II SORTIDA A LA RECERCA D’OR AL RIU SEGRE
Comencem el curs de la mateixa manera que el vam acabar: remullant-nos. Una sortida
diferent, que per molts significava la primera vegada. A destacar que es van quedar al maleter
del cotxe martells, escarpes, cascs i frontals, paper per embolicar i caixes. Aquesta vegada el
material era un altre: l’àbac o “batea” i els vials. Qui més qui menys va haver de recórrer a
internet per a equipar-se.
Amb aquesta prèvia, a dos quarts d’onze ens hem trobat tots davant del Centre d’Interpretació
de l’Or, a Balaguer; ni fet expressament. Abans de marxar hi hem fet una ullada i hem pogut
veure l’aspecte de l’or al·luvial, les dimensions i fins i tot algú ha trobat alguna palleta a les
cisternes on els visitants busquen or a les bosses que tenen preparades al museu!

D’allà cap a la vora del riu, on en Rogelio Zorrilla ens ha fet una autèntica “masterclass” sobre
l’or i la seva recerca: origen, nomenclatura i característiques tècniques, com la densitat, que
ajuden a entendre el procés de separació de la grava i, molt important, sobre la morfologia
dels llocs més propicis per a que s’hi acumuli: els placers. Ja hem pogut constatar dues coses:
que qualsevol lloc no és adequat i que l’èxit de la missió depèn completament de la terra amb
que omplis el cabàs. A partir d’aquí, si tot està bé, ja pots agafar l’àbac i alguna cosa sortirà.

Amb il·lusió i ganes hem fet cap al riu. L’aigua estava fresqueta però aviat t’hi habituaves, per
la qual cosa no ha costat gens posar-s’hi. Al principi ha estat complicat arribar a la zona de
graves auríferes. Hi havia molts còdols grans que dificultaven fer forat però, un cop es
començava a obrir camí, les palades ja deixaven anar fang. Era la grava correcta. Els més
menuts, i avui n’eren una tropa, de seguida han omplert els àbacs i han mostrat la seva perícia,
aïllant palletes prou apreciables. La resta hem treballat de valent, omplint cabassos i destriant
amb major o menor fortuna. El corrent ens ha fet una mala passada i ha calgut anar a
perseguir un cabàs riu avall, però ja formava part del pla!

Hem parat una estona per dinar. L’estona havia passat volant. Amb raó teníem gana!
El sector terrestre ha aprofitat un forat que hi havia per aprofundir i investigar. La recerca ha
estat reeixida i se n’han fet de nous. A partir d’aquell moment, ja a la tarda, s’ha canviat una
mica el centre d’operacions, de dins a fora de l’aigua, tot i que el millor de l’activitat és que
qualsevol lloc és vàlid.

Al final, tothom ha pogut marxar a casa amb alguna mostra al vial. Una experiència diferent i
divertida!
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

