets entre illes de 
sorra cobertes d'algues.  
  
Els nostres "nois" (Salim i Ibrahim) varen clavar el 
ferro a terra "ferma" per aturar-se a pescar a un 

dels canals. La pesca consisteix en posar peus a terra (correcció: peus al fang) i 
situar una xarxa clavada amb bastons a terra i travessera al canal. Ells dos, amb uns 
altres bastons d'uns cinc metres i d'un diàmetre d'uns 8/9 cm. afuats per les puntes, 
es varen posar a atiar l'aigua per tal de conduir els peixos cap a la xarxa.  
  
En deu minuts, Al·lah ens va afavorir amb la pesca d'onze bons exemplars (40-50 
cm. de llargada)  d'un peix que desconec i un llenguado de la mateixa mida. Tot 
plegat molts quilos.  
  



En el trajecte de tornada i mentre anaven fent els "bords" convenients, els nostres 
Imraguen varen fer un foc de carbó dins una llanta de 4x4 i varen escatar i preparar 
dos exemplars femelles pel seu consum immediat a bordo.  

  
La cocció va ser sobre un potent foc de brasa i dins una 
gran olla de fundició galvanitzada on havien posat una 
mica d'oli al fons i que van anar omplint amb els "tacos" 
de peix ben posats fins omplir-la del tot amb tots els 
grans trossos dels dos exemplars "sacrificats".  Un cop 
tot en marxa, a foc fort i ben tapat, hi va afegir dues 
cebetes trossejades i una mica de sal molt grossa. Van 
tornar a tapar l'olla i a deixar-ho coure. 

  
Jo pensava que tot s'enganxaria al fons i que no aprofitaríem gaire cosa, però el 
resultat va ser que, passats uns bons vint minuts o mes, va destapar l'olla i el peix 
estava fent "xup, xup" dins un suquet molt engrescador que s'havia format amb la 
seva pròpia aigua i el seu propi greix.  
  
Ho varen abocar tot (sense el suc) a una palangana i els set que anàvem a bordo 
(nosaltres 4 + un iaio organitzador de la sortida + 2 pescadors) ens vàrem "cruspir 
amb el sol l'ajut dels nostres cinc "fingers" de la mà dreta, el millor peix que mai 
havíem menjat. I no exagero gens ni mica perque la opinió va ser unànime i estava 
EXCEL·LENT !!! Abdul·lilah !!! 

  
La gana i l'ambient "molt especial" i deien la seva, però el cas es que -
fent tota la abstracció possible de les circumstàncies- aquell peix 
seguia estant per morir-se  
  
El mes bo del cas, es que, mentre ens "cruspíem" el peix, el nostre 
patró va tornar a posar l'olla al foc i dins el mateix suquet hi va fer 
coure un "arròs a banda" que ja voldrien fer la nostra gent del Delta.  
  
Malgrat que estàvem tips de bon peix i sense gens de gana, ens 
vàrem "abraonar" sobre l'arròs talment com si fóssim el Flotats 
discutint amb el Pujals.   
  
Asseguts al fons de la barca (en el mes pur estil maurità) i utilitzant 

altre cop tots els dits de que disposàvem (de les mans i quasi els dels peus), vàrem 
netejar, entre tots, la segona palangana de menjar del dia.   
  
Aquesta segona palangana va provocar una migdiada general ajaguts sobre el 
costellam del fons del vaixell, que inesperadament vaig constatar que es 
perfectament compatible amb el meu "costellam".  
  

Al•lah et dona i Al•lah et pren: Que ELL sigui per 
sempre beneït. 
  
La migdiada acaronada pel sol de la tarda, l'aire de la 
navegació, l'olor de les algues i el soroll de l'aigua de 
l'atlàntic trencada pel nostre vaixell va ser també curta 
però memorable. 
  



Tot plegat, una jornada inoblidable amb bona tornada a la terra (no gaire ferma) que 
inclou el "desembarc" a la platja de Tessot amb les botes per damunt del cap, l'aigua 
fins la cintura i el cervell ple de records i de sensacions. 
 
 
  
Després del Pas pel Banc d'Arguin, tornem a la nostra pista i arribem com podem fins 
Nuadibú on ens fotem un bon sopar al "Hogar del Canario", única illa de civilització 
espanyola dins Mauritània.   
  
La sola connexió de Mauritània amb el Nord d'Àfrica i amb Europa, consisteix en una 
pista que solament es localitza si tens referències GPS o si et fas acompanyar per 
algun dels "pirates" que sempre son a aquests llocs, fins trobar la frontera amb el 
Sàhara el Gharbia (administrativament Marroc). Aquesta part del trajecte no es gens 
fàcil, perque (es un fet ben conegut) que tota la zona fronterera està minada i no es 
poden fer gaires "invents".  
Cal trobar el lloc correcte per on has de passar o et podries posar "en òrbita".  
  
El viatge "de tornada", va ser sense història perque el vàrem fer solament en tres 
etapes  de mes de mil quilòmetres cada una (incloent passos de duanes i vaixell a 
l'estret): "Nuadibú - TanTan", "TanTan - Tanger" i "Tanger - Tarragona".  
  
Imagino que hem fet el record mundial de velocitat "Mauritània - Tarragona" per 
carretera, perque he anat quasi mes ràpid que quan fa dos anys vaig fer el mateix 
viatge amb l'avioneta de l'Enric (Tarragona - Atar, dos dies i mig).  

 
 
Per cert, l'estret ja no es creua amb els vells 
vaixells de Trasmediterrania, sinó amb uns 
Fast-Ferry Katamarans que estan de conya.  
  
Es clar que tampoc es el mateix. fer el 
desert amb el meu antic Land Rover que 
fer-ho amb un Toyota HDJ100.  
 

No es el mateix, No  
  
Que els djenuns del desert et siguin tan propicis com m'ho han estat a mi. 
  
Wassalam. 
Al·lah sigui per sempre lloat i beneït. 
  
 
Ahmed el Mah  
Al Tanrufti, al Tademaïti, al Mansur min Assahara, al Hoggarti, al Arguinni.  
mig mehari mig tuareg.  
"Le Grand Patron"  
(o sigui ... el Joan). 

 
 


