
El seu naixement En 1947 Ben Pon, un importador
holandès, va visitar la fàbrica de Volkswagen i es va fixar
en un vehicle utilitzat per transportar les peces dins
de la factoria

Cabina
davantera

La porta posterior
permetia un fàcil
accés a l’espaiós
maleter

Roda ddddd
reeecaca iiii
Roda de
recanvi

Inspirant-se
en ell va fer un esbós
d’una furgoneta en
el seu bloc de notes
que després va
ensenyar als directius
de la fàbrica

Era una plataforma
plana amb una
petita cabina i un
motor posterior

Les 23 finestres
garantien una gran
lluminositat interior

Tenia la possibilitat
d’obrir els
vidres frontals

Motor
posterior

Un gran espai
de càrrega

El 1948 va començar
el seu desenvolupament
sobre la base del model
escarabat, però era
massa fràgil per
transportar càrrega...

Característiques
tècniques (1950)
Utilitzava el mateix
motor refrigerat per aire
de l’escarabat. Tenia
una potència de 25 CV,
que li permetia circular
a una velocitat màxima
de 80 quilòmetres
per hora

...por el que es va
optar per un nou
xassís més resistent,
però mantenint el
motor posterior i la
mateixa distància
entre les rodes

El 1950 surt a la venda amb el nom de Transporter
(a Amèrica Llatina se li va dir Combi). Té un enorme èxit,
i a finals dels cinquanta es produeixen més de 100.000
unitats a l’any Pick-up

1,90 m

1,70 m

Un vehicle
polivalent
En pocs anys van
sorgir diferents
versions quant
a capacitat
de passatgers i de
càrrega o adaptades
a diferents usos
específics

4,10 m

Pes: 990 kg Capacitat de càrrega: 760 kg

Per amolts, segurament, allò que van ferMarta
Tibau iMariàMiño és una autèntica bogeria. En
canvi, per a ells era unanecessitat vital. Aviat farà
dos anys que van fer un copde cap, vandeixar
els seus llocs de treball, es van vendre el pis i
ambquatre estalvis imoltes ganes vandecidir
fer un copde timó a les seves vides. Van enviar la
Saioneta, comhanbatejat la seva furgoneta, amb
vaixell a BuenosAires i ells van arribar després
ambavió. La idea era viure en ruta un temps:
recórrer Sud-amèrica, gaudir de l’experiència i
anar gravant el viatge per poder després armar
una sèrie de televisió.

Els hippies les van popularitzar als seixanta, però abans famílies
‘camperes’ ja les utilitzaven. Avui cada vegadamés persones es decanten
per unes vacances a bord d’aquestes cases amb rodes, símbol de llibertat

Aventures
rodades

TextCristina Sáez

Història
d’unmite

Model bus de luxi
Tambéconegut coma
Samba, llançat el 1951,
va ser unvehiclemolt
innovadorper al transport
depassatgers
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Fa jamésde60anysvanéixer
unageneraciódelmóndel
motor: la Transporterde
Volkswagen.Comavehiclede
feina oplaerencaraavuiésun
vehiclequedespertapassions
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El canvi estètic
és radical. Tècnicament,
tant el motor com la
tracció passen a ser
davanters

Es caracteritza
per la seva finestra
davantera partida
en dos i el seu gran
logo frontal

Les diferents generacions

T1 1950/1967

T2 1967/1979

T3 1979/1990

T4 1990/2003

El 1981 surt al
mercat la primera
versió amb motor
dièsel refrigerat per
aigua i un any
després ho fa la
versió gasolina

El model Westfalia era un
habitatge mòbil, tenia cuina
i una zona d’estar. El sostre
es va fer desplegable per
guanyar altura i situar allà
un llit. Aquest model es va
convertir en un dels
principals símbols de la
comunitat hippy
dels anys seixanta

Fins al 31 de
desembre del 2013
es continuava
fabricant al Brasil

Disposava de nou
places distribuïdes en
tres fileres de seients

Més gran, més
potent i parabrisa
únic i fix

p Cabina doble Ambulància

Abans de jubilar a
la mítica furgoneta,
Volkswagen va
anunciar el
llançament d’una
edició especial
limitada a 1.200
unitats

Sostre corredís
de lona

Els seients posteriors
es podien treure

Lahistòria arrenca uns anys abans, quan junts van
fer unprogramaper a laXarxa deTelevisionsLo-
cals deCatalunya que va tenirmolt d’èxit. Es deia
Furgoaddictes i cada setmana anaven a conèixer
persones que tenienuna furgoneta camper–pre-
paradaper acampar– i dedicaven el temps lliure
a sortir ambel vehicle; elmostraven, anaven a
trobades d’aquest tipus de transport i ensenyaven
trucs per adaptar-los.

Tant els va agradar aquestmónque van acabar per
comprar-se unaVolskwagenCalifornia de segona
mà, fer lesmaletes i partir cap a Sud-amèrica. “La

idea inicial era viatjar un any imig, des de l’Ar-
gentina aColòmbia, però al capdepoc ens vam
adonar que era unameta impossible, perquè ens
agrada quedar-nos als llocs que visitem, conèixer
la gent, gaudir de les experiències. Tant és així
que encara estempel suddel Brasil i calculemque
almenys encara ens quedenunparell d’anys omés
perLlatinoamèrica”, explicaMiño, que confessa
que també els volta pel cap la possibilitat de fer la
volta almón. “Qui sap...”, diu.

Es poden seguir els seus passos en el blog
Mmviatges.com, on pengenpetits vídeos que

expliquendes de consells pràctics sobre com
sobreviure econòmicament en ruta, fins a aspec-
tes culturals dels llocs que visiten. “No és un any
sabàtic –puntualizaTibau–, sinóun canvi d’estil
de vida. Poder viure a la furgoneta i fer-ho cadadia
on jo crec que ésmillor, no té preu. Emcostaria
molt de tornar a viure enuna casa demaons. La
llibertat que tenimara és incomparable”.

No sónels únics queopinenaixí. Fadotze anysque
PabloRey iAnnaCallau, argentí i catalana, fan la
volta almónenunaMitsubishi 4x4.Hancreuat
l’Àfrica, hanestat set anys aLlatinoamèrica i ara

acasa
pràctics sobre com

asa
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AEspanya aquestamanera demoure’s i d’enten-
dre el viatge aixeca passions, sobretot aCata-
lunya, el País Basc,Madrid i les illes Canàries, els
llocsmés furgoneters: des de parelles joves que
viatgen ambunmatalàs i un fogó tipus càmping
gas, fins a famílies ambnens que fins i tot s’em-
porten el gos i l’àvia i que estanmolt equipades;
també surfistes,muntanyencs, i solters acompa-
nyats d’animals.

Molts, abans de passar-se a la furgo conduïen
motos. És el cas d’Albert Ferré. “Amb lameva
dona havíem recorregutmigEuropa abans de

tenir la nena. Ens agradava viatjar al nostre aire,
sense agències de viatge, ni avions. Ens atreia el
fet de viatjar per simateix, de sentir la distància.
Ambmoto hemarribat a anar fins al capNord,
aNoruega,” explica. Després de néixer la filla,
viatjar ambmoto es va fer inviable. Recorden que
aEscandinàvia havien vistmoltes famílies en
furgoneta. Després de pensar-ho unamica, van
decidir comprar-se’n una de segonamà.D’això ja
fa 19 anys.

I no va quedar aquí la història. Van començar a
conèixermés famílies a les quals els agradava
passar els caps de setmana coma ells i així van
muntar junts el ClubCamperCatalunya. La pri-
mera trobada es va celebrar el 1998, van acudir 20
vehicles i aleshores hi havia uns 15 socis. Avui dia
la xifra de participants en les trobades i de socis
ascendeix a diversos centenars.Hi ha reunions
gairebé cada cap de setmana i a l’estiumés. Algu-
nes estan organitzades pels clubs imoltes d’altres
pelsmateixos campistes a través de fòrums, com
Furgovw.org, un delsmés populars i freqüentats. I
és que, per amolts, viatjar en una camper “és una
manera d’entendre la vida”, considera Ferré.

No només hippiesLa carretera atreu aquells qui
posseeixen aquests vehicles. N’hi ha prou amb
parlar ambuns quants d’ells per adonar-se que
el sentiment que els empeny a passar-se dies,
setmanes,mesos o fins i tot anys tancats sobre
quatre rodes és elmateix: gaudir del viatge per
simateix i de la llibertat que et donen aquests
automòbils per anar on vulguis, quan vulguis i
comvulguis. I saber que siguis on siguis, tens un
llit còmode esperant-te.

Des que van néixer, fa jamés de sis dècades,
a Europa i els EstatsUnits, han estat sempre
relacionades ambun anhel de llibertat i d’aven-
tura. Potser perquè quan van sorgir semblaven –i
segurament eren– l’única forma de realitzar un
viatge assumible i també fascinant per a parelles
i famílies joves. Els hippies i els surfistes van con-

Deromanticisme, res
SibéaEuropa iels EUA les
Volkswagenclàssiques, la T1 i
T2, semprehanestat sinònim
de romanticisme,enaltres
regionsdelplaneta,el vehicle
no té resdemàgiadarrere.Al
Brasil, l’últimpaísenelquales
fabrica laT2 iquedeixaràde
fer-hoafinalsd’any, s’utilitza

La primera reunió de
les camper a Catalunya
va atreure 80 vehicles;
l’última, gairebé 700

Albert Ferré (a la foto, la
seva furgoneta) té un blog
on explica trucs per adaptar
els vehicles

BRASIL
HAESTAT
L’ÚLTIMPAÍS
A FABRICAR
LAT2DE
VOLKSWAGENAL
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perportarel correu. L’exèrcit
la fa servir per transportar
soldats i fins i tot s’utilitza com
avehicle funerari.
Tambédebusescolar,o coma
taxi col·lectiu,o comavehicle
decàrregaperportarmate-
rialsdeconstrucció. Fins i tot
hihaqui la fa servir perposar
paradesdemenjar ràpid.
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caminen pels EstatsUnits (Viajeros4x4x4.
wordpress.com). Encara que per a cas especial
el dels Zaap, una família d’argentins que des de
fa tretze anys estan fent la volta almón en un
GrahamPaige del 1928, que han personalitzat
i camperizat; van començar sent dos,Hernán i
Candelaria Zaap, i pel camí i en continents dife-
rents, han anat naixent els seus quatre fills. Tenen
un llibre,Atrapa el teu somni (Argentinaalaska.
com), on expliquen la seva aventura, que és un
supervendes.

Un altre cas conegut és el de FosterHunting-
ton, un prestigiós dissenyador novaiorquès que
treballava per a firmes comRalphLauren i que fa
pocmés de tres anys va renunciar a la seva feina,
es va comprar un JeepComanxe i va emprendre
un viatge demilers de quilòmetres pels Estats
Units. Explica les seves aventures i desventures
aArestlesstransplant.com i ha editat, amés, un
llibre amb fotografies (Home iswhere you park, la
llar és on aparques) amb algunes de les cases amb
rodes ambquè s’ha anat creuant.

FurgoaddictesMilers de persones a tot elmón
viuen sobre rodes i en ruta, seduïdes per la pos-
sibilitat de llevar-se cada dia al lloc que realment
desitgen, i conèixer d’altres cultures, gent nova.
Atrets per la llibertat de poder desplaçar-se on
vulguin i vivint només amb el que és necessari
en pocsmetres quadrats és una cosa que atrapa
més imés aficionats a les furgonetes. N’hi ha prou
ambfixar-se qualsevol divendres a la tarda a les
sortides de les grans ciutats per veure a aquests
vehicles dirigir-se cap a lamuntanya o la costa.
“En tot just 80 kmet plantes en una zona de natu-
ralesa formidable. Pares on vols i dorms en racons
bellíssims de la naturalesa. Canvies el soroll del
trànsit pel dels ocells –indicaMariàMiño–. És
com si tinguessis una segona residència, però en
lloc de pagar una barbaritat de diners i anar a un
mateix lloc sempre, tens una furgoneta en la qual
pots passar les vacances, anar a diferents llocs,
descobrir coses noves”.
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tribuir a popularitzar-les, sobretot, els primers
models fabricats perVolkswagen, comT1 i T2, les
típiques furgonetes de formes arrodonides.

Als anys seixanta, era freqüent veure-les en festi-
vals comel deWoodstock. “Els hippies estiraven
dins unmatalàs i ja n’hi havia prou.Utilitzaven
la furgoneta perquè era l’únic que hi havia en

aquella època que poguessin pagar.Hi hamoltes
fotos de l’època que han contribuït a vendre la
imatge romàntica que la T1, la furgoneta camper
mítica de fars rodons, es fabricava per almovi-
ment hippy, però ni de bon tros. Abans que ells ja
la utilitzaven els campistes”, reivindica Ferré.

Aquells primersmodels van aparèixer a la por-
tada de discos deBobDylan i també dels Beach
Boys, la qual cosa les va reforçar coma símbol
de llibertat. I es diu que el creador d’Apple, Steve
Jobs, va haver de desfer-se de la seva demala
gana als anys setanta per poder comprar-se un
tauler de circuits i acabar demuntar el primer
ordinador de la companyia de la poma.

“Les furgosmés clàssiques, com laT1 i la T2,
tenenmàgia, encant. Eren una icona ambmol-
ta personalitat, com tenia l’escarabat. I solen
despertar un somriure en la gent quan les veuen
passar a les autopistes o les troben aparcades en
algun lloc. Nosaltres, quan anemper la carretera,
ens xiulenmil vegades al dia. Suposo que resulta
molt graciós veure una furgo taronja butà, petita
i rodoneta, per l’autopista”, explica Linda Fawaz,
propietària d’unaVolskwagenT2.

A ella i al seumarit sempre els havia atret anar
de càmping, viatjar sense presses, sense haver
de córrer per arribar a agafar un avió. “Sempre
ens repetíemque estalviaríem i ens compraríem

una furgoneta. Un dia, casualitats de la vida, el
director de l’autoescola en què llavors treballava
emva comentar que el seu fill, surfista, es desfeia
d’unaT2 taronja. La vamanar a veure i era just
la que volíemnosaltres, la de ScoobyDoo!, una
VolkswagenT2 Stanza. Estava completament
atrotinada i ja sortir del pàrquing va ser tota una
experiència. D’això ja han passat deu anys i des
d’aleshores ha estat la nostra caseta de vacances
amb rodes”, explica Fawaz. Cada any han invertit
unamica en ella. Elmotor va ser el primer que
van canviar, perquè era dels anys setanta, estava
molt espatllat, i els havia deixat a l’estacada en
diverses ocasions. Després, una altra vegada van
canviar la tapisseria, que encara era l’original; una
altra, la van pintar; una altra, van instal·lar una
lona. I així.

“Ens permet sortir sense rumb, començar a viat-
jar sense horaris ajustats”, assegura Linda Fawaz.
“Cada cop que anemde vacances agafem la furgo-
neta i anemdecidint la ruta sobre lamarxa. Parem
en qualsevol lloc que ens agradi. Un any ens vam
anar fins aAlemanya perquè es casava lameva
germana. Això sí, abans vampassar per Itàlia,
França, Eslovènia, Croàcia i Àustria. Vam fer una
mica de volta”, fa broma. “Amés, comno corre a
més de 80 km/h, podemanar veient els paisatges
de debò”. Per amolts, un dels principals atractius
d’aquest vehicle és la possibilitat de pernoctar
en llocsmolt bonics. D’això, Jordi Vendrell en

17 A CASA



sap bastant. És aficionat a l’escalada i sol anar
al Pirineu a practicar-la. Fa dos anys imig es va
comprar unaMercedesVito de segonamà. “Hi ha
raconsmolt bonics al Pirineu. En especial,m’agra-
damolt un lloc entreCatalunya iAragó, a l’estret
delMontsec, que ofereix unes vistes espectaculars
quan es pon el sol. Anar-te a dormir ambaquesta
imatge i aixecar-se ambella és un luxe, una expe-
riènciamolt bonica”.

Abans de tenir la furgoneta, a escalar semprehi
havia anat ambcotxe, però això feia quenopogués
dormir a propde la zona; o quehagués deportar
una tendade campanya o fer bivac, omatinarmolt
per arribar d’hora. “Ara nohedepreocupar-mede
res. Surto divendres a la nit, arribo on vull, dormo
allà i, l’endemà, ja estic de bonmatí al peude la
paret que vull escalar”.

Encara que les coses s’estanposant unamica
difícils per continuar fent això. Els aficionats a les
furgonetes es queixenque aEspanya, a diferència
d’altres països europeus comAlemanya, França,
Bèlgica,Holanda oEscandinàvia, és prohibit apar-
car en lamajoria dels espais naturals i turístics,
en platges imuntanyes. “És undels temesmés
debatuts als fòrums.AEuropa tenen llocs per a
autocaravanes, ambpreses d’aigua, claveguerons,
lavabos, perquè sabenque cada vegadahi hamés
turismed’aquest tipus. Aquí, en canvi, els llocs
turístics, sobretot els càmpings, coaccionen els
ajuntaments. Ens veuen coma competència. I els
ajuntaments es veuquepensenque el turismeno-
més deixa diners si va a hotels.Nosaltres anemal
súper per esmorzar i sopar, però almigdia dinem
en restaurants i també gastem. I anemamuseus i
comprema la ciutat. Encara que és cert que con-
tinua sentmoltmés barat anar en furgoneta que
el turisme clàssic d’hotel i avió.Nosaltres, amb
1.000 euros ja tenimper a tot unmes. I segura-
ment aquesta és unade les principals raons per la
qual la gent acaba comprant und’aquests vehi-
cles”, opinaAlbert Ferré.

Jugant al TetrisEncara que potser des de fora
puguin semblar incòmodes omassa petites, el
cert és que sorprèn veure la quantitat de coses
que arriben a portar en aquests vehicles i com
n’estan de ben equipats. N’hi ha alguns que són
casetes de debó, amb llits, sala d’estar, lavabo,
cuina, calefacció, endolls per carregar l’ordina-
dor o elmòbil, i fins i tot dutxa d’aigua calenta. Al
final, tot depèn dels recursos econòmics de cada
persona i també de com sigui demanetes. Perquè
alguns opten per llançar simplement unmatalàs
a terra i dormir, com lamajoria dels surfistes,
mentre que d’altres es fabriquen elsmobles.

Passió pels clàssics
Albert Ferré és darrere de la
reunió de furgonetes que es
fa anualment a Catalunya. La
idea va sorgir el 2004, quan
l’organitzador del Campi-
onatMundial dewindsurf
a Sant Pere Pescador, un
municipi de la Costa Brava,
es va adonar quemolts dels
surfistes que anaven a la tro-
bada apareixien en camper
antigues, lamajoria amb la

Furgoneta de Linda Fawaz,
la Volkswagen que va
popularitzar la colla
de Scooby Doo

MariàMiño iMarta Tibau
prossegueixen la seva
singladura, que ja dura un
any i mig, per Sud-amèrica

També existeix, esclar, la possibilitat de comprar
la furgoneta jamuntada.

“Però així surtmolt car –assenyala Jordi Ven-
drell–. Unmodel nou equipat se te’n va als 60.000
euros. Jo en canvi en vaig pagar lameitat i emvaig
muntar el llit. És relativament fàcil, perquè hi ha
fòrums en els quals la gent explica comha fet això
o allò”.

Albert Ferré és un delsmanetesmés populars
entre elmón camper. Es va comprar la seva furgo
totalment buida i, en tresmesos, dedicant-li les
tardes, va tenir llesta la casa amb rodes. Té un
blog (Alcasabricos-alcasa.blogspot.com.es), en el
qual va penjant petits consells i idees per adaptar
la furgoneta. Per exemple, fa un temps va idear
una dutxa plegable, “una espècie de cabina, amb
cremallera per dutxar-te dins de la furgo. A un
furgoneterde les illes Canàries se li va ocórrer
passar el líquid refrigerant delmotor per dins del
dipòsit d’aigua ambun serpentí i llest, té dutxa
amb aigua calenta.Hembatejat l’invent com
escalfadorGodio, perquè aquest és el sobrenom
d’aquest home al fòrum”. El blog porta tot just
un any i escaig i ja compta ambmés de 200.000
visites de tot elmón.

Això sí, permolt que etmuntis l’interior de
la furgo comet sembli, al final és comacabar
jugant al Tetris. Els furgoneters són uns autèntics
estrategs delmuntar i desmuntar en tot just uns
minuts. “Si vols començar a cuinar, tanques el llit,
el converteixes en seient; treus la taula que és al
sostre i ja tens llest unmenjador per a quatre o
un estudi per treballar en el nostre cas”, expli-
caMariàMiño. “La gent sol sorprendre’s quan
veu tot el que portemaquí. Però és que la nostra
estabilitat –conclouMartaTibau– és en una casa
amb rodes”.s

T1 i la T2 i la taula engan-
xada al sostre. Coneixia les
trobades del Club Camper
i volia organitzar alguna
cosa així, però ambmodels
clàssics. El primer any van
acudirmés de 80 vehicles,
un nombre que aquest any
ha ascendit a 667. “Algunes
hi arriben fins i tot en remolc,
són elsmodelsmés antics,
gairebé peces demuseu,”
explica Ferré.
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Teniu una furgoneta camper?
Expliqueu la vostrahistòria a Lavanguardia.com/estilos-de-vida
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