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Aquesta és la història de la Tuga, una tortuga mediterrània de la serra de l'Albera.
I que és l'Albera?
L'Albera és la porció més oriental del Pirineu, allà on la serralada arriba fins a la mar
mediterrània, entre Alt Empordà i el Roselló.
Aquest és l'únic indret de tota la península Ibèrica, i un dels pocs d'Europa, on encara
queden tortugues mediterrànies en llibertat.
I vet aquí que un bon dia, a l'inici de la primavera, passats ja els freds de l'hivern,
quan els primers falciots sobrevolaven les vinyes i les flors començaven a
despuntar...
-Caram! Si ja som a la primavera. Quin tip de dormir que m'he fet!
I és que quan fa fred les tortugues s'estimen més estar-se amagades dormint que no
pas sortir i moure's feixugament.
D'això se'n diu hivernació. La caloreta de la primavera s'encarrega de tornar-les a
despertar.
-Uhm! Que agradable que és veure les flors de nou i sentir el cant dels ocells... Però
potser que busqui alguna cosa per menjar.
Després de passar la hivernació, les tortugues necessiten recuperar energies, ja que
aviat s'acosta l'època de l'aparellament i la posta dels ous.

-Com m'agradaria poder volar!
Va pensar la Tuga tot mirant una parella d'abellarols, acolorits missatgers de la
primavera.

Però la Tuga no era l'única que tenia gana. La senyora Guilla estava morta de fam. I
tot i que no era el seu plat preferit, no era pas qüestió de desaprofitar un àpat com
aquell.
Va ensumar la Tuga que s'havia amagat aterrida dins la seva closca, i va pensar...
-En un tres i no res m'hauré menjat aquest animaló!
Mentre, la Tuga, tremolava de por dins la seva closca, sense gosar treure ni una pota.
Però rosega que rosegaràs, la Guilla no aconseguia clavar-li queixalada, i és que les
tortugues tenen la closca molt dura per a poder-se protegir dels seus enemics. Tot
sovint, a les tortugues grans, se'ls pot veure a la closca les rascades i mossegades que
els han fet les guilles i altres animals tot intentant menjar-se-les, sense aconseguirho.
Si la Tuga hagués estat més joveneta, possiblement la Guilla hauria pogut trencar-li
la closca i menjar-se-la, ja que quan són joves, les tortugues encara no tenen la
closca ben dura.

Finalment, però, cansada i amb mal de queixal, la Guilla va desistir del seu intent de
cruspir-se-la i va pensar que era millor enterrar aquella peça, esperant que potser
passats uns dies s'hauria estovat.
I així ho va fer.

Quan la Guilla va marxar, la Tuga va aconsseguir sortir del forat on havia estat
enterrada.
-Maleïda Guilla! Em pensava que se'm menjaria.
Quina por que he passat! Sort de la meva closca...

Passat l'ensurt amb la Guilla, el següent encontre va ser més afortunat. Ja se sap, la
primavera és l'època d'enamorar-se.

-Hola, com et dius?
-Jo Tuga, i tu?
-Jo Tegu.
Les tortugues no viuen en parelles, per això quan es troben un mascle i una femella
no desaprofiten l'ocasió per festejar.
En Tegu va començar a festejar la Tuga.

Encara que a nosaltres ens pugui semblar molt poc delicat això de ventar-se cops i
mossegades, les tortogues ho troben d'alló més romàntic.
La còpula no és fàcil i pot durar molta estona, ja que la closca no els permet de
moure's amb agilitat. Per sort els mascles tenen la panxa cap endins, cosa que els
ajuda a pujar amb més facilitat la closca de la femella.
Passades unes setmanes, cap al final de la primavera, quan ja s'acostaven les
primeres calors de l'estiu, la Tuga va buscar un lloc per pondre els ous, ben
assolellat, sense gaire vegetació i amb una mica de pendent, no fos cas que plugues
massa i els ous quedessin negats.

-I que n'és de dura, aquesta terra! Sort que tinc unes bones ungles per gratar.
Un cop fet el forat, va pondre els ous, gairebé mitja dotzena, va començar a
enterrar-los amb molta cura, i va deixar el niu tan ben dissimulat que a cop d'ull
ningú no hauria dit que hi era.
La Tuga va marxar i va deixar que fos l'escalfor del sol la que s'encarregués de la
incubació.

Però durant la nit hi ha molts animalons a qui els agrada de córrer. Entre ells, el
Gorjablanc, una de les feristeles a qui més agraden els ous de tortuga, i que durant
aquesta època de l'any ja sap on anar-los a trobar. Tot i que la Tuga els va amagar
molt bé, el Gorjablanc, amb el seu nas tan fi, va ser capaç d'ensumar on eren els ous.
S'hi va acostar lentament i va començar a desenterrar-los.
Quin tiberi que faré amb aquests suculents ous!

Afortunadament el Duc, senyor de la nit, també tenia gana, però ell s'estimava més
menjar-se el Gorjablanc.
El pobre Gorjablanc, d'un salt molt gran, va poder escapar-se pels pèls i no va tenir
mai més ganes de tornar a aquell indret. Sense saber-ho, el Duc va salvar un parell
d'ous de la Tuga que el Gorjablanc no havia tingut temps de menjar-se.

L'endemà, refeta ja de l'esforç de la posta, la Tuga s'apropà a la riera per a beura
aigua.
Les tortugues només beuen aigua molt de tant en tant, però en aquella ocasió la
Tuga ho necessitava.
Quan ja era vora la riera i disposada a beura aquella aigua tan neta i fresca...
-Eh! Qui ets tu?
-No tinguis por, sóc la Tuga, la tortuga de rierol. Perqè no vens a banyar-te amb
nosaltres?
S'hi està molt bé aquí, a l'aigua.
- No gràcies! Es que jo no en sé gaire, de nedar. Tinc por d'ofegar-me.
A les rieres de l'Albera podem trobar una altra mena de tortuga, la tortuga de rierol.
Ës una espècie aquàtica que s'alimenta de petits invertebrats que sol capturar dins
l'aigua.

Com a totes les tortugues, també li agrada molt de prendre el sol.
Si us acosteu fent fressa allà on hi ha tortugues de reierol, l'únic que veureu serà
l'aigua remoguda, després de sentir el "plop" que fan en capbussar-se.
Són molt ràpides i sempre estan alerta.

Un bon dia, ja ben entrat l'estiu, la calor era molt forta i totes les herbes dels
voltants eren ben seques. Caminava la Tuga buscant alguna cosa tendra per menjar,
quan de sobte:
-Corre, corre! -digué el conill tot saltant per damunt de la tortuga.
-Que passa? -preguntà la Tuga.
Però el conill ja era massa lluny per respondre.
-Ei! Però què els passa senyores Perdius? -va preguntar la Tuga.
-Corre, no t'aturis! -li respongueren.
-Gira't i ho veuràs! -li digué el llangardaix sense parar de córrer.
Oh, quin desastre!

Tot el bosc era en flames. Alló més que un incendi semblava l'infern.
Potser una cigarreta mal apagada, potser algun excursionista despistat que volia fer
la costellada, no se sap com, però un gran foc forestal amenaçava el bosc i tots els
seus habitants. I és que al bosc no es pot jugar amb foc.
"Brruuuum!", un avió anti-incendis travessava el fum intentant desesperadament
evitar que les flames avancessin.
-D'aquesta no me'n surto, d'aquesta no me'n surto!
S'anava repetint la pobre Tuga mentre fugia del foc tan depressa com la seva feixuga
closca li permetia, sentint l'escalfor de les flames a la seva pell.
Bombers i voluntaris havien fet tot el que havien pogut per apagar aquell terrible
incendi.

Però a l'estiu, quan tot està ben sec, les temperatures són altes i a sobre bufa una
mica de tramuntana, es fa molt difícil d'aturar un incendi forestal. És per això que a
l'estiu no s'ha de fer foc al bosc sota cap concepte.

Passada una estona el foc ja era ben lluny, però tot aquell troç de bosc, la llar de la
Tuga, havia quedat calcinat.
Que se n'havia fet de la Tuga? S'havia cremat enmig d'aquellhorrorós incendi?
Finalment quan ja es pensava que no ho aconseguiria, va trobar refugi sota una gran
pedra.
Això li va salvar la vida.
La lentitud de les tortugues fa que davant d'un incendi tinguin molt poques
possibilitats de sobreviure. Les que ho aconsegueixen acostumen a tenir greus ferides
del foc a la seva closca, i a més, passat el foc, els és molt difícil trobar menjar.
-Quin horror! I ara què faré? On trobaré menjar i refugi? -la Tuga va exclamar, tot
mrant desolada el trist panorama que havia deixat el pas del foc.
Uns metres enllà va trobar la closca calcinada del que va ser el seu company. Ell no
havia tingut tanta sort. Com moltíssimes altres tortugues, havia mort engolit per les
flames.

-Adeu, Tegu, no t'oblidaré mai.
Tota pansida i desanimada va començar a caminar.
Va caminar i caminar durant quilòmetres, a través d'aquell paisatge negre i devastat
que hores abans bullia de vida, sense adonar-se que tot d'una estava travessant una
carrtetera.
-Badoc! A veure si t'hi mires quan condueixes!
Uff, que just que m'ha anat.
Malgrat ser molt dura, la closca de les tortugues no ho és prou com per poder
soportar el pes d'un cotxe. És per això que si mai conduïu per un camí o carretera de
l'Albera heu d'anar molt en compte de no atropellar una tortuga.

Ja gairebé de nit es troba el Porc Senglar.
_Hola noia! Per la cara que fas, tu deus venir de la zona cremada. Ja pots ben dir
que has tingut molta sort.Però estigues tranquil·la que aquest indret no ha cremat.
Aquí trobaràs menjar.
-Gràcies senyor Senglar, aneu amb compte.
Aquella nit la Tuga va dormir al ras. El lloc li era desconegut i estava massa cansada
per a posar-se a buscar un refugi.
Tot i estar trista per tants companys que havia perdut, se sentia afortunada d'haver
pogut escapar del foc i estar viva.
L'endemà al matí, la Tuga es va llevar amb un sentiment molt estrany. Per una banda
estava trista per tot el que deixava enrera, però per l'altra la gana l'empenyia a
buscar nous horitzons. I nous perills.
Tot i la son i el cansament va començar a explorar aquell nou territori.
Va caminar perduda molta estona, travessant olivars i turons desconeguts. Cap al
migdia va tobar una vall plena de vinyes.
-I què en són de bons, aquests raïms!

L'estiu s'acabava. Les primeres pluges arribaren a l'Albera, les plantes assedegades
agraïen aquest regal del cel, hl'herba groga de la sequera estival començava de nou a
verdejar. I és que amb l'aigua la vida es renova. I la terra s'estova...
Recordeu aquells ous que va pondre la Tuga i que es van poder escapar d'ésser
menjats pel Gorjablanc gràcies al Duc?

Doncs bé, si fa no fa tres mesos després, ja era hora que en neixessin les tortuguetes.
Gràcies a l'aigua de la pluja, les petites van poder trencar la resseca i dura capa de
terra que les cobria i van sortir a la superfície.
Les tortugues no tenen cura de les seves cries. És per això que els nounats s'espavilen
tot sols des del primer dia de vida, tot i ser ben menuts.

En un altre lloc, la Tuga seguia explorant noves terres.
Va trobar un esplèndid bosc de pins i alzines, ple de brucs i estepes. Sense pensars'ho dues vegades, s'hi va endinsar segura de trobar-hi refugi i aliment.
Sota un gran pi va trobar una magnífica airola de pinatells, i quan estava degustant
un d'aquells bolets varen aparèixer uns estranys personatges.
-Qui deuen ser? Quin soroll tan estrany que fan! -pensa la tuga.
Es tractava d'una familia que havia anat al bosc a caçar bolets, però aquell dia, a
més de bolets, van trobar una tortuga, la Tuga.
-Ara sí que he begut oli! Aquests se m'emporten!
Efectivament, la tortuga és un animal massa simpàtic i indefens perquè la gent,
quant se'l troba, pugui vèncer aquelles ganes d'emportal-se'l a casa.
I un cop més, la Tuga es trobava trista i desorientada.
-Maleït sia! Però on m'han portat aquesta gent? Que no saben que a mi no m'agrada
estar tancada, que jo necessito sentir l'aroma de la ginesta i el cant dels ocells i
poder trobar els meus amics?

La Tuga no reconeixia aquell pati. Sense poder escapar i sense poder anar enlloc, va
veure una bassa d'aigua i va creure trobar-hi una companya que potser l'ajudaria a
sortir de'aquell captiveri.
-Go away! This is my pond!
-I què em diu ara aquesta? -es va preguntar la Tuga.
Altra vegada se li girà la sort d'esquenes. En comptes de trobar una simpàtica tortuga
de rierol, la Tuga va trobar una agressiva tortuga de Florida, que a més parlava un
altre idioma.
I és que les tortugues de Florida, encara que les venguin a totes les ocelleries de
Catalunya, són originàries d'Amèrica. Per això, s'ha d'anar molt de compte de no
alliberar-les a la natura, ja que no deixarien viure les nostres tortugues de rierol, les
d'aquí, les de tota la vida.
-Auxili! Que algú em salvi.

-Ecs! Quines babes... aquest encara es pitjor que la Guilla.
Moltes vegades els godssos, encara que sigui només per jugar, acaben fent mal a les
tortugues, molt més del que podria fer una Guilla. Heu de tenir present que les
tortugues no són una joguina.
-Però a on he anat a parar? Em giren i capgiren, que és el que més em molesta, i no
paren de remenar-me...
Finalment, després de fer mil voltes i tombarelles, la Tuga va quedar oblidada en un
racó del pati, humit i fresc, ja que havia arribat l'hivern.
La Tuga, atuïda pel fred, enyorava el seu cau

Després del més llarg i dur hivern de la seva vida, la Tuga va tornar a sentir l'escalfor
de la primavera.
-Uhm! Sento l'olor de les flors i el cant dels ocells.
On sóc? Haurà estat tot plegat un mal son?
Però les flors eren en testos, l'ocell a la gàbia i el terra de ciment. Aviat es va esvair
l'entusiasme de la Tuga, que va quedar trista i desganada.

Enyorava els camps i les valls de l'Albera, l'olor de les flors silvestres i el so del vol de
les abelles.

La família, per fi, es va adonar de l'estat de la Tuga, que dia a dia anava
empitjorant.
Llavors es van reunir i van reconèixer que no havien actuat bé enduent-se la Tuga del
bosc, que s'havien deixat endur per la il·lusió del moment, sense aturar-se a pensar
en allò que significava per a la Tuga. I van pensar que calia fer-hi alguna cosa.
-No podem deixar-la anar en el seu estat. I si està malalta i contagia les altres
tortugues del bosc? -va dir la mare.
-Ja ho sé! -va dir el pare -la portarem al Centre de Reproducció de Tortugues de
l'Albera, a Garriguella. Ells sabran què cal fer-hi.
Dit i fet. Aquell cap de setmana van agafar el cotxe i cap a Garriguella falta gent!

Un cop van arribar allà, en Jordi, el petit de la família, va fer entrega de la Tuga. Va
ésser un mal tràngul per a ell, ja que se l'estimava molt, però a l'hora comprenia que
allò era el millor per a la tortuga.
Després que el veterinari l'examinés i comprovés que l'únic que tenia la tortuga era
anyorança, la van dur a l'interior del recinte.
De seguida la Tuga va reconéixer l'olor de les flors i les herbes que tan familiars li
eren. Tornava a ser a la seva terra.
Va acabar de recuperar els ànims quan va trobar diverses companyes que com ella
havien tingut una història similar. Alguna d'elles tenia visibles les ferides d'aquell
espantós incendi que encara recordava la Tuga.

Passat un temps d'estar al Centre, ja ben recuperada i acostumada altra vegada a
l'alimentació natural, la Tuga va ser alliberada a l'Albera amb unes quantes
companyes més.
Això sí, abans de ser alliberades van passar un estricte control per comprovar el seu
bon estar de salut, ja que el risc d'encomanar malalties és molt elevat.

Així doncs, sanes i estàlvies, la Tuga i companyia van retrobar la llibertat, desitjoses
de reconquerir les valls de l'Albera.
La Tuga caminava de nou brolla amunt i avall, feliç de sentir-se lliure i tranquil·la,
lluny de l'estrés de la civilització.
Un bon dia es va trobar una petita tortuga, qui sap si la seva pròpia filla...?
-Hola petitona, quina edat tens?
-Doncs ara fa un any que vaig néixer. I tu, quants anys tens?
-Ja ni me'n recordo -va respondre la Tuga -Això de viure tants anys i tantes aventures
fa que acabis perdent el compte.
De nou havia retrobat la pau i la felicitat perdudes des de feia tant de temps.
Aquella, i cap altra, era la seva llar.
Tot i el perill de topar-se amb un incendi, un cotxe o una persona insensible capaç
d'endur-se-la a casa, la Tuga, estava convençuda que, per sobre de tot, volia viure a
l'Albera. I per molts anys!

Si algun dia passeges per l'Albera i trobes una tortuga, no oblidis de cap manera la
història de la Tuga.

