Estiu 2016

Albània?
...sí, sí, Albània...

i de tornada Sarajevo(BiH)
i Pisa (I)

Albània...i Macedònia; i Montenegro; i Bòsnia-Hercegovina; i Croàcia; i Eslovènia i Pisa, a Itàlia.

Potser la millor definició de la impressió que ha causat el viatge d’aquest estiu a tots als que li
he comentat, va ser la resposta d’un conegut que al sentir: Albània, va dir: “Quins collons
teniu...”. Potser amb menys expressivitat altres han mostrat opinions semblants o, tot i tenirla, l’han callat.
Be doncs, el cert és que Albània era una destinació que feia temps que ens voltava pel cap
però mai havia estat la definitiva, però aquest any sí. Potser l’impuls final ens el va donar el
mecànic de la moto de la Marta, en Juan, un bon home que te un petit taller de motos al Poble
Sec, que hi havia estat, que tenia mapes dels Balcans penjats altaller i en parlava del país amb
entusiasme i encara millor de la seva gent.
Però perquè Albània?. Doncs perquè crèiem (i el viatge ens ho ha confirmat) que era un país
digne de conèixer, on veuríem coses que potser enlloc més d’Europa trobaríem actualment,
una mica semblant al que vam trobar a Romania fa nou anys o a Polònia en fa encara més. Un
país començant a sortir d’un passat tancat i convuls. Un país governat durant molt anys per un
règim i un dictador comunista, EnverHoxha, un estalinista que va seguir sent-ho fins i tot
després que morís el dictador soviètic (!), que aleshores es va acostar, políticament,a la Xina
maoista i que al morir Mao, ja sense suport exterior, es va tancar al món. Alguna cosa
semblant a la Corea del Nord actual. Actualment Albània és un país de contrastos amb un nord
i un interior molt rural i més endarrerit i una costa molt més avançada i actualitzada. Tot això
ens excitava i ens atreia. També cal afegir que l’Èlia ens va dir que li faria gràcia conèixer
Bòsnia-Hercegovina i, més concretament, Sarajevo. Tot plegat definia una àrea d’acció
antropològicament molt interessant. I cap allà que anem.
Com sempre comencem a buscar informació per internet, cròniques de viatges i viatgers, webs
de turisme i comencem a trobar coses molt interessants com que a Albània hi ha alguna de les
millors platges del món, que hi ha els Alps Dinàrics, que hi ha un llac pel que es navega en ferri,
que hi conviuen cristians (catòlics i ortodoxos) i musulmans, que hi ha llacs immensos i que hi
ha 700.000 búnkers!, etc..., anem agafant ganes. Recollim informació sobre els parcs, com
Butrint a l’extrem sud, tocant a Grècia, que inclou les restes d’una ciutat grega i romana i, a
l’extrem nord del país, els parcs de Valbona i Teth.
Un cop clara la destinació, com hi anem?. Per terra, per la costa francesa i italiana i després per
la croata, hi ha més de 2.300 quilòmetres fins a Tirana, a part que fer tota la costa croata a
l’agost semblava que seria força incòmode. Per tant decidim saltar des de la bota italiana fins a
Albània. Mirem les opcions i en hi ha dues: Ancona – Durres i Brindisi – Vlora. Un cop creiem
absurd fer els prop de 2.000 quilòmetres de Barcelona a Brindisi perquè per això ja hi anem
directament, decidim anar fins a Ancona, a uns 1.350 quilòmetres de Barcelona. I el mes de
juny comprem el bitllet del ferri (només d’anada), 380€ en cambrot (3 persones i la fugo), per
internet a AdriaFerries.
En qualsevol cas, i més al viatjar de nit, i per la nostra experiència optem clarament pel
cambrot. Cosa que, un cop ja fet, ho veiem com una decisió encertada.
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I deixem la tornada per decidir sobre la marxa. Si, per algun motiu, estiguéssim incòmodes a
Albània, mitja volta i agafem el ferri cap a Itàlia però, tal i com semblava, sobre tot per viatjar a
Bòsnia-Hercegovina, ho faríem per terra.
Buscant guies a la llibreria Altaïr de Barcelona no trobem res que ens faci el pes, peròen Juan
ens va deixar tot de guies i informació de la zona, i això ho hem d’agrair encara més doncs a les
llibreries no vam trobar cap guia en castellà (en català..., ni somiar-ho!). Concretament ens va
deixar la guia de l’editorial Laertes, escrita per Eladi Romero, del que m’ha agradat molt l’estil;
i també la guia Bradt, ambdues una mica antigues però que ens han anat molt bé. També ens
va deixar la guia de Bòsnia-Hercegovina de l’editorial Bradt així com tres llibres, un (de molt
curiós pels detalls que
explica d’aquella època)d’un
naturalista que va anar a
Albània quan encara era un
estat comunista tancat a
l’exterior; un segon d’un
flipat que va planificar tot
un seguit de viatges en
moto partint de llocs a on es
pot volar des de Barcelona
en vols de baix cost, on deixava la moto aparcada durant la setmana i hi volava el divendres i
agafava la moto fins la propera destinació des d’on tornava a volar cap a Barcelona. Flipat però
original. Finalment també una novel·la d’en AndrezjStasiuk sobre un viatge pels Balcans que
inclou un capítol dedicat a Albània, molt agradable i fàcil de llegir.
Finalment si que vam comprar el mapa, l’únic que vam trobar, de
Freytag&Berndt, a escala 1:150.000 que està molt bé, però és una mica
complicat de gestionar per les seves (molt) grans dimensions. Tot i això,
en el cas d’Albània, nos us refieu del color amb que s´hi pinten les
carreteres perquè la seva catalogació no te perquè està relacionada
amb el seu estat. Pots trobar carreteres de segona categoria, en color
groc, que siguin acceptables, normals, i altres que siguin autènticament
infernals, o fins i tot que, accidentalment, estiguin en obres durant
desenes de quilòmetres. Que esperaves ?!, és Albània .
Ens llegim tot el que arriba a les nostres mans: cròniques, llibres, webs,
fulletons, etc... i d’altra banda també busquem guies i informació sobre
càmpings i àrees d’autocaravanes de tota la zona, no sols d’Albània.
També busquem informació sobre el canvi de moneda, doncs cada país en te una de diferent.
Bàsicament els canvis són: el Lek albanés a 1.000 leks: 7 €uros; el Marc bosnià (fàcil) 1 €uro: 2
marcs (BAM o KM com posa a les seves monedes). A Montenegro i Eslovènia van amb €uros; i
a Croàcia amb “Kunas” a 1 €uro: 7,53 Kunes.
També busquem informació sobre els idiomes i sobre la cuina i els plats dels països per poder
saber el que demanem i el que mengem.
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Busquem informació sobre la xarxa de concessionaris Ford d’Albània que es limita a UN
concessionari Ford a tota Albània (!) en l’autovia de Durres a Tirana.
Per últim, per facilitar la nostra arribada a Albània,i donat que a l’arribar a Durres i mirar el
mapa, te una certa lògica anar directament a la capital doncs només hi ha uns 30 kms per
autovia, busquem un lloc d’estada a Tirana.
Com que no coneixem res de la ciutat i/o del país i hi arribarem de tarda i, segurament hi
farem dues nits, busquem un càmping, però... no en hi ha cap! (com a Barcelona!). Només
trobem un parell d’hotels on et deixen “aparcar / acampar” al seu aparcament i utilitzar els
seus serveis i triem l’Hotel Baron, a la RrugaElbasanit, al barri o districte de Sauk (Rruga :
carrer).Els hi escrivim un correu electrònic per fer la reserva i cap problema.
Finalment, com sempre, acabem passant tota la informació “codificada”al mapa.
Els darrers dies fem diversos viatges a la furgo per carregar roba i, fem les compres als súpers i
anem una tarda a carregar-ho tot a Montjuïc.
Ja estem a punt.
Amb tot preparat, cap a les quatre de la tarda del divendres 29 de juliol de 2016, sortim de
casa amb 58.595 quilòmetres al marcador.
En Marçal, es queda a casa, treballa, la qual cosa és una gran sort, però això no impedeix que
marxem amb el cor una mica encongit al veure’l quedar-se, una mica moix. Sobre tot la Marta.
L’instint maternal fa de les seves.
Carretera i manta, altre cop, i ja fa vint anys que vam fer el primer viatge d’estiu l’any 1996
amb la T2 pel Cantàbric. 20 anys!
Barcelona, La Jonquera i entrem a França per la inacabable A-9, Perpinyà, Narbona, Besiers,
Montpeller (la ruta de sempre), on girem cap a l’est cap a Nimes, Arlés i fins a Saló de
Provença, on sortim de l’autopista per anar cap a Pelissana on hi ha l’àrea d’autocaravanes
que ens hem fixat com a destinació.
Arribem a les nou de la nit, havent fet 462 kms. Les coordenades de l’àrea són: 43.628548,
5.153691 // 43°37'42.8"N 5°09'13.3"E. L’àrea és una immensa explanada dins del poble, junt
a la zona esportiva. Hi havia unes quantes ACs. Sopem i, en acabat, per pair i estirar una mica
les cames, fem una volteta pel poble, que te un bonic casc antic circular envoltat per una
muralla. Com sempre, a França, tot està en ordre, tot està al seu lloc, i (quasi) tot està tancat.
Dissabte 30 de juliol de 2016
Ens llevem aviat, anem al poble a comprar uns croissants per esmorzar(6€) (estant a França no
me’n puc estar)i, cap a les 9, sortim. Tenim molts quilòmetres per davant, uns 900kms!.
Tornem cap a l’autopista pel mateix camí per on vam sortir ahir i passem per un súper Leclerc
on omplim de gas-oli doncs està força millor de preu que a l’autopista.
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L’autopista, com és habitual a Aix de Provença, està molt plena. Cap a les 11 passem per Niça,
on, no gaires dies abans, hi havia hagut l’atemptat del camió que va envestir a la gent del
Passeig dels Anglesos. Hi ha caravana.
Passat Niça parem a dinar a una rònega àrea de l’autopista ( a la zona de la Costa Blava, les
àrees de l’autopista no tenen res a veure amb les fantàstiques àrees de la resta de França)
Segons el GPS ens queden 508 quilòmetres.
Ja a Itàlia, tenim alguna retencióa l’alçada de Savona, pel que aprofitem per parar una estona, i
fer uns pipis i un fantàstic “Ristretto”.
Finalment, cap a les vuit de la tarda arribem a Offagna, on hi ha l’àrea d’autocaravanes que
ens hem marcat com a destinació. L’àrea és al carrer Martin Luther King, és força nova, te
aigua i lloc de buidat i hi ha altres 4 ACs. Està en un lloc alt i amb bones vistes.
Vam optar per l’àrea d’Offagna perquè està a un quart d’hora d’Ancona, terra endins, cap a
l’oest, i a dalt de la muntanya i vam pensar que seria un lloc ideal i fresc on fer nit després
d’haver fet uns 900kms. Prou lluny d’Ancona per no haver d’estar a la ciutat i amb la humitat
marina i prou a prop com per baixar-hi en un quartet d’hora, uns 20 kms. Per nosaltres va ser
perfecte, un “Furgoperfecte”.
A Offagna hi ha un altre lloc indicat com àrea d’ACs, a la plaça del Pare Pio, però estava ple de
cotxes i a peu de carretera. Millor l’altre
Doncs això, arribem a Ofagna (que
és a la llista del pobles més bonics
d’Italia) i..., estan de festa, fan una
festa medieval on hi participa tot el
poble. És més, tanquen els carrers
del nucli antic, els tenen guarnits i
decorats estil edat mitja i has de
pagar per entrar-hi, 10€ per
persona, ens ho mirem i..., tornem
cap a la furgo. Estem cansats, no
sabem ben bé de que va ni que hi
ha i pagar 30€... Volíem sopar una
pizza però tots els establiments són
dins de la zona de pagament, i, a
més, deuen estar a petar.
Sopem a la furgo i veiem mitja peli, “La intèrpret”, amb la Nicole Kidman.
Tinc un mal d’esquena considerable, molt localitzat a mitja esquena de la banda esquerra, i
que només m’agafa conduint, quan en porto moltes hores, curiós!. La Marta em posa una
crema pel dolor, pastilleta i a dormir.
A les 12 de la nit fan el fi de festa amb un castell de focs artificials.
Dormim molt plàcidament, tranquils i frescs. Perfecte!
Diumenge 31 de juliol de 2016
Hem dormit molt bé. Molt millor que no ho haguéssim fet a Ancona pel fet d’estar en una
ciutat (neguit i sorolls) ni per la humitat marina.Ens llevem sense cap pressa doncs el ferri surt
a les cinc de la tarda.
Aquest és el coixí de temps que teníem per si haguéssim tingut algun problema de camí.
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Esmorzem tranquil·lament, al sol. Fem una volta pel poble, que ara ja és de lliure accés, i veiem
que te un gran castell al bell mig, sobre d’una gran roca i veiem les restes de les parades i
instal·lacions on ahir van fer la festa medieval. Tot plegat no es gran cosa i ja fa força calor.
Baixem cap a Ancona i anem a la zona industrial on hi ha el súper Auchan (que ja coneixem de
l’any 2012 quan vam anar a Turquia i aleshores vam fer nit a l’àrea
d’autocaravanesautoritzada, que hi ha a una zona d’aparcament junt a l’Auchan). Fem temps
badant i comprem alguns queviures pel viatge i omplim de gas-oli, tant perquè no sabem el
preu a que va a Albània ni de quina qualitat serà.
Anem cap al centre.
Ancona és una ciutat força degradada, amb grans edificis rònecs i grisos. Sembla força deixada
i que potser va tenir una passat més brillant que en l’actualitat. A més, al ser diumenge, tot
està tancat. Hem de preguntar per trobar un lloc on menjar la pizza que tenim pendent i
finalment, prop del port, trobem obert el restaurant Giuliani, al principi del Corso Giuseppe
Garibaldi. (38.5€ 2 pizzes, amanida i cafè).
Havent dinat, anem cap al port a fer tots els carregosos tràmits de l’embarcament.
Entrem per una punta del port i hem d’anar fins l’altra, on hi ha l’estació marítima, a fer el
“check-in”. Trobem un aparcament a l’ombra i entrem a l’estació marítima on no funciona
l’aire condicionat. Hi ha força gent neguitosa, majoritàriament albanesos residents a Itàlia, que
estan fent cua,de forma absolutament desorganitzada, davant de les finestretes d’Adrià Ferris,
una tarda d’estiu a Itàlia, o sigui ...una merda!. Un petit caos que suportem suant estoicament
intentant que ningú se’ns coli, cosa que més d’un intenta. Després de no se quanta estona
aconseguim les targes d’embarcament i hem de tornar a recórrer tot el port fins arribar al
vaixell. Pugem al ferri.
Anem a recepció del vaixell a recollir les claus del nostre cambrot. Les claus les tenen en un
casiller com els dels hotels i és una clau de pany normal, tot plegat més antiquat del que estem
acostumats en el ferris. També, al mateix mostrador de recepció ens lliuren les corresponents
tres tovalloles i una noia ens acompanya fins al nostre cambrot.
El cambrot és bàsic però està bé. Amb dues lliteres i una petita cambra de bany amb dutxa, el
telèfon de la qual per aigua per tot
arreu. Rentem una mica de roba i
l’estenem per allà a dins. Jo em
rento la camisa i me la torno a
posar mullada perquè s’eixugui...
Sortim amb una hora i mitja
d’endarreriment. Sempre ens passa
igual amb els ferris.
Recordeu l‘escena del cambrot dels
Germans Marx?. Dons tot el vaixell
és això. Hi ha gent per tot arreu,
però no sols a les cadires, butaques
o bancs.., no, no, literalment per
tot arreu. Escampen mantes i si cal,
6

Albània...i Macedònia; i Montenegro; i Bòsnia-Hercegovina; i Croàcia; i Eslovènia i Pisa, a Itàlia.
matalassos inflables i ocupen tot el terra de la zona de passatgers. Hi ha persones, de totes les
edats, tirades a qualsevol racó. Gent gran, nens, mares amb nadons, de tot. I a coberta, també.
Un merder!. Fins i tot, en un dels passadissos del bar hi ha uns nens jugant a llençar penals
amb una pilota que va saltant per allà. Caòtic i espectacular, però divertit.
Això si no pares a pensar que passaria si tota aquella gent, que ja has vist com se les juga a la
cua del check-in, i que ara mostren una total desorganització i manca de respecte pels demés
amb la ocupació salvatge de tot l’espai disponible, haguessin d’actuar organitzadament en cas
d’emergència. Per sort, no ho vam haver de comprovar.
Tant el bar com el restaurant són força bàsics.
La mar està totalment tranquil·la.
El viatge és confortable. El vaixell
no es mou gens.
Veiem al segona part de la peli
d’ahir mentre sopem al cambrot.
Gaudim d’una fantàstica posta de
sol al final de l’estela del vaixell.
Dormim força bé.
Dilluns 1 d’agost de 2016
M’aixeco just per veure la sortida
del sol pel mar. Tot un espectacle.
El vaixell està ple de gent adormida
arreu. Alguns zombis van amunt i avall. Hi ha molta calma.
Faig les fotos i me n’entorno al llit.
Com que no hi ha pressa ens llevem tard i anem al restaurant, que encara està tancat, a
esmorzar ( 2 cafès, 2.40€) en una de les taules i ja ens hi quedem fins l’hora de l’arribada. Hi ha
poca gent.
Arribem a Albània, a Durres, puntualment a la una. A veure com ens va...
Baixem del ferri sense problema.
Per sortir del port ens demanen els passaports, la documentació de la furgo i la carta verda.
Cap problema. Tot en ordre, i sortim a la carretera direcció Tirana..., fàcil.
De Durres a Tirana només hi ha uns trenta quilòmetres d’autovia que és un seguit de naus
industrials, centres comercials i benzineres, totes de marques diferents.
Ens trobem un accident amb un Mercedes que ha rebut força i aconseguim esquivar l’embús
per poc. Hi ha força trànsit i força desendreçat.
Entrem a Tirana i ja veiem el contrast entre els edificis moderns i els de l’època comunista
molt més deixats i en mal estat.
Parem a canviar €uros per...Leks, la moneda Albanesa a raó de 1.000 Leks: 7 €uros (els preus
tenen el rètol de “All”: Albanian Leks). Tots els bancs tenen guàrdies de seguretat, tot i que no
desprenen gaire seguretat ni confiança. Són uns paios amb una camisa amb escut asseguts,
distrets, fumant a la porta del banc.
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Anem directament al lloc d’estada a
Tirana que és l’hotel Baron, a la
Rruga (carrer) Elbassani 274, ja a les
afores de Tirana, al barri o districte
de Sauk, cap al sud.
Sortim força bé del centre de Tirana
seguint els indicadors direcció
Elbassan i arribem a la zona de
l’hotel però no el trobem.
Preguntem a un taxista que ens ho
indica, fem mitja volta i ens tornem
a passar de llarg però el taxista ens
veu i ens indica que el seguim, però
aleshores el paren uns clients, però
amb clients i tot, ens acompanya fins la porta del recinte de l’hotel que està una mica amagat
darrera una benzinera de la cadena...”Kastrati”. Curiós nom pel que sigui, fins i tot per una
benzinera.
Arribem a l’hotel Baron però no per anar a l’hotel, si no perquè és l’únic lloc on hem trobat
(per internet) que s’hi pot “acampar” amb la furgo o AC. Aquesta opció d’hotels que et deixen
aparcar i fer servir els seus serveis l’anirem trobant a tota Albània. És la resposta de la indústria
hotelera a la manca de càmpings. I en el cas de Tirana, és pràcticament la única opció segura,
al menys en la nostra opinió. Quan hi arribem (ja havíem contactat per correu electrònic des
de Barcelona) hi ha un parell d’ACs una italiana i una francesa.
Coordenades de l’hotel Baron: 40°54'06.9"N 20°42'35.5"E. RrugaElbassani 274
Aparquem, i ens mostren, molt amable i atentament, el serveis de l’hotel i ens indiquen on
estan els serveis que podem utilitzar les 24 hs. De nit hi ha un vigilant.
Una mica estrany però està bé. L’hotel està impecable.
Una dutxa i a dinar.
Mentre dinem arriba una furgo francesa. És una Mercedes 4x4 que ens explica que van trencar
un palier i que, gràcies a l’amabilitat de la gent, ho van poder reparar. Ells ja porten dies per
Albània i ens donen alguns consells i sobre tot, ens treuen la por de sobre en referència a
alguns dels tòpics sobre Albània: Les carreteres no estan tant malament, es pot beure aigua
sense problemes, la gent és bona gent, etc...
Havent dinat, un familiar de l’hotel ens porta amb el cotxe fins al centre, pagant 5€... (tots
tres).

Tirana:
Una ciutat, més aviat lletja, amb molts edificis de l’època comunista que estan en força mal
estat. Tot i això, de tant en tant, hi ha edificis moderns com a símbols d’un futur millor.
Baixem del cotxe a la plaça d’Scanderberg l’heroi medieval albanès, que està dalt del seu cavall
al mig de la plaça mostrant la seva fermesa enfront l’ocupació turca..., tot i que en aquesta
mateixa plaça hi ha la preciosa mesquita Xhamia e Et'hemBeut que es pot visitar, i visitem,
sense cap problema. En un altre cantó de la plaça hi ha el museu nacional amb un
impressionant frontal amb una immensa imatge d’exaltació comunista, i que no visitem.
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No hi ha un nucli històric, antic que
sigui visitable pel que passegem i
anem voltant pel centre de la ciutat
veient edificis nous en bon estat i
de no tan nous en pitjor estat amb
pintures caient i parabòliques
rovellades. Moltes botigues, de les
que també en hi ha de modernes i
de no tant...Molts establiments de
menjar: fruita, pastisseries i
queviures;
floristeries,
etc...,
passegem per una zona on hi ha un riu (el Lumi i Lanes) que està canalitzat. Mentre parem en
una cantonada per decidir cap on anem, para una noia i ens pregunta si volem ajut, és una guia
espanyola (andalusa) que treballa allà i ens dona algunes indicacions.
Acabem sopant Döner i pollastre en un restaurant a molt bon preu: 830 leks, uns 6.5€ tots
tres. Més tard l’Èlia es pren un gelat (60All)
Agafem un taxi per tornar a l’hotel, amb el que pactem el preu de 700 leks, uns 5€, que és el
que ens havien dit a l’hotel que havia de ser el preu correcte. Tot i això, com que l’home no
sabia ben bé on anava, quan va veient que anem marxant del centre va rondinant pel que li
acabem donant 1.000 leks: 7€ i tots contents.
Arribem a l’hotel i encara estem a temps de poder gaudir d’una estona de relax mentre un dels
clients de l’hotel toca fantàsticament el piano. Fem un “Raki”, l’aiguardent Albanès (100All).
Dimarts 2 d’agost
Mentre esmorzem sentim uns sorollets entre les plantes i alguna fressa i trobem a dues
tortugues de terra perseguint-se. Entenem que el mascle, calent com un mico, va perseguint a
la femella perquè accedeixi a ser estimada...i ella, com totes, es fa força de pregar, per la qual
cosa la persecució és força llarga i divertida.
Tornem a Tirana, però abans ens informem dels llocs on hi ha mercat.
En hi ha tres, i el parent del taxi que ens torna a baixar a la ciutat, ens deixa a la porta del
primer (junt a l’antiga estació ferroviària) al nord-est de la ciutat, és el més pobre i més bàsic, i,
per tant, el més interessant. I així és. D’entrada, l’accés és invisible. És per un petit carreró, mig
en obres, mig entre cases enderrocades que va fent corbes fins arribar a la zona del mercat
pròpiament dita. Un cop allà hi ha parades de roba, d’estris per casa, de menjar, de fruita (on
tothom ven el mateix, destacant unes immenses síndries de pell ratllada blanca i verda),
sabates, roba de segona ma, formatges, planter i al fons unes parades de bestiar on venen
pollastres i gallines, ànecs i galls d’indi...tot viu!. No hi ha gaire gent comprant.
El segon mercat, o basar, és bastant més organitzat, està ubicat en l’espai i naus d’una antiga
fàbrica, anomenada “Dinamo”, al carrer / Rruga Ferit Xhajko, on tot està força més endreçat,
amb zones cobertes i descobertes, molta cosa de segona ma. És molt gran.
Seiem una estona a descansar en una terrassa d’un bar veient passar el mon i uns autobusos
psicodèlics! (360All per tres refrescs).
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I la tercera zona de mercat és força
més antiga i ara estaven restaurant
els porxos que l’allotjaven junt a la
plaça SheshiAvniRustemi, tot i això,
encara hi ha algunes parades on
venen fruita, fresca i seca, i tabac a
doll (curiós!).
Dinem allà mateix, a la plaça
SheshiAvniRustemi,on ens han
aconsellat i on veiem que mengen
els autòctons, son dos o tres bars–
restaurants consecutius on fan
alguna amanida i carn (picada en
forma de salsitxa) a la brasa, hamburgueses i brotxetes de pollastre i un excel·lent formatge
també a la brasa (920 leks, 6.67€).
Havent dinat, caminem per la mateixa avinguda on hem dinat que ens porta de nou fins a la
plaça Skanderberg i des d’allà tornem a entrar a la zona de la Rruga e Kavajes, prop d’on ja
vam passejar ahir, en una altra zona on també hi ha força comerç.
Passegem fins al barri de “Block” on vivia l’elit del partit comunista albanès i al que no hi
deixaven accedir al poble perquè no veiessin el nivell de vida dels seus governants. Parem a fer
un cafè i un gelat en una terrassa (2 cafès, gelat i 3 galetes, 630leks) i preguntem per trobar la
casa del president de l’època comunista EnverHoxa, que va ser el màxim governant durant uns
40 anys de +/- 1941 a 1982. La casa és una torre amb jardí. Que tampoc és gran cosa.
Seguim passejant fins al gran parc de Tirana, el “Parku i MadhKodrat e Liqenit”, un gran parc al
voltant d’un gran llac (artificial) on la gent va a fer esport i/o simplement a passejar o jugar
amb els nens i/o els gossos. Allà parlem amb uns nois, un dels quals vol ser guia de muntanya i
parla força italià.
Taxi cap a l’hotel / càmping.
A les vuit sentim la crida a l’oració des del minaret de la mesquita propera. A les 8.30 ja és
quasi de nit. Estem força més cap a l’est que a Barcelona, i es fa de nit abans.
Surto a fer una volta per les rodalies de l’hotel, a la carretera hi ha força botigues: un súper
força modern, una funerària amb els taüts exposats (!) i un forn que també fa força goig on
venen pa de blat de moro que a la Marta li va força bé i on la dependenta parla anglès. I un
petit complex amb botiga amb vestits de núvia i, a sobre, un restaurant on fer el convit, el pack
complert (Pa de blat de moro i 2 croissants, 100 leks).
Dimecres, 3 d’agost de 2016
Marxem de Tirana fàcilment doncs l’hotel Baron, o som, està precisament a la carretera
d’Elbassan, que és cap a on anem per anar cap al llac Ohrid, cap a l’est.
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A diferència de la ruta Durres – Tirana que és una autovia molt urbanitzada, ara ja deixem les
zones habitades i comencem a veure l’Albània que hem vingut a veure.
El primer tram està en obres, però després millora substancialment, fins a convertir-se en una
nova autovia. Passem Elbassan on el trànsit és força “complex”. Hi ha una gran cruïlla entre
dues vies de dues direccions i sense cap regulació que és una bona prova de la que sortim
airosos.
Per la carretera veiem pallers del clàssics, dels del pessebre. Veiem restaurants en edificis
considerables, mastodòntics. Parades de fruita i cistells. Un cotxe n’arrossega un altre. Hi ha
molta vida al carrer i a la carretera, molta gent en moviment. Passem Librazhd, que és més
petit. Les cases van escassejant. Passem Prenjac, on hi ha un petit llac. Aquí també hi ha molta
vida, força comerç. Molts camps de blat de moro. Iniciem la pujada d’un port amb una bona
carretera de dos carrils. Perfecte. Hi ha molts, però molts, llocs per rentar els cotxes “Lavazh”
que llencen (malgasten) aigua a discreció, sense cap mesura ni sentit.
Arribem al cim del port i ja veiem l’immens llac Ohrid al davant nostre, amb la vora d’enfront,
lluny, que pertany a Macedònia.
Baixem i arribem a la vora del llac, que fins i tot te ones!. Per la carretera hi ha paradetes on
els nois venen les truites del llac, encara vives!. A més, aquest llac te una espècia de truita
endèmica anomenada Koran, que no sabríem reconèixer.
Arribem a Pogradec, on també hi
ha força gent al carrer, molt de
cotxe però sense arribar a ser
caòtic. Està bé. És divertit.
Creuem
Pogradec
direcció
Tushemisht on està el càmping
Arbi, que és on volem anar
(Coordenades:
40°54'06.9"N
20°42'35.5"E). El càmping està
impecable, molt nou i molt polit,
amb gespa i uns bons serveis, inclòs
rentadora. Estem sols. A més està
just davant del llac que està una
mica revoltat. Hi ha una platgeta
amb unes hamaques i unes ombrel·les on sembla que estiguis al Carib. A l’entrada del càmping
veiem el primer dels 700.000 búnquers del país, pintat com si fos una marieta. Molt curiós. I
mostra com el país ha evolucionat traient gravetat a una fixació del dictador comunista, sobre
una possible invasió estrangera, que el temps ha mostrat que era del tot injustificada i
absurda, a més d’inútil.
Ja que hi som, voldríem tastar el Koran, la truita autòctona, però al restaurant del càmping no
en tenen, pel que anem a fer una volta a veure que trobem. Mirem un parell de llocs i ens crida
l’atenció un restaurant amb un pati ple de plantes i flors on veiem que hi entren els autòctons,
tot i que de turistes no en hi ha gaires, per no dir cap. Ja ens va bé i el preu del koran hem vist
que és +/- el mateix a tot arreu (uns 20€/kg.), pel que ens quedem allà mateix, en una taula a
l’ombra envoltats d’hortènsies florides.
Dinem els reglamentaris Koran amb patates i verdures a la brasa, i de postra síndria i una mena
de panets de pa de pessic banyats en un xarop (35€). Sorprenentment aquesta truita és força
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més gustosa i melosa que les d’aquí. És una mica salmonada. La volíem tastar al forn però ens
diuen que triguen molt a cuinar-la. Igualment ens hi estem força estona perquè són força lents
servint. Però el lloc està molt bé. Estem molt tranquils..., de vacances.
Havent dinat fem una volta pel poble que
semblava molt turístic però ens acaba
sorprenent amb un petit nucli antic, molt ben
urbanitzat i amb molta aigua, amb diversos
canals i recs que van i venen per tot arreu. Al
centre del poblet hi ha una plaça amb unes
parades on la gent del poble hi ven artesania de
ganxet feta per elles i alguns queviures, en un
racó hi ha una surgència d’aigua molt freda que
brolla del terra. Fem un cafè en una agradable
terrassa a l’ombra (200 leks).
Tornem cap al càmping passant pel
DrilonNational Parc, que tot just és una zona
d’aiguamolls i camps de pomes i blat de moro, i
un parell d’ases estacats als arbres, per on
passeges fins arribar a un espai fantàstic, també
ple d’aigua, on la gent hi va a passejar i prendre
la fresca i els nuvis, vestits de casament, a fer-se fotos. Hi trobem vàries parelles, uns sols,
altres amb les dames d’honor, altres en barca...vinga fotos i poses. Hi ha diversos bars amb
terrasses i taules a l’aire lliure sota els grans salzes que cauen del cel cap a l’aigua, conills i
ànecs que volten per l’herba i cignes que leviten sobre l’aigua. En un dels arbres hi ha un os
dissecat! amb que ens fem una foto amb cara d’espantats!. Un preciós paratge.
Arribem al càmping però ens quedem una estona a la platja del llac, ens estirem a les
hamaques i fem una migdiadeta. En acabat ens banyem al llac, que està una mica tèrbol pel
vent que ha fet, però que ja no fa, tot i que ha remogut l’aigua que te una agradable
temperatura. La tarda cau i el paisatge va agafant tons càlids que ho suavitzen tot. Molt
ducòlic.
Al càmping ha arribat una furgona austríaca que venen de Macedònia, que ens diuen que és
molt més turístic que Albània, tal i com també ens va dir el francès del càmping de Tirana.
Dijous, 4 d’agost de 2016
Temps molt agradable, 21ºC i una mica d’airet. Al llac ja no hi ha ones.
Anem cap a Macedònia. Avui farem la volta al llac Ohrid.
Al lloc fronterer no son tan rigorosos com altres llocs on passarem durant aquest viatge, és
més, l’home que ens atén, és molt amable i ens fa molt bona propaganda del seu país dientnos que hi hem d’anar a visitar-lo... un altre dia serà, germà.
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Al cap de molt poc arribem al
Monestir de Sant Naun, hi ha uns
grans
aparcaments
(on
possiblement s’hi podria fer nit),
trobem lloc a l’ombra (2.5€
parking) i entrem al recinte
monàstic ubicat a la vora del llac
Ohrid. Veiem que hi ha unes
barquetes i ens ofereixen fer un
passeig en barca pel llac per veure’l
des de l’aigua i val la pena doncs les
vistes del conjunt de l’edifici
monacal amb el llac als peus i les
muntanyes
al
fons
són
espectaculars. També, com a curiositat, fent la volteta en la barca, passem per la zona on hi ha
el riu que alimenta el llac i que, de fet, és un riu que baixa subterràniament pels terrenys
kàrstics des del llac Prespa que es troba dalt de les muntanyes, (a 850 mts. d’alçada i que,
curiosament, està compartit per Macedònia, Albània i Grècia), i que alimenta a l’Ohrid amb un
gran cabal d’aigua molt freda i neta. (Barca: 5€, els tres, una mitja horeta).
Acabada la volteta, passegem fins al recinte pròpiament dit, dins del qual hi ha la joia de la
corona que és un preciós edifici, d’un estil semblant al nostre romànic, tot i que més arcaic i
més massís i fet de maó. És un temple del segle XII, d’interior fosc i parets robustes, totalment
decorat amb pintures bíbliques i amb un interior molt treballat i farcit d’icones (Visita 3€). Les
vistes sobre el llac són extraordinàries, es veu la vora albanesa d’on venim. Compro una petita
icona de Sant Naum. M’agrada la estètica de les icones de l’església ortodoxa.
De sortida del monestir fem una volta per la zona i ens crida l’atenció la immensa quantitat de
monedes que els devots (o sonats?) llencen al riu que entra al llac, en hi ha milers!. Més
endavant hi ha uns locals on ja preparen els dinars, estan preparant unes grans hamburgueses
i més enllà unes casetes on venen records, tots més o menys iguals... de lletjos!. Hi ha força
gent badant.
Marxem i seguim cap al nord vorejant la vora est del llac Ohrid, i més o menys, a l’alçada de
Peshtani veiem varies zones de banys lliures pel que parem sota l’ombra d’uns arbres i ens
fem un bon bany a les tèbies,i molt netes, aigües del llac, en un ambient molt familiar. Molt
agradable, i més sent aigua dolça!. Dinem allà mateix, a l’ombra, de cara al llac.
Havent dinat seguim amunt fins a la ciutat macedònia d’Ohrid, que dona nom al llac. Es veu
una mica més moderna que Albània. No parem i seguim cap a la frontera, que creuem cap a les
16.30hs., fent cua només ala banda albanesa.
Ja a Albània, parem a Lin, un petit i preciós poble de pescadors ubicat en una península que és
l’únic accident geogràfic destacable de tota la costa del llac. Parem i fem un cafè en una
terrassa construïda sobre les aigües del llac. Absolutament fantàstic, a mitja tarda, davant del
llac totalment pla. Tot un plaer. Hi ha algunes barques passejant, en veiem sortir una que se’n
va a pescar. Vacances...
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Fem una volta pel poble i és una gran troballa, és un poble de postal, amb casetes baixes en
carrerons que van a parar al llac, cases blanques plenes de flors i parres que creuen el carrer
creant unes ombres immillorables.
Tot un racó de món amb el llac
sempre al fons. Àvies assegudes a la
porta de casa, nens jugant al carrer.
Un home porta un ase de la brida.
Ens creuem amb gallines. Una dona
tria mongetes seques, una altra treu
llavors de les flors de les cebes.
Passen dues dones amb un feix de
llenya a l’esquena. Cap turista.
Només nosaltres.
Marxem amb una sensació molt
agradable, amb una gran calma al
cos.
Tornem a la carretera direcció sud sense rumb fix, passem per davant d’un càmping que
sembla bàsic però te bona pinta. Hi anem, és el càmping Rei. Bàsic si, però tot amb gespa, llum
wifi, serveis i una terrassa amb accés al llac que no te preu. També hi ha un bar restaurant i tot
això per...5€!!, ens hi quedem. Passem el que queda de tarda llegint i banyant-nos al llac.
Tenen un pobre cigne lligat amb una corda com a decoració, que trist.
Divendres, 5 d’agost de 2016
Pesca (no pesquem res...), bany al llac. Un matí de relax. Dinem i marxem.
Seguim cap al sud, fins a Korce. Veiem les restes del mercat on ja no queda quasi ningú. Hi ha
una zona en restauració que sembla Port Aventura però està tot tancat.
Fem un cafè en una terrasseta amb uns autòctons (2 cafès 150 leks).
Marxem cap a Voskopoja, un poble situat terra endins, ca a l’oest i amunt de Korce amb una
curiosa història doncs al segle XVII va arribar a tenir 70.000 habitants, va tenir la primera
impremta dels Balcans otomans fora d’Istanbul, tenia hospital i va arribar a tenir fins a 24
esglésies. Ara és un senzill poble de muntanya, tranquil, vacacional on encara hi queden
algunes esglésies entre les que destaca Sant Nicolau. Preciosa amb boniques pintures i un
interior sobri. Passegem fins a Sant Elies per un camí pedregós passejant de cara al sol ponent.
La nau i el campanar estan separats dins del mateix recinte. L’església està buida i no sembla
que hi facin cap mena de treball. De volta al poble busquem un lloc on fer nit, mirem un parell
de llocs i finalment, una dona ens ofereix dormir a la porta de casa seva on està petant la
xerrada amb altres dues dones, totes molt eixerides. Ens ofereix cafè i raki, l’aiguardent
albanès.
Fem una volta pel poble, passem per “la” botiga del poble. Sopem a la furgo i a dormir.
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Dissabte, 6 d’agost de 2016
Ens llevem aviat i passegem per fer
gana fins a l’església de Sant Maria.
Està tancada. Tornem a la furgo i
esmorzem i tornem fins a Santa
Maria amb l’Èlia però segueix
tancada. Mirem des de fora i veiem
el porxo de la nau amb unes
boniques pintures. El campanar
també és extern a la nau de la
basílica.
Tornem cap a Korce i girem cap al
sud, direcció Leskovik per la SH75, i
al poc de sortir de la ciutat la carretera està en obres pel que anem molt, molt a poc a poc.
Passem un port de muntanya, hi ha trams asfaltats i altres en obres. Parem a Erseke, ja en una
gran vall, el poble és trist amb una forta estètica comunista. Molts bars amb molta gent.
Comprem pa.
Seguim cap al sud i ja és hora de dinar pel que parem a un parador de carretera a Germenj,
molt rústic i casolà, on ja hi ha dos ciclistes italians dinant amb els que anem petant la xerrada.
També s’hi pot acampar, precisament amb nosaltres arriba una furgo holandesa que s’hi
queden.
Dinar excel·lent, be al forn, albergínia farcida, amanida de
tomàquet i formatge “Feta” (Estem molt a prop de Grècia),
patates fregides i fruita i, finalment, mel de la casa. Tot boníssim.
La mel ens agrada molt pel que en comprem un gran pot per casa.
Ens la posa de la que van collir el dia anterior, és
extraordinàriament fina, fluida i transparent, una delícia. A l’hort
de la casa hi tenen els ruscs de mel, fruiters de prunes i pomes i
parres amb raïm. No kilòmetre zero, això és metre zero. Molt
recomanable. (Dinar 2.250leks. 3.5kg de mel 4.000leks)
Amb la panxa contenta seguim cap al sud fins a Leskovik per una
petita carretera prou digne amb algun portet, estem a escassos
quilòmetres de la frontera grega.
Seguim per la SH-75 fins a Çarshové on veiem indicacions per anar a Grècia, tot just a 8 kms.
però aquí fem un gir de noranta graus cap al nord, encara per la SH-75, seguint el riu Vjosa, fins
a Petran i, just passar el poble, girem a la dreta, remuntant el riu Langarica, cap a un paratge
anomenat “Ura e Kadiut” aBenje, provincia de Permet, està força ben indicat. En aquest lloc hi
ha un estètic pont de l’època otomana (segle XIX) construït pel sultà Ali Pasha, sota del qual hi
ha diverses basses d’aigua termal. Just en la base d’un dels cantons del pont hi ha una de
petita i calentona i al davant del pont en hi ha dues més de força grans on hi juguen els nens i
els seus pares. Hi ha un immens aparcament i alguns bars amb terrasses. Al ser ja avançada la
tarda, poc a poc la gent va marxant pel que ens anem quedant pràcticament sols, nosaltres i
una família alemanya amb una T5 i tres nens.Ens banyem a totes les basses, unes de mes
calentes que altres, unes més fondes que altres, en qualsevol cas molt agradable, molt lúdic,
amb aigua a uns 30 graus de temperatura, la qual cosa ho fa molt comfortable.
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Tornem a la furgo a sopar i, en acabat, tornem a fer uns banys, ja de nit, sols, sota el pont i la
lluna. Molt bonic.
Dormim allà mateix, fantàsticament bé.
Ha estat un bon dia per l’Albània profunda, lluny de tot.
Diumenge, 7 d’agost de 2016
Venen a cobrar per l’aparcament,
200 Leks (1.4€) un preu
suportable!...
Esmorzem i anem a banyar-nos
però decidim remuntar el riu
doncs veiem que hi ha altres
basses més amunt i, efectivament,
n’anem trobant, a banda i banda
de riu, les de l’esquerra són una
mica més fredes que les de la
dreta. Els autòctons ens acullen
simpàticament i es sorprenen de
veure turistes en aquell racó de
món. Alguns d’ells s’unten el cos de fang. En tots els casos l’agua està molt neta i, igualment en
tots els casos, és molt lúdic i agradable submergir-s’hi. En gaudim molt.
Marxem i tornem a baixar fins a la vall del riu Vjosa, un riu d’aigües turqueses, amb una gran
llera que a vegades s’estreny en gorges rocoses. Trobem als ciclistes italians amb els que vam
dinar ahir. Seguim per la SH-75 fins a Këlcyrë amb la intenció d’anar cap a Berat però
preguntem i tothom ens desaconsella agafar la SH-74 que ens hi portaria directament per la
qual cosa desistim d’intentar-ho, pel que girem cap a la costa direcció Gjirokastër per la SH-75
seguint el Vjosa fins arribar a l’espectacular pont metàl·lic Ura e Dragotit que el creua en
direcció a la nacional SH-4. En aquesta zona hi ha diversos manantials d’aigua, com la de la
marca Tepelene, que és una ciutat propera, que trobem per tot el país.
Arribem a Gjirokastër, anem cap al centre i comencem a pujar cap al castell per un carrer
empedrat de forta pendent fins que la furgo comença a lliscar, m’acolloneixo i fem mitja volta
com podem i baixem fins al principi del carrer on aparquem. Pugem a peu fins al castell. Els
carrers de dalt del turó són força comercials i turístics i la última pujada fins el castell és durilla
i més al migdia. Com que és l’hora, dinem un tros de pizza, Frankfurt, una empanada d’espinac
(Bürek), begudes i de postra una mena de pa de pessic empapat de llet i amb caramel per
sobre molt bo (600 leks).
Seguim pujant una mica estabornits per la calor. El castell és una fortalesa impressionant, molt
gran i força ben conservada i, com a curiositat, en una de les seves terrasses hi ha les restes
d’un avió espia estatunidenc que, l’any 1957, en plena guerra freda i segons unes fonts va ser
abatut i segons altres fonts va tenir una avaria, tot i que sembla més certa la segona opció
doncs l’avió està força sencer. Dins del castell hi ha nombrosos canons i un petit tanc soviètic
(Castell 600 leks). També hi ha un museu militar on no entrem.
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Des de dalt del castell es veu tota la
vall i la ciutat i com les cases es van
enfilant muntanya amunt, i la part
més antiga amb les precioses cases
otomanes destacant-hi. Baixem cap
al barri de Dunavat on hi ha força
cases antigues i ens trobem a mb
l’espectacular casa Zecate que és
visitable i ens hi guia el mateix amo
que parla francès i ens explica la
distribució de la casa i com el règim
comunista els hi va incautar per,
molts anys més tard, tornar-la a la
família en molt mal estat de
conservació. Actualment donat l’elevadíssim cost del manteniment d’una casa d’aquelles
dimensions hi fan visites per ajudar al manteniment de la mateixa. Hi ha una preciosos salons
amb uns grans finestrals, espais separats per homes i dones i tota mena de luxes per l’època
com nou xemeneies, varis wc, aigua corrent i la primera rentadora que va arribar a Albània, i
una mena de sòtan refugi (400 leks).
Seguim voltant pels carrerons i passem per una altra casa-museu, en aquest cas de l’escriptor
Ismael Kadare, també molt arreglada. Acabem fent un cafetó (150 leks).
Marxem de Gjirokastër i seguim cap a la costa amb la intenció d’anar a fer nit un paratge
anomenat Blue Eye o Syri i Kalter en albanès. Aquest lloc està a mig camí entre Gjirokastër i
Saranda, ja a la costa. Cal sortir de Gjirokastërcap al sud, per la vall del riu Drin per la SH-4 i
girar a la dreta per la SH-78, fer un petit port i ja de baixada, desviar-se per la SH-99 fins a
trobar el desviament cap al Blue Eye o Syri i Kalter. Al poc d’entrar, passem per una mena de
peatge on no hi ha ningú i que està ubicat a sobre d’una presa que passes per sobre i aleshores
fas uns tres o quatre quilòmetres de pista fins arribar al final on hi ha uns aparcaments, uns
restaurants i bars i, en un racó del paratge, hi ha el Blue Eye en si, que és una impressionant
surgència d’aigua de la que surten 18 metres cúbics d’una aigua absolutament transparent uns
(gèlids) 10 graus de temperatura.
A l’arribar-hi de tarda, que acostuma a ser una bona tàctica si busques lloc per fer nit, ja no
paguem i trobem el millor lloc possible i molt més proper al punt d’interès.
Fem una primera visita al lloc però el llum del dia ja s’esllangueix i no és tan vistós. Tot i això és
un indret amb varis bars, canals d’aigua, rius, etc...i es pilla el wifi sense problema.
Fem nit en un racó molt privilegiat, a l’ombra. Tot plegat un lloc força fresc.
Dilluns, 8 d’agost de 2016
Ens llevem i esmorzem darrera la furgo i “descobrim” unes curiosíssimes micro-granotes molt
divertides.
Ben aviat ja va arribant gent i l’aparcament es va omplint desordenadament.
Anem cap a la surgència del Blue Eye i ho veiem amb llum solar i gaudim de tots els tons
possibles del color turquesa. El lloc és hipnòtic, recorda el moment previ a l’explosió d’un
guèiser islandès. Vas mirant la ebullició de l’aigua que surt amb molta força del subsòl i vas
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veien continus canvis de textura i
color que et captiven. Anem voltant
pel lloc veient-ho tot des de
diferents angles que ofereixen
diferents vistes, totes elles brillants.
Teòricament no t’hi pots banyar
però hi ha força horteres de platja
que s’hi fiquen i nenes mones que
s’esgarrifen per la fredor de l’aigua.
Esperem que entri el sol fins que
il·lumini plenament el clot d’on surt
l’aigua però el mateix enclotament
fa que això trigui. Passegem per tot
l’indret veient el Blue Eye, el riu que crea i el llac que hi ha al final que te una immensa
quantitat de plantes aquàtiques. Un preciós i fresc paratge que val la visita.
Quan intentem sortir, el caos de trànsit és considerable. No hi ha ningú que reguli res i tothom
(com sempre i a tot arreu) vol anar fins a la cuina i estan aparcats arreu i de qualsevol manera.
Ens costa una mica però en sortim indemnes. Avisem a una AC de que no tiri gaire més endins.
A la sortida del parc passem pel lloc de peatge i el tio ens mira estranyat (suposo que no li
sonem i menys al ser estrangers) però no parem i marxem.
Tornem a la carretera direcció a Butrint, un dels llocs Patrimoni de la Humanitat d’Albània.
Passem per un poble amb el curiós nom de “Mesopotam”, passat el qual girem cap al sud per
la SH-97 fins que, a escassos quilòmetres de la frontera grega, a Çiflig busquem la cruïlla de
laSH-98 direcció Mursi però ens passem de llarg i tirem enrere fins que, més intuïm que veiem,
la cruïlla, doncs te tot l’aspecte d’un senzill camí... però és allà. Girem i entrem en uns carrers
de terra en deplorable estat i hem de preguntar i ens indiquen la direcció però ens sembla
increïble, però és per allà. Molt a poc a poc, pel mal estat del camí, anem fent, passem per
l’estany de Mursi i anem tirant fins arribar al transbordador que porta a Butrint si es ve del
sud. És l’hora de dinar i busquem un lloc per dinar, tirem una mica enrere fins a un local força
vistós que hem vist alguns quilòmetres enrere. Fa força calor.
Entrem. És un gran local on només hi ha una taula ocupada per uns policies..., bevent cervesa
com qui beu aigua.
Com en altres llocs d’Albània tenen una carta amb “N” plats però a l’hora de la veritat només
en tenen un parell, que, a més acostumen a ser els mateixos. En resum que hi ha amanida
(bàsicament tomàquet), aquí com a extra tenen arròs “pilaf” (bullit i passat per la paella), pasta
(preparada molt bàsicament amb tomàquet i formatge ratllat), “Kofte” les típiques salsitxes a
la brasa, i de postra síndria i a més ens regalen unes excel·lents i gegants figues. Els veïns
policies ens ofereixen una cervesa que acceptem. Tot per 7€!!.
Havent dinat i sota un sol de justícia tirem a cap a Butrint. Passem amb la furgo pel
rudimentari transbordador (1000 leks/7€). Just davant de la porta hi ha un aparcament i una
mica més enllà, al costat d’un bar hi ha un bon lloc a l’ombra, on aparquem amb la intenció
inicial de fer-hi, potser, nit.
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Entrem a Butrint, et donen un
fulletó amb un mapa i a voltar-la.
Entre la digestió i la calor anem una
mica
al
ralentí
però
afortunadament el recinte està ple
d’arbres i hi ha molta ombra. Molts
dels arbres són llorers que
desprenen una forta aroma. Un
passeig agradable. Les ruïnes es
remunten a l’època grega clàssica i
es perllonguen fins l’edat mitjana.
Destaquen
els
edificis
més
importants i en millor estat de
conservació com el Teatre, el Baptisteri on hi ha uns mosaics visibles; altres mosaics estan al
Gymnasium. Altres llocs destacats són la Porta del Lleó, on hi ha un lleó cruspint-se un bou. La
Porta del Llac amb una espectacular estructura arquitectònica hel·lenística. Al centre del
recinte, dalt d’un turó, hi ha el castell que allotja el museu on s’hi exposen les principals
troballes i t’ajuden a entendre l’evolució històrica del lloc. En resum, un passeig històric molt
agradable. (entrada Butrint 2.100 leks).
Preferim no quedar-nos a fer nit allà i, seduïts per les imatges de les idíl·liques platges
jòniques, tirem cap al proper poble de Ksamil i, tot i que no m’atreviria a qualificar-ho d’error,
si que ens genera un cert regust d’equivocació. I més tenint en compte el que veurem dies
després.
Ksamil és angoixant, amb platges precioses en una badia espectacular esquitxada de petites
illes i, allà a baix, l’illa grega de Corfú, molt més gran, però, pel nostre gust, excessivament
massificat i sobreexplotat. Hi ha molta gent, botigues i tota mena d’establiments turístics, tot
força caòtic. Típic lloc de platja híper-turístic.
Segons la informació que tenim hi ha varis llocs mal anomenats “càmpings” i els visitem tots, i
a quin pitjor, són simples cases on et deixen acampar, al sol, en un terreny annex sobreocupat. No ens agrada cap. Mentre
busquem el darrer dels llocs ens
trobem amb uns holandesos, també
angoixats, que també n’estan
buscant un. Tot i que ells ja estan
“acampats” en un lloc d’aquests.
Ells estan en un recinte d’un bloc
d’apartaments, en una zona amb
herba,llum i aigua però sense wc.
No està pitjor que altres llocs, està
força a prop de la platja, te wifi i
com a mínim hi ha herba i
l’encarregat és força amable. 10€ x
nit. Per tot plegat i, sobre tot,
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perquè ja és l’hora de decidir-nos, ens hi quedem. (Apartaments Villa Sonia. Rruga Isadora
Duncan , força cèntric dins de Ksamil.
Instal·lem la furgo en un raconet prop d’un edifici mig caigut que hi ha al darrera, prop de la
bomba d’aigua, que és una murga acústica. Que hi farem, demà serà un altre dia!. Havent
sopat, fem una volta pel poble. Tot són llocs turístics on menjar les inevitables pizzes, algun
lloc on fan peix a la brasa, parades de flotadors i diversos estris de platja. Ens decidim per fer
uns postres, comprem alguna cosa a una pastisseria (250 leks) i fem un crep en una creperia
(600 leks, 2 creps i 2 sucs). Fa una temperatura força agradable.
Dimarts, 9 d’agost de 2016
El soroll de la bomba d’aigua ha estat una nosa tota la nit però, malgrat això, hem dormit força
bé, amb molt bona temperatura.
Esmorzem i anem a la platja i..., ja no s’hi cap!. Són unes precioses caletes de sorra fina i aigües
immaculades on tot l’espai disponible està ocupat per hamaques de lloguer. Tan sols hi ha un
raconet on hi posa “PublicBeach” que està encara més ple. Que hi farem.
T’has d’ambientar, acostumar-t’hi i
gaudir dels tòpics del Mar Jònic,
sorra blanca, molt blanca, i aigües
càlides i transparents d’un turquesa
intens. Un espectacle. El mateix que
podrien trobar a qualsevol de les
mítiques illes gregues però a
Albània.
De tant en tant passen uns crios
venent una mena de bunyols
ensucrats o amb xocolata i també
passen una adults venen mòbils i
altres estris varis com pals de
selfies, fruita o cartes de l’UNO.
Dinem a la furgo. A l’Èlia li
comprem una pizza (Pizza 650 leks). Havent dinat fem una migdiada i en acabat contactem per
Skype amb en Marçal que se’n va a Graus amb la Maria.
A qualsevol espai o terreny hi ha un petit negoci d’aparcament de cotxes amb uns nois que te’l
vigilen a un preu moderat.
Tornem a la platja.
A la platja hi ha menys gent que al matí i s’hi està força bé, hi ha menys xivarri. Lloguem un patí
a pedals per fer un “creuer” per la badia de Ksamil fins a la petita illa del davant. Anem fins a la
illeta, a la que donem la volta, mentre ens anem tirant pel tobogan que porta el patí incorporat
i ens fem un fart de riure. Des del mar s’entén millor la distribució de la badia de Ksamil,
esquitxada de cales i illes, amb la gran illa grega de Corfú allà al fons (patí 800 leks).
L’aigua està a una temperatura excel·lent i molt tranquil·la.
Tornem el patí i ens quedem a veure la posta de sol a la platja. Fantàstic. Molt fotogènic.
Sortim a sopar i anem a la creperia d’ahir a fer uns creps salats i dolços (3 creps i 2 sucs 1.260
leks).
En acabat fem una volta per la zona. Hi ha força moviment de personal.
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De tornada a la furgo, amb el wifi del lloc, mirem un capítol antic del programa de TV3 “Afers
exteriors” que van fer a Albània, on, entre d’altres, sortia una monja, la germana Pilar que
portava una escola a Mamurras, al centre d’Albània.
Dimecres, 10 d’agost de 2016
Esmorzem i anem a la platja que encara no està plena. L’aigua està immillorable.
Marxem de Ksamil i anem costejant. Veiem diverses estructures que semblen vivers de
musclos abandonats. També hi ha xarxes de piscicultura. Les muntanyes són força pelades.
Passem Saranda, que ens costa una mica perquè és més gran i hi ha força gent. Seguim cap al
Nord. Agafem un desviament cap a Kakomese on hi ha indicacions d’una ermita i platja fins
que trobem una tanca amb un vigilant que no ens deixa passar.
Tornem a baixar cap a la platja cap a Bunec, l’aparcament està ple i hi ha un simulacre de
càmping que no ens fa el pes. Mirem d’aparcar a algun lloc però res ens fa el pes. Ja és el
migdia i el sol apreta i tot més carregós. És aquella típica angoixa fruit de l’acumulació de lloc
que no t’acaba de fer el pes, la calor, i l’hora del dia que ho compliquen tot.
Seguim cap al nord fins a Borsh, on tornem a baixar cap a la platja i aquí sí. Aquí hi ha una
platja immensa i lliure. Anem per la pista que limita amb la platja cap al nord més enllà dels
xiringuitos fins al davant d’un edifici o instal·lació policial on hi ha un altre camí que tira amunt.
Una mica més enllà hi ha una petita riera que porta aigua dolça de les muntanyes. Més enllà hi
ha un parell de furgos acampades i un darrer xiringuito a la platja.
Ens hi quedem.
Muntem la paradeta amb la furgo, tendal, taula, cadires, etc...en una clapa d’herba on
aparquem, perfecte!.
Dinem, migdiada, bany i dutxa, amb
ampolla d’aigua, a la propera riera
doncs tot just te un pam de
fondària. Juguem amb el frizbee a
la platja mentre el sol va baixant
mentre escoltem Mar i Cel de
DagollDagom. Fantàstic.
Fem una foguera a la sorra i sopem
al costat mentre, aprofitant el foc,
fonem (el que podem) formatge
emmental, l’Èlia es fa uns frankfurts
a la brasa amb formatge emmental
fos....delicatessen!.
Un perfecte Furgoperfecte!.
Dijous, 11 d’agost de 2016
Bany, esmorzar, bany i dutxa a la riera.
Darrera nostre hi ha un edifici policial que no sabem ben be que es però hi ha alguns paios
uniformats que a vegades miren amb prismàtics cap al mar.
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S’acosten unes vaques a visitar-nos, la Marta en toreja unes i n’alimenta d’altres. Com l’any
passat a Còrsega. Fem una volta pel lloc, veiem una serp a un bassal d’aigua dolça però no
l’aconseguim caçar. Un home amb un ase passeja per la platja.
Seguim cap al nord i passem per Qeparo, una altra platja amb molt bon aspecte, on no parem.
Una mica més amunt hi ha l’indret anomenat Porto Palermo (curiós nom a Albània!). Un
preciós indret amb un turonet amb un castell al damunt unit a la costa per una llenca de sorra
que genera platges a banda i banda, on hi ha diversos vehicles i ACs aparcades, que composa
un espectacular conjunt..., unes aigües turqueses impecables però no ens hi quedem, del que,
amb el temps, ens penedirem perquè te un aspecte immillorable.
En la mateixa badia hi ha una de les curiositats més especials d’Albània: una base subterrània
de submarins!. Aquest peculiar indret, que no és visitable perquè és zona militar, va ser
construït l’any 1969 pel règim socialista albanès i utilitzat tan per ells com per naus de la URSS
o del Pacte de Varsòvia. Actualment, allà està i no sembla que es faci servir gaire.Però es veu
perfectament i es pot fotografiar, tranquil·lament des de la carretera.
La següent platja torna a ser gran i superocupada.
Arribem a Himare, altre localitat turística, també hi ha força gent però és més refinat i menys
angoixant que Saranda.
La següent platja, al nord d’Himare és Livadh, cap a on baixem. Aquest és un paratge amb un
carreró paral·lel a la platja amb alguna botiga, algun bar i restaurant i un parell de càmpings
entre oliveres. Ens agrada, ens hi quedem.
I anem al càmping Livadh, però no per res especial. No és gaire gran, te un carrer central per
acampar a banda i banda, te tots els serveis (llum, wc, dutxes i wifi...), bar i molta amabilitat
per 10€ x nit. Doncs ja hi som!.
Dinar, migdiada i platja. La platja és de còdols petits que no molesten als peus i l’aigua està
impecable, i com a decorat de fons hi ha una muntanya amb un poble amb castell dalt de la
muntanya. És un bon lloc, força bonic.
Anem a sopar a un dels restaurants, concretament al Vangjeli, on descobrim el pop a la brasa.
També sopem, calamars, orada i llobarro, a més
del pop. Hi ha força gent pel que creiem que
hem fet una bona elecció (3.250 leks).
Després de sopar anem a la platja a veure la
pluja d’estels doncs avui és Sant Llorenç..., no
en veiem gaires i ens adormim a la sorra.
Divendres, 12 d’agost de 2016
Ens llevem i fem un bany, tot i que l’aigua està
una mica més moguda que ahir.
Petem la xerrada amb els veïns albanesos del
càmping que s’interessen per la furgo. També
parlem amb un alemany d’origen mexicà (!) a
qui també li van dir que estava boig per venir a
Albània de vacances i que, com nosaltres ni se’n
penedeix ni ha tingut cap problema. El que
també comentem, i en aquest cas d’Albània és
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fonamental, és que, si vas a Albània, has d’estar disposat a baixar el nivell d’exigència dels teus
mínims dels establiments. Un cop t’hi acostumis no tindràs problema. Si no ho fas així estàs
perdut. No t’agradarà res.
Marxem i seguim cap al nord.
Trobem un desviament cap al monestir de Sant Theodorhit, paguem 200 leks per
l’aparcament. I iniciem el camí, a peu cap a la platja de Gjipe. El camí és en baixada amb una
terra molt vermella i pedres, fa força calor. Quan portem vint minuts caminant, seguim veient
la cala força lluny, pel que fem mitja volta. Ens falta informació i no sabem quan hi ha, ni com
està, ni que hi ha. Mitja volta. Fa força vent.
Seguim cap al nord, passem Dhermi per la SH8. Des de la carretera anem veient les
meravelloses (i darreres) platges del Mar Jònic pel que decidim fer-ne un últim tast i baixem
cap a la darrera d’elles, la platja de Dhrale (Palasë). Baixem per una carretera impecable que
continua en un camí de terra que voreja la platja i la muntanya i tirem fins al final on la platja
queda a recer del fort vent que fa i on encara és possible prendre un bany. En aquest racó hi
ha un xiringuito molt ben muntat amb terrasses, wc i dutxes. Gràcies al paravent que ofereixen
les muntanyes ens hi podem banyar i tirar-nos des de les roques tot gaudim d’una aigua molt,
molt especial. Potser la millor platja en que ens banyat a Albània.Obrir els ulls dins l’aigua és
com un somni. És com banyar-te en una peixera. Meravellós.
Dinem a la furgo a l’aparcament.
Havent dinat iniciem la forta pujada
del port de Llogara, que en pocs
quilòmetres puja fins als 1.027
metres d’alçada. Parem en un parell
de miradors on fa força vent i a
l’arribar al cim parem a fer un cafè
(2 cafès i gelat 550 leks) i gaudir de
les vistes (al bar hi ha wifi). En
aquest punt, al principi de la
península Karaburun hi ha elcap de
Gjuhëza que és el límit geogràfic
entre els mars Jònics i Adriàtics. Fa
fresca per l’alçada.
Baixem per uns bonics paisatges boscosos, amb vàries zones on sembla que seria força factible
fer-hi nit. Hi ha diverses parades a peu de carretera on venen mel. A l’esquerra es veu, molt
marcada, la península de Karaburun i la vall d’Orikum.
Arribem fins a Vlora (o Vlore) que és una gran ciutat amb alts edificis i grans avingudes.
Seguim cap al nord i passem per Fier direcció Berat, que és el nostre objectiu d’avui.
Arribem a Berat a l’entrada veiem el cartell que indica el castell però no li fem cas i seguim cap
al centre i fem una visita inicial a la ciutat amb la furgo, entrem fins veure els dos barris
otomans que hi ha a banda i banda del riu Osum veiem una nova indicació cap al castell, que
és on volem anar perquè hi ha un possible aparcament on fer nit, però és un carrer empedrat
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amb el terra molt polit i la furgo comença a patinar, coma Gyrokastra, pel que també fem
marxa enrere com podem. Fem mitja volta i tornem a l’entrada de la ciutat fins a la rotonda on
hem vist el cartell amb la indicació del castell, pujant pel carrer MurakTopia i a mig camí ens
creuem amb un individu que amb el seu cotxe ens fa senyals molt ostensibles i ens lliura un
fulletó del seu establiment “Taverna Lázaro”.
Arribem al cim de la carretera i trobem dos establiments on fer nit, un la esmentada “Taverna
Lázaro”, que és un restaurant amb un gran jardí on pots aparcar i un segon que és més o
menys el mateix, però triem en Lázaro. A l’aparcament ja hi ha dues AC, la qual cosa ens
ofereix ja alguna informació i garantia Aparquem en un raconet del jardí on hi ha gespa i ens
ofereixen el lloc, llum, wc i dutxes i wifi, tot per 10€. La veritat és que per aquests preus, pel
que a part dels serveis compres tranquil·litat, personalment crec que és una bona inversió. No
ens ho pensem. A part d’això, la pujada des d’aquí al castell també fa força por amb les pedres
del terra molt polides.
Dutxes i sopar a la furgo.
Havent sopat fem un passeig fins al castell on tot és pau i belleses nocturna. La pau i la bellesa
que ofereixen les pedres antigues.
Dissabte, 13 d’agost de 2016
Visitem la ciutadella que és tot un
petit món dins muralles. Carrerons
i cases de pedra. Anem vorejant la
muralla i veien la ciutat i la vall des
de diferents angles. Dins la
ciutadella hi ha diverses esglésies i
serveis. En un dels racons hi ha un
edifici on un home ens mostra
l’edifici que és l’antiga església de
Sant Jordi que es va reformar en
època comunista, quan en van fer
un restaurant, i ara només hi
queda alguna icona. El mateix
home, buscant-se la vida també ven figues i nabius del seu hort (castell 200 leks).
Seguim voltant pel recinte emmurallat, voltant per carrers i racons. Trobem el museu “Onufri”
d’icones, on la Marta no vol entrar.
Anem baixant cap a la ciutat fins arribar al barri de Mangalem veien casetes encalades, gent
treballant que ha rebentat una canyeria d’aigua, etc..., el sol apreta i el terra llisca. Busquem el
mercat que hem vist des del castell però, després de caminar molt, no el trobem..., un misteri,
perquè des del castell l’hem vist.
Tornem cap al centre tot passejant i fem un refresc en una plaça a l’ombra d’uns grans arbres.
Visitem el barri de Gorica, a l’altra banda del riu, menys turístic que el de Mangalem. Molt
tranquil, hi ha algun Bed&Breakfast. El barri està habitat i se’l veu amb molta normalitat i molt
a l’inici de l’explotació turística. Afortunadament. Són com pobles dins la ciutat, barris molt
diferenciats, amb cases de pedra que mantenen una certa harmonia amb el seu entorn. Parem
a fer un refresc a una terrassa per refer-nos (350leks).Tornem a creuar el riu pel pont nou i
anem a parar enfront de la Mesquita dels Solters i de les restes de la del Sultà i acabem a un
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“Tepe”, que són tombes d’homes sants de la religió musulmana. L’home que ens ho ensenya
ens explica que, en àpoca comunista, el van “reconvertir” en un magatzem de fruites i
verdures i la veïna Mesquita del Rei en una sala de ping-pong. El “Tepe” és un preciós edifici,
molt treballat, amb el sostre policromat i incrustacions d’or i una finestra reixada darrera de la
qual s’ubicaven els músics. També ens ensenya la porta exterior que donava accés directe a
l’altell on s’ubicaven les dones. Un edifici molt interessant tant històrica com culturalment on
tenir el privilegi d’estar sols per poder gaudir-ne amb absoluta comoditat.
És migdia i la pujada cap a on tenim la furgo se’ns imagina molt feixuga pel que decidim agafar
un taxi. Anem a una cruïlla a buscar un taxi, però no en ve cap. Un home, molt amablement,
s’interessa per nosaltres i li exposem que estem buscant un taxi. L’home rumia un moment i
se’n va a una pizzeria propera, i parla amb un cambrer que ens acaba portant fins dalt del
castell pel preu d’un taxi...i així es treu uns dinerons.
Dinem ala Taverna Lázaro, mentre ens ho preparen ens anem dutxant.
Dinem be a la brasa, “Chofte” (l’equivalent albanès de la “Kefta” marroquina o el “Mici”
romanès o sigui carn picada amb forma de botifarra, però sense pell), carbassó a la brasa amb
salsa de tomàquet, patates, amanida i diverses varietats de “Bürek” (una mena d’empanada) i,
de postra, síndria i gelat. (càmping 1400leks/10€, dinar 2.400 leks/18 €).
Marxem de Berat i desfem el camí fins a Fier, passant per varis camps d’explotacions
petrolíferes.
Creuem Fier direcció oest. La conducció dels albanesos és força temerària però ningú s’immuta
gaire. Avançament perillosos, incorporacions massa agoserades i tot plegat tenint en compte
com està el ferm de les carreteres.
Anem fins a Apolonia, la antiga ciutat grega d’Apoloniad’Iliria, amb la intenció de fer-hi nit als
seus aparcaments.
Arribem, cap a les sis de la tarda, i entrem directament al museu que tanca a les set. Hi ha tot
un seguit de troballes entre les que ens criden molt la atenció alguns objectes com ara el casc i
l’escut d’un soldat macedoni, del segle IV aC., en un fantàstic estat de conservació o els
reforços metàl·lics d’unes sabates. A part hi ha les lògiques i habituals escultures, ceràmica,
monedes, bronzes i estris varis, etc...
A la sortida, els vigilants ens ensenyen l’església de Santa Maria, en restauració, ens deixen
pujar al campanar, etc... tot a canvi d’una propina que negociem amb una certa incomoditat.
A la sortida ens demanen les
entrades, intuïm que per revendreles, però les demanem com a
record i una mica a contracor ens
les donen (visita 1000 leks, propina
vigilants 300 leks).
Ja sense traves horàries iniciem el
passeig (lliure) pel recinte de les
ruïnes de la ciutat que va venir a
menys per terratrèmols i pel
desviament del diu on tenia el port.
La joia del recinte és el Bouleteiron,
el fantàstic frontal d’un temple, una
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mica reconstruït per poder gaudir-e amb plenitud. Hi ha uns nuvis fent-se fotos. Biblioteca,
botigues, un carrer porxat, temples, cisterna, un mosaic cobert de grava, anem pujant fins
arribar al cim del turó, a l’acròpolis (on hi ha un bar, obert però buit) des d’on es veu tota la
immensa planúria conreada i al fons, el mar, per on s’està amagant el sol. També veiem un
important incendi forestal, cap al mar.
Finalment dormim a l’aparcament anterior, al peu del turó, abans d’una guixeta que sembla
fora de servei. Allà ja hi ha un camió vivenda alemany, amb una família amb tres nens.
Diumenge, 14 d’agost de 2016
Ens llevem aviat, a les set, i anem a fer una volta per les ruïnes a la recerca del teatre. Passem
per diversos carrers antics, més amples o més estrets fins trobar el teatre que encara te força
grades i part de l’escenari. Les ruïnes gregues sempre són agradables de passejar, pel seu
compendi de bellesa i harmonia que desprenen.
Esmorzem i anem a veure una excavació que estan fent a prop, són francesos, que de fet el
descobridor de la ciutat ja n’era. Ens expliquen que les restes de ceràmica que veiem són les
restes de les teules de les teulades de les cases ensorrades. Anem badant i trobem diverses
restes, nanses de gerros, restes amb pintura, etc..., la ciutat va estar habitada durant més de
mil anys, per diverses cultures i/o civilitzacions, la qual cosa dona per molt.
Tornem cap a Fier, per tercer cop, parem al súper a comprar i girem cap al nord, direcció
Durres.
L’autovia es comunica directament amb els camins i cases, tot i que a vegades hi ha tanques
que la limiten. Hi ha parades de fruita i refrescos.
Girem cap al mar direcció Golem, per anar cap al càmping “Pa Emer” que tenim referenciat i
està molt ben indicat.
Abans del càmping trobem una zona on hi ha molts cotxes aparcats, xiringuitos i gent a la
platja pel que decidim quedar-nos-hi. La platja és molt plana, de sorra fosca molt fina, i
arribem amb la furgo fins la sorra. Dinem allà mateix posant el tendal i sent l’enveja de tots els
que ens envolten. La Marta fa un passeig fins per la platja fins al càmping que te una passera
que porta fins a un illot. Te bon aspecte, però decidim que no ens hi quedem.
Marxem, creuem Durres i girem
direcció est, cap a Tirana fins a tornar
a girar cap al nord direcció Krujeper la
SH-52.
Passem per Fushe-Kruje i anem
pujant entre boscos mediterranis.
Arribem a Kruje i aparquem al centre,
prop de l’estàtua d’Skanderberg,
l’heroi nacional. Fem un cafè en una
terrassa
amb
unes
vistes
impressionants, des d’on es veu el
mar, Tirana, Durres, etc..., és el que te
ser un país petit. Al bar parlem amb el
cambrer i un altre noi sobre el seu
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país i la seva desconeixença a la resta d’Europa fruit dels molts anys de tancament i de la seva
poca capacitat econòmica. Ens aconsellen que si es puja a la muntanya de sobre Kruje es pot
veure tota Albània..., ja pot ser.
Iniciem el passeig pel carrer peatonal, força ample i molt ben urbanitzat. Comprem crispetes.
Entrem a la zona del mercat otomà on hi ha diverses botiguetes on venen artesania, records de
l’època comunista i tot d’objectes/”pongos” dignes de qualsevol museu del souvenir. Però és
un petit mercat força atractiu al final del qual hi ha el castell d’Skanderberg on hi ha una
exposició en el seu enaltiment, on no entrem. Pugem fins al punt més alt a veure les vistes.
Marxem i tornem a passar per Fushe-Kruje on tenim algun problema de trànsit amb un
autòcton que es creu amb prioritat sobre els altres.
No sabem massa ben bé on anar a fer nit i decidim provar a Mamurras, a veure si trobem a la
germana Pilar del programa Afers Exteriors de TV3.
De camí a Mamurras veiem una casa on estan celebrant un casament, que és el número mil
que veiem avui doncs van pels carrers amb els cotxes tocant les bocines i fent l’espectacle. Es
veu que, a part que els autòctons purs es puguin casar a l’estiu, el que sembla és que els
albanesos que viuen i treballen a l’exterior, sobre tot a Itàlia, aprofiten les vacances d’estiu “al
poble” per fer el gran “bodorrio” on, per molt menys diners, a part de que allà hi tenen la
família, sobre tot als pares i avis que no han emigrat.
Entrem a Mamurras i la Marta veu una escola que sembla la que vam veure per la tele. És un
gran recinte molt ben urbanitzat, amb un edifici prefabricat al mig. Als baixos hi ha una gran
sala-església. Hi entrem i...no hi ha ningú. Piquem al timbre i, finalment, un home treu el cap
per una finestra del pis superior. És
un capellà.
Ens convida a passar, seure i
prendre un refresc. Ens explica (en
italià) que si que és allà on està la
germana
Pilar,
tot
i
que
concretament
en
altres
dependències de la mateixa
parròquia ubicades en un altre
poble. Li expliquem que estem
viatjant pel país, etc... i ens convida
a quedar-nos allà a fer nit. Però no
sols a la furgo si no que podem
dormir a dins de l’edifici on hi ha
unes habitacions per gent que hi va
a fer-hi activitats. Ens ofereix l’habitació, el bany, la cuina, el menjador, en resum tota la
instal·lació i, a més ens diu que ell se’n va a sopar amb una altra família doncs a l’endemà és
Santa Maria i hi ha activitats a la parròquia. I se’n va.
Per tot plegat en quedem sols a la parròquia de Sant Andreu de Mamurras.
I això fem, unes bones dutxes, fem el sopar a la cuina i ens ho mengem a l’immens menjador
on només hi ha una taula. Fantàstic.
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Tot plegat ha passat molt de pressa i allà estem. Sols en tot l’edifici de la parròquia amb la
furgo aparcada al costat de l’edifici.
Dilluns, 15 d’agost de 2016
A dos quarts de vuit del matí el capellà ens truca a la porta i ens diu que se’n va perquè te una
missa a les vuit i que fem el que vulguem.
Tot i això, te temps per explicar-nos que aquella és una de les zones més perilloses del país,
amb grups mafiosos i força delinqüència comuna. Que només fa uns anys ell mateix va veure
gent ambkalaixnikovs a la porta de la parròquia i que, per tot plegat, per això ens va oferir
quedar-nos-hi a dormir pel que li agraïm encara més. Aquest tema de les armes ja hem llegit
que és una conseqüència de la caiguda de l’estat als anys 90 en que tot va saltar pels aires i la
gent, fins i tot va assaltar les casernes i es van quedar les armes, moltes de les quals no s’han
tornat mai.
Marxem i tornem a la nacional, direcció nord, cap a Lezhe i Shkoder però hi ha força caravana
pel que ens desviem per una carretera local cap a Troshan fins a Vau i Dejës on tornem a la
SH-5. Hi ha força trànsit. Tirem uns poc quilòmetres cap a l’est fins a desviar-nos, en la segona
corba de 180º, per la SH-25 cap a Koman, a 32 quilòmetres.
Anem cap al llac Koman(o Komani) un indret remot al nord d’Albània en el que es pot fer un
“creuer” pel llac (artificial) que no te gaire que envejar als fiords noruecs.
Infernal, possiblement els pitjors quilòmetres per Albània, a més són uns llarguíssims 32
quilòmetres que se’ns fan eterns, però hi anem perquè volem, o sigui que... i, a més, és per
estalviar-nos molts més quilòmetres per carretera. Que hi farem!. Coses dels viatges de
descoberta!. Durant força estona portem un VW Passat al darrera que va mantenint la
distància fins que, en un moment donat, decideix passar-nos amb certa agilitat i jo comento
que aquell cotxe ens fotrà el lloc al ferri. També avancem a dos ciclistes, un encara va damunt
la bici i l’altre la va empenyent. La carretera va seguint i remuntant el riu entre muntanyes
rocoses i alguna casa habitada. Bon paisatge.
Arribem a Koman, i seguim fins a l’embarcador passant un darrer quilòmetre de pista encara
pitjor, si és possible, on hi ha sentinelles que vigilen l’entorn,. Finalment hi ha un túnel, al sortir
del qual, hi ha l’embarcador on hi ha
força moviment i on podem veure
com el VW Passat puja al ferri i a
nosaltres ens diuen que no hi ha
lloc...fins l’endemà!. Cap problema,
estem de vacances.Una noia d’una
de les empreses ens diu que és millor
fer reserva prèvia per internet però
no hi ha cobertura (!!). Un altre noi
d’una altra empresa ens diu que ho
podem reservar i pagar ara mateix i
ja que hi som ho fem (65€) així ja
està fet. Aquest preu inclou el
trajecte unidireccional de Koman a
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Fierze per la furgo i nosaltres tres. Ens aconsellen ser-hi força aviat perquè el lloc és molt petit i
la cosa de l’embarcament és complicada. Demà serà un altre dia.
Tornem enrere fins a Koman
Aquest és un indret on la sensació de fi del món és molt patent. Per molt que ara intenti
descriure-ho, la grandesa i característiques del lloc sempre ho superaran. Arribes a la vall,
creuada per un poderós riu sobre del qual hi ha un gran pont que podria estar en millors
condicions, algunes cases, alguns camps treballats. Una central hidroelèctrica i al fons la presa.
Tot envoltat de grans muntanyes força desangelades.
Arribats al pont hi ha un primer bar (que te un bon wifi) i allà a baix, a l’altra banda del riu, tot
just hi ha un parell de bars, una botigueta i el mític càmping Natura. Com que no tenim res a
fer fins demà, entrem al càmping, on estem pràcticament sols, hi ha un parell de motos i poca
cosa més. Aparquem a la terrassa inferior sota un arbre de kiwis (!), prop de les dues Harleys.
El terra és tot d’una fina pols negra. Fa calor però a l’ombra s’hi està molt bé. Les instal·lacions
del càmping són (com es pot imaginar) força bàsiques, però s’hi està bé, i estan ubicades a sota
de la mateixa estructura del pont, aprofitant-lo com a sostre. Des del mateix càmping
s’accedeix al riu on, si ets prou valent, t’hi pots banyar.
Al ser l’hora de dinar, decidim que ens facin el dinar al bar. Ens asseiem a una taula a l’ombra,
envoltats de gossos i gats, gallines i pintadesque competeixen per les sobres del nostre dinar.
Ens ofereixen amanida, truita de riu o llonza de porc amb patates, triem la llonza i podem
gaudir la millor carn de porc que hem menjat mai!, sense ser res especial, és exquisida, gustosa
i tendre (3.000 leks).Molt bo.
A mig dinar arriben els dos ciclistes que hem avançat pel camí i... un d’ells és mallorquí, tot i
que viu a Barcelona!. Quina casualitat, es diu Xisco. Aquest personatge un bon dia va decidir
que volia arribar fis a Àsia en bici...i això està fent. Amb el poc que porta a sobre i una guitarra.
I pel camí ha anat fet amics i ara va amb un altre noi polonès fins Déu sabrà quan. Volien anar
cap a Estambul però amb el recent pseudo-cop d’estat no els hi fa gaire gràcia pel que aniran
cap a Bulgària per creuar el mar Negre mes cap a l’est.
Més tard hem tingut algun contacte via correu electrònic amb en Xisco, i vam saber
que va tenir un accident (un tall amb un vidre) al sud d’Albània que li va portar
problemes pel que va decidir tornar a casa, empès també pels precs de la seva mare.
Havent dinat anem al riu a pescar, o si més no a intentar-ho (no pesquem res...). També ens
banyem, però només una mica doncs
l’aigua està molt freda i hi ha força
corrent, tot i que no cobreix.És
divertit. Fem un bany a la piscina del
càmping que està una mica més
suportable.
Poc a poc va arribant gent al
càmping, gent de totes les
nacionalitats europees possibles,
arriben txecs, holandesos, alemanys,
francesos, italians, polonesos, etc...i
en diversos medis com una T-3, totterreny, motos i altres també en bici.
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Hosti!, és un racó de mon però ho coneix tothom qui te ganes d’aventura, fa molt de goig
veure tota aquella activitat de viatgers, tot és alegria i il·lusió d’haver arribat fins allà. És un
formiguer d’activitat que em recorda el que deu ser un final d’etapa del ralli Dakar.
Un nombrós grup d’ànecs arriba al càmping per gaudi de tots, sobre tot dels nens que els
persegueixen amunt i avall.
Tot caient la tarda anem fins l’altra banda del pont a prendre algo i veiem que hi ha un bon wifi
gràcies al que parlem amb en Marçal (refrescs 300 leks). El lloc és excel·lent, amb bones vistes
al paisatge, riu i muntanyes. Un home surt amb la barca, riu amunt per tirar-hi la xarxa de
pesca. En això que arriben dos homes, enginyers, de Castelló que estan fent una instal·lació a
la central elèctrica des de fa unes setmanes i van allà cada dia a menjar. Ja estan avorrits
d’estar lluny de casa i lluny de tot.
Tot és calma.
Aprofito aquí per comentar, doncs ho parlem amb els castellonencs, que a Albània NO
s’esmorza, com a molt fan un cafè o similar. És curiós. Suposo que al hotels si, a les cases no ho
sé, però als bars no hi veus gent esmorzant res, a part d’un cafè. Quan ells van allà a esmorzar
fan un cafè amb una pasta envasada. Una mena de croissant amb xocolata envasat que hem
vist per tot el país.
Sopem a una taula de pedra junt a la furgo.
Tothom va a dormir aviat, el dia ha estat dur per tots doncs arribar fins allà no és fàcil. Dormim
amb la furgo oberta doncs no fa gens de fred, però hi ha mosquits.
Dimarts, 16 d’agost de 2016
Ens llevem molt aviat i a les vuit ja som a l’embarcador i menys mal doncs poca poc es va
omplint i el caos va augmentant. De camí hem portat a una dona i dos nens fins a
l’embarcador, tots fan cara d’espantats.
Esmorzem al gran bar que hi ha amb unes grans vistes sobre el lloc i l’inici del llac (croissant
cafè 300 leks).
Hi ha gent que carrega sacs (farina?), altres carreguen maons. Tot es veu força humil i d’un
entorn molt rural. Hi ha molta activitat.
Va arribant gent, en cotxes, a peu, en furgonetes, etc... Hi ha tres embarcacions preparades,
dues per persones i vehicles i una només per persones. La barca per persones és molt curiosa
doncs és un xassís d’autocar posat a sobre del casc d’una barca. Com sona, amb la carcassa, les
finestres i els seients de l’autocar i han substituït el volant per un timó. Molt divertit. Els dos
vaixells per vehicles són força diferents, el més gran, tot de metall te un bon aspecte, però el
nostre...diguem-ne que és més bàsic. La coberta inferior, pels vehicles, te el terra de taulons de
fusta, entre els quals es veu l’aigua... Pràcticament tot el vaixell està subjecte amb barnilles
metàl·liques soldades que tenen l’aspecte que tenen. La rampa d’accés...és com és. Les
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“cobertes” superiors, per passatgers són plataformes de fusta amb unes baranes i bancs de
fusta. Tot molt prosaic, molt, però això el fa molt interessant, divertit i interessant. I funciona i
flota sobre l’aigua!!
Som els primers en pujar al “ferri”, i ajusten tots els vehicles al màxim. Pràcticament tots els
que estàvem al càmping hem pujat a un vaixell o l’altre (Taxa 3€).
Sortim.
Iniciem el recorregut per un món fantàstic d’aigua i muntanyes.
Les tres embarcacions surten pràcticament a l’hora i tenen recorreguts paral·lels.
El vaixell-autocar, més àgil que el nostre, va fent ziga-zagues pel llac fent parades a llocs
impossibles a descarregar persones que van a llocs inversemblants. Mirem com baixen del
vaixell i s’enfilen per camins invisibles cap a cases que més s’intueixen que no pas es veuen,
cases arrapades a les faldes de la muntanya envoltades d’algun hortet. Són homes sols o
famílies que baixen allà i tiren amunt cap a llocs que no semblen tenir altra comunicació amb
l’exterior que aquella. Alguns tenen la mula “aparcada” allà mateix preparada per portar la
càrrega, altres la carreguen a sobre. També hi ha altra gent esperant que la nau arribi per
pujar-hi. Amb tot queda clar que aquella és la via de comunicació de tota aquella comarca amb
el món. El nostre mateix vaixell fa un parell de parades a llocs insospitats on baixa i puja algú
amb la seva paqueteria, a altres els venen a recollir amb una barca prop del nostre. Un
espectacle antropològic insuperable.
A tot això el paisatge és impressionant amb muntanyes que surten de l’aigua verticalment
folrades de densos boscos. Fa molt bon dia.
El nostre vaixell va navegant solcant el llac encaixat entre les muntanyes seguint la ruta
establerta obrint després de cada corba una nova perspectiva al món llunyà on som. No pots
deixar de mirar i admirar el que t’envolta. Natura en estat pur i et sents petit.
Amb nosaltres ve en Xesc, el ciclista mallorquí que farà el recorregut d’anada i tornada. També
xerrem amb els alemanys de la T3 que estaven al càmping.
Ens creuem amb el ferri que vam perdre ahir al migdia, que és el més gran de tots.
Arribem a Fierze, final de recorregut, el trajecte ha durat més de tres hores. La baixada és
quasi tan complexa com la pujada. No hi ha cap mena de port, pel que el vaixell s’acosta a una
pendent de terra i baixa la rampa però no encaixa gens bé pel que baixa un empleat amb una
pala i comença a apilar terra i grans
cordes per suavitzar i facilitar la
sortida de vehicles. Tot molt
prosaic. Van sortint els cotxes i a
l’haver estat els primers en pujar,
som els darrers en baixar, baixem de
cul amb algun neguit.
Ens acomiadem d’en Xesco, que farà
el mateix camí de tornada.
El trajecte és com un viatge espacial,
per uns paisatges que no semblen
de cap manera Albània, és una
travessa per un món diferent al seu
entorn. És com un somni.
Si no heu estat a Noruega i no heu
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fet un viatge pels seus fiords aquí teniu un succedani de primera categoria, més a prop i més
econòmic.
Tirem cap al nord, parem a Dushaj on posem benzina i seguim per la SH-22 cap a Bajram-Curri i
parem a dinar a la cruïlla que va cap a Kosovo, que està a pocs quilòmetres, al restaurant
AvdiRexha que gaudeix d’una decoració força original amb pedres, fonts i figures, tot i que
l’interior és molt menys barroc. En aquest restaurant ens passa una cosa que ens ha passat i
passarà en varis establiments durant el viatge: només t’ofereixen menjar més internacional,
menjar que ells creuen que és més conegut i així asseguren el tret. No t’ofereixen el que fan
allà, els seus productes locals. És com si els infravaloressin, com si pensessin que allò no
t’agradarà quan, al menys en el nostre cas, el que volem és precisament tot el contrari.
Nosaltres volem menjar el que mengen ells, per això estem allà. En resum que acabem
menjant amanida i carn a la planxa tot i que veiem passar una mena de polenta blanca amb
gust de formatge i força oli que es diu “Maze-e zier” i en demanem, i ens en donen i no ens ho
cobren. Veiem un altre plat que es diu “Buc Miser” (o algo així) que és un pla de blat de moro
amb salsa de iogurt o formatge ( Dinar: 1.700 leks).
Creuem Bajram-Curri i comencem a remuntar el riu Valbona que dona nom a la vall i, en
general al Parc Nacional de Valbona. Anem pujant, passem per un pont sota del qual hi ha una
gran gorja on hi ha mainada banyant-se i pescant. Seguim amunt i el riu baixa ràpid. Trobem
una família o grup de musulmans on hi ha una colla de dones amb el niqab negre i tot el demés
gaudint del riu. No deixa d’impressionar, són com fantasmes, com ombres tristes.
Seguim amunt i passem Dragobii un parell de restaurants entre el que destaca el Rilindja que
te una zona d’acampada. Hi ha cases aïllades escampades. Seguim fins a Valbona, on la vall ja
s’aplana i s’obren les muntanyes i, al final del vall, s’acaba l’asfalt. La pista segueix direcció
Rrogam, i més enllà cap a la vall de Teth, fins on s’hi pot arribar a peu. Però no ens hi fiquem.
Veiem varis llocs on hi ha el cartell de càmping (o similar) però cap ens acaba de fer el pes, avui
tampoc ens cal. Mirem al restaurant Rilindja on trobem la T3 alemanya que venia en el ferri i
ens diu que el preu és de 4€ per persona, però no hi ha cap lloc mínimament digne pel que no
ens hi quedem. Mentre, fem un cafetó i un excel·lent gelat casolà de fruits del bosc amb una
galeta de nous (500 leks). Hi ha un bon wifi i un canal ple de truites de riu. Des d’aquest lloc
surten dues rutes per a tots els públics, una més curta però amb més pendent fins a una casa i
un llac proper i una segona, cap avall, passant per boscos, seguint el riu, fins a Dragobia, d’uns
15kms.
És tard i ho deixem per demà.
Com que avui no ens cal càmping,
decidim parar en un marge, ple
d’herbes aromàtiques, sobre tot
sajolida, a la vora del riu a fer-hi nit.
Un lloc perfecte si no fos pels
nombrosos tàvecs que hi ha i amb
els que iniciem una dura batalla que
guanyem, doncs no ens en pica
cap!.
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Dimecres, 17 d’agost de 2016
Ens llevem i esmorzem en aquell prat, a la vora del riu i de cara a les muntanyes i és quan te
n’adones que fantàstic és anar pel món en furgo, quan confirmes que com va dir no se qui les
millors coses de la vida són les més senzilles.
Pugem amb la furgo fins a l’hotel Rilindja, on vam estar ahir, i deixem allà la furgo i comencem
la ruta a peu pel bosc cap a Dragobia. El camí és preciós per prats i uns boscos monumentals.
Variat i bonic. Anem collint i menjant mores i gerds. També veiem bolets, pets de llop,
llenegues i fredolics. Ensumem sajolida, orenga i bosc. Passem per fagedes i avetoses. Sempre
amb el riu a l’esquerra, un riu de muntanya nerviós, net i fred.
A mig camí tenim un bon ensurt
doncs sentim un soroll estrany i
veiem força moviment de fulles,
sembla un animal força gros..., amb
un cert neguit avancem amb molta
cura fins descobrir que el soroll és
una mànega d’aigua foradada i que
el xorro d’aigua que en surt, amb
força pressió, fa soroll i impacta
sobre unes branques que es mouen
amb energia!, quin fart de riure
que ens fem...un cop vist el que
era!.
El passeig ens dura unes tres
horetes doncs són uns 15 quilòmetres en suau baixada que es fan molt be i fàcilment.
Per tornar anem a la carretera i fem auto-stop fins que ens para un cotxe amb tres tios,
kosovars...., que dit així impressiona i a mi no em va fer massa gràcia. Un d’ells parla francès
doncs treballa a Ginebra i viu a França. El cert és que són força trempats i ens porten fins
l’hotel Rilindja sense més, els convidem a una cervesa (300 leks). Ens ajuden a traduir i
entendre algun dels plats de la carta i ens hi quedem a dinar. Mengem una mena de formatge
fos, be i patates al forn i salsitxes. De postra un excel·lent gelat de la casa amb galetes de nous
(2.200 leks). Tot molt bo.
Havent dinat fem l’altra ruta que surt del mateix hotel fins al llac“Liqeni i Xhemës” que seguint
les marques grogues ens puja fins a aquest petit llac a tan sols un quilòmetre de l’hotel. El camí
també és pel bosc ple d’aigua, fins i tot passes per un antic molí fins que sembla que fas un salt
en el temps i aquest s’atura. Arribes a una antiga casa de pagès que no està habitada però ben
conservada. Hi ha la casa, el corral, un assecador de palla o panolles i una caseta amb l’wc. Un
porxo amb un banc i una cadira feta d’una peça d’un tronc. Tot és silenci. Envoltant la casa hi
ha uns petits camps, un amb fruiters com pomeres i pruneres. A l’altra un camp amb grans
pedres. En un racó hi ha una prunera de prunes clàudies boníssimes de les que en collim una
pila. Hi ha un petit canal d’aigua cobert. Tot plegat molt bucòlic. Prop de la casa hi ha un petit
cementiri amb tres tombes amb els mateixos cognoms, el darrer d’ells mort el 2007. Per un
caminet i baixant per unes grans roques, s’arriba al (molt petit) llac on s’hi pot pescar i s’hi
veuen voltar les truites de riu i també hi veiem una serp i força papallones. Tot plegat un
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conjunt molt especial digne de veure-ho i intuir el que podia ser la duríssima vida allà en un
passat no gaire llunyà. De baixada també agafem mores.
De tornada a l’hotel ens fem els bojos i ens dutxem als serveis del càmping...
Marxem de Valbona amb el regust d’haver estat en un indret que perfectament podria ser alpí
però és un racó d’Albània.
Tornem pel mateix camí que vam pujar fins a Bajram-Curri, on parem a comprar fruita i ous.
Seguim fins a Dushaj on vam posar gasoli de pujada i ens desviem per la SH-22, per no tornar
pel llac Koman i tornar capa Shkoder per una altra ruta. Creuem el riu Drin i comencem a pujar
i fer corbes per una petita carretera solitària. Anem veient el riu i una gran presa allà a baix
enmig de paisatges solitaris i seguim pujant fins arribar dalt d’un port on fa un bon vent. Anem
veient petits nuclis de població molt rural als que no s’acaba de veure com s’hi accedeix,
també cases aïllades aquí i allà. És un paisatge esquerp, de terra vermella i roques però hi viu
gent que cultiva petits horts o camps de blat de moro. Les faldes de les muntanyes estan
esquitxades del blanc de les cases aïllades a on s’hi arriba per pistes impossibles, però ells hi
arriben amb els seus Mercedes. Trobem mainada vigilant el ramats de vaques, cabres o porcs.
Un home carrega un immens cistell ple d’herbes a l’esquena.
La carretera està en força bon estat
però es va fent fosc i no trobem cap
lloc adient per fer-hi nit. En un coll
hi ha una escola tancada i ens ho
mirem però fa força vent pel que
seguim endavant. Veiem unes llums
a la llunyania i ens hi acostem, és
l’hotel Alpin. La Marta s’acosta a
una paperera a llençar uns papers
sense adonar-se que junt a la
paperera hi ha una gran gàbia amb
dos ossos al seu interior (!!). Ens
demanen 45€ per una habitació i
5€ si volem fer nit a l’aparcament,
però són força malcarats pel que
marxem un parell de quilòmetres més enllà on veiem altres llums i trobem el restaurant
Kundra, a Dardhë(hem de preguntar on som, per posar-ho en aquesta crònica perquè no hi ha
poble, només el restaurant a peu de carretera), on trobem uns treballadors que hem vist a
Bajram Curri que parlen anglès i que ens fan d’intermediari amb els amos del lloc que ens
deixen aparcar allà per fer nit. Per prudència, entrem a prendre alguna cosa, per veure el lloc i
que ens vegin. Van arribant vehicles amb homes (només), treballadors que paren a sopar.
Sopen i se’n van. Mengen sopa, pasta, polenta i carn. Tot plegat bàsic però molt digne.
Som al mig del no res, a més d’un parell d’hores de Bajram Curri, d’on hem sortit pels volts de
les sis. Hem parat a fer algunes fotos i gaudir dels paisatges. La Marta n’està encantada amb
aquell entorn rural, lluny de tot però esquitxat de vida. Veient aquest entorn es pot imaginar
com era Catalunya quan les cases i camps de pagès abandonats que trobes per la muntanya
estaven habitades i s’hi treballava.
Dormim sense cap problema.
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Dijous, 18 d’agost de 2016
Ens llevem, esmorzem i anem a fer
un cafè a la terrassa del restaurant
que te unes vistes impressionants
sobre la immensa vall que domina.
La Marta queda corpresa del lloc,
de les imatges, del paisatge.
Sempre, sovint, en parla.
Al restaurant no hi ha llum, la qual
cosa havíem llegit que era habitual
a Albània, però per nosaltres és el
primer cop. I tenint en compte on
som, havia de ser allà.
Tirem una mica enrere a veure els
ossos de l’hotel Alpin que vam veure ahir nit. Un cop allà, a la llum del dia, la vista és molt
penosa. Hi ha dos ossos en una gàbia d’uns 50 metres quadrats, una bona gàbia, però gàbia al
fi. Fan molta pena. Se’ls veu molt neguitosos de ser allà a dins. Se’ls hi pot tocar el pel a través
de les reixes, és gruixut i aspre. Trist, molt trist.
Marxem i seguim cap al sud, passem per un port de muntanya on hi ha estaques
senyalitzadores per la neu que són branques d’arbre amb una ampolla de plàstic o llauna de
refresc al cim, molt prosaic.
També, com a tota Albània, trobem diverses làpides i/o recordatoris a peu de carretera,
bàsicament de gent jove.
Veiem una àliga que va de cacera. Pallers coberts de fulles de falgueres.
Passem per FushëArrez on, al final del poble hi ha unes grans naus d’un antic complex on, a les
façanes, encara hi ha pintures amb frases del líder comunista EnverHoxha. Ens comenten que
allò era una fabrica de vehicles Skoda. Parlem amb uns homes que hi ha al lloc que ens ho
expliquen i que també que, tot i que el règim comunista els hi va incautar, ara han tingut de
pagar perquè els hi retornessin.
Arribem a Pukë a la carretera nacional SH-5 que agafem direcció Shkoder. Parem al centre del
poble a fer un cafè (50 leks), i en comprem de molt (190 leks), en una atractiva botiga que
regenta un senyor molt amable. És ferreteria, botiga de cafè i annex, hi ha un petit bar que
regenta la dona. El carrer principal hi ha tot de botigues on venen pràcticament el mateix.
Comprem pastís de nous sucat en xarop de mel i el pa de pessic sucat en crema de llet i una
capa superior de caramel de color granate brillant i una boleta de xocolata (100 leks).
Fins a Pukë hem trigat altres dues hores des del lloc on hem dormit.
A la sortida de la ciutat veiem una moto amb un home gran de paquet que ens fa senyals de
parar, parem i ens demana si el podem portar direcció Shkoder. El portem.
Arribats a la SH-1 el deixem, ell va cap al sud, cap a Lezhë i nosaltres cap al nord, cap a
Shkoder.
Al poc d’agafar la carretera parem a una benzinera a dinar a l’ombra. Truquem a les iaies.
Entrem a Shkoder fins al centre. El trànsit és fluid. Aparquem, fem un cafè (100 leks) i anem
cap al centre a veure el museu de fotografia Marubi, que recull fotos d’una família de fotògrafs
de la ciutat que arriba fins al 1858. Molt curiós, tot i que ,crec, hi ha poques fotos exposades,
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tot i que està força bé (Museu 2.100 leks). Entre les fotos hi ha la declaració d’independència
d’Albània, un senzill document de 1912 signat per una colla de gent. Vist així sembla fàcil....
El museu està a la zona peatonal de la ciutat, amb grans bars i restaurants amb terrasses que
entre carpes i ombrel·les no et deixen veure l’entorn de cases antigues. Altres locals també
tenen grans patis interiors.
També ens crida l’atenció que, en pocs metres, hi ha l’església catòlica, la ortodoxa i la
mesquita... veus que senzill !. Qui vol va a la que vol i cap problema.
Marxem d’Shkoder cap al nord en direcció al LakeSkodraResort, o sigui un càmping junt al llac
Shkodra, uns 8 quilòmetres al nord de la ciutat. El càmping es caríssim pels preus del país, és
totalment occidentalitzat (3.080 leks). Tots els clients som estrangers. També s’ha de dir que el
càmping està impecable, tot gespa, uns coberts de canyís per fer ombra. Te tots els serveis i, a
la vora del llac, hi haun bar amb terrassa i una zona amb sorra amb hamaques i ombrel·les i
d’allà surt una passera que s’endinsa al llac i per on has d’anar per banyar-te. Acampem i anem
a fer un bany al llac. L’aigua està
calentona i mentre ens banyem
gaudim d’una meravellosa posta de
sol per l’altra banda del llac. Molt
bon moment.
Un cop més se’ns fa evident que el
país te un potencial turístic econòmic bestial tant a les zones
de platja del sud, com en els seus
grans llacs o muntanyes del nord.
Tenen molta feina per davant però,
d’altra banda, esperem que no ho
esguerrin.
A les 8 ja no ens deixen fer una
rentadora....
Divendres, 19 d’agost de 2016
Hem de portar la roba per rentar a les 7.30 del matí (3.95€), pel que ens hem llevat aviat, però
sense cap pressa, esmorzem i anem a fer un bany i prendre el sol una estona. Fa molt bon dia i
el bany és molt agradable i el solet també.
Parlem amb uns catalans que van en furgo cap al sud.
Banyar-se és una autèntica delícia, l’aigua tèbia i amb molt poca profunditat.
A l’altra banda del llac, a la vora Montenegrina, es veuen un parell de poblets però en la banda
albanesa no hi ha res, és força verge, i , per tant molt atractiu.
Marxem cap al nord per la SH-1 i agafem la SH-21 direcció Teth. Al molt poc d’agafar la
carretera parem a comprar fruita i pa en unes botigues a peu de carretera. El forn ens recorda
els forns de Marroc, hi fan pans de motlle i rodons que encara estan calents.
Seguim amunt passant per tot de camps d’espígol, passem per una presó en construcció, i
seguim amunt. Passem per una escola que es veu plena d’espígol fins a la porta. Seguim amunt
i anem trobant algun petit poble.
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És l’hora de dinar i parem en un gran prat a la dreta de la carretera. Dinem allà enmig, en un
paratge descomunal, en la capçalera d’una gran vall, aparentment glaciar. Boscos i cims
rocosos ens envolten. L’Èlia fa una foto panoràmica espectacular.

Havent dinat iniciem la part més forta i revirada de la pujada, la carretera està impecable, tot
és idíl·lic fins que arribem al cim del port. Allà s’acaba l’asfalt i comença la pista de terra i
encara queden vuit quilòmetres fins a Teth. Iniciem el camí i, al poc trobem un bar allà enmig
amb unes vistes impressionats cap a la vall. Seguim endavant amb el barranc a la dreta fins que
trobem algun vehicle de cara. Problema. Ens arrambem i passem però acte seguit apareixen un
parell de microbusos i aquí ja no hi cabem els dos pel que hem de fer marxa enrere fins a un
eixamplament, ben bé uns (complicats) dos-cents metres marxa enrere. La cosa es complica i
més quan ens diuen que a aquella hora de la tarda la gent torna d’haver passat el dia Teth i en
trobarem més. I encara ens queden, ben bé uns set quilòmetres. Desistim. Som molt valents,
hem fet de tot en furgo per tota Europa, per Marroc, Turquia o Islàndia però avui no ens dona
confiança i més tenint en compte que sempre anirem pel cantó del precipici. No volem patir.
També, creiem, que a l’haver conegut ja aquest parc per la banda de Valbona, poca cosa
diferent veurem. Mitja volta aprofitant que estem en un lloc ample.
Per relaxar-nos parem a fer un cafè al bar que hem vist, que es diu “Bar-RestorantBuni i
bajraktarit” (Que no se que vol dir). Gaudim de les vistes i de l’aire de la muntanya.
Apareix una dona vestida amb un vestit tradicional de la comarca, li fem fotos.
Aquest contratemps ens complicarà la vida en el que queda del dia.
Baixem pel mateix camí que hem fet al matí i tornema parar a la mateixa botiga a gastar-nos
els Leks que ens queden doncs ens queden molt pocs quilòmetres d’Albània. Ens gastem 2.800
leks (uns 20€) en unes cerveses, préssec en almívar, melmelada i una ampolla d’oli ecològic del
mateix poble.
Ara ens fa pena marxar perquè tot ha estat una mica sobtat i no ens ho esperàvem i encara
menys sabem ben be que fer a Montenegro.Tot i això una mica desconcertats, tirem cap a la
frontera.
Arribem a la frontera, pel pas de Hani i Hoti, a mitja tarda i hi ha un caos considerable. El lloc
és força estret i encara més deixat. Hi ha camions i cotxes que bloquegen el pas. El policies de
la frontera fan el poden per posar ordre però la realitat els supera, per molt. Fan tirar la gent
enrere i obrir pas pels camions però tot està molt mal organitzat i no hi ha lloc per tothom. Per
complicar més les coses, els albanesos segueixen actuant com han fet en tot el país i volen
colar-se, dalt dels seus Mercedes, la qual cosa encara ho entorpeix tot una mica més. I el
temps va passant. Tot un espectacle de degradació.
Quan ja estem a pocs metres de la frontera, ve un poli i ens fa apartar a quatre o cinc vehicles,
i ens posem a darrere d’un camió. Aleshores jo em fixo que el conductor d’aquest camió ha
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baixat i està, allà a l’esquerra, assegut a la vorera fumant-se un piti....Disciplinadament
esperem una estona però la situació no canvia i el camió no es mou, pel que de motu propi,
decidim tornar a la cua de cotxes que, tot i poc, es mou una mica i es produeix una situació
força surrealista doncs enlloc de col·locar-nos els quatre vehicles “perjudicats” en l’ordre que
teníem...hi ha corredisses per colar-se, se’ns cola el que teníem al darrera i el segon ho intenta
però la situació és tan histèrica que la Marta ha de sortir i posar-se davant del vehicle que
teníem al darrera i ara se’ns vol colar. Hi ha una picabaralla dialèctica que no va a més.
Finalment, més de dues hores després d’arribar a la frontera, entrem a Montenegro o
CrnaGora com ho escriuen ells, ja amb els darrers llums del dia, pel que la cosa es complica i el
neguit per trobar un lloc adient on dormir es torna urgent i prioritari.
Moralina: Si podeu, no creueu mai una frontera com l’albanesa i entreu en un país desconegut,
com Montenegro, de nit. Tot es complica.
Cap a les set de la tarda fem els primers quilòmetres per Montenegro i ja es veu un país força
més modern que Albània, tal i com pertoca a l’antiga Iugoslàvia. Hi ha molta gent al carrer,
molta activitat a la carretera, molt de moviment.
Però ja és de nit i no coneixem res, no tenim cap referència de cap lloc on fer nit. En aquests
casos, afortunadament, com que ens ho podem permetre, doncs anem a un hotel, però
tampoc en coneixem cap..., aleshores, ja entrant a Podgorica, la capital, mentre estem parats
en un semàfor, veiem a l’esquerra un cartell d’hotel, i per l’entorn on estem, no pot ser massa
car. És l’hotel M-Podgorica (Via MiladinaPopovića, Podgorica), un petit hotel força coquetó
amb un recepcionista molt amable (que ens recorda a Mr. Bean), que ens ofereix una suite per
66€ per dormir i esmorzar els tres.
Doncs ja ens està bé. Aquí ens
quedem, que ja és hora (són les
nou) i per això estan els calers!.
És una habitació doble, amb dos
espais, un amb un sofà llit, el
moble bar i una tele; i un segon
espai amb un llit gran, el bany i una
segona tele.
Mirem els canals i ens fem un fart
de riure amb la estètica antiga dels
canals dels països de l’est, que aquí
s’agafen tots. Canals amb tios amb
trajes antiquats o dones amb
vestits folklòrics que canten
cançons espantoses i que ballen encara pitjor, tots els tòpics (reals) de l’est d’Europa.
Afortunadament estan fent els Jocs Olímpics de Rio i mirem una estona el bàsquet entre
Espanya i els USA. Em pego un bon bany a la banyera..., no se ni quants anys fa que no ho feia!.
I em quedo com nou.
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Dissabte, 20 d’agost del 2016
Ens llevem, i fem un bon esmorzar a l’hotel, ja que està pagat...
Agafem la furgo i fem una volta per Podgorica, molt més occidentalitzada, i acabem parant en
un gran súper, força nou, a comprar quelcom i on retrobem molts dels productes que no
trobàvem a Albània (11.20€).
Ja ens funciona el GPS!
Sortim de Podgorica per la M-18, passem per Niksicon girem per la M-6direcció BòsniaHercegovina, passem per una zona amb vistes a un gran llac, el llac Slansko, molt vistós,
esquitxat de petites illes i, finalment, cap a les 12, sortim de Montenegro pel pas de IlinoBrdo.
Els passos de les dues fronteres són força àgils i només en triguem una mitja hora, i, una mica
emocionats, entrem a Bòsnia-Hercegovina (BiH). Arribem al lloc fronterer en un espai força
ampli i buit (no com el d’ahir a
Albània). Veiem la bandera de BiH,
groga i blava amb les estrelles.
Sortim, corba a l’esquerra, baixada,
corba a la dreta i...sorpresa: immens
cartell de “Welcome to republic of
srpska” i un gran màstil amb la
bandera sèrbia. Collons!, no
estàvem a BiH?, no ho entenc. Paro
i miro el mapa.., sí, sí, estem a BiH!.
I de cop i volta se’m apareix el
fantasma de la guerra de principis
dels 90. Estem a BiH però els serbis
de BiH segueixen marcant quin és el
seu territori, segueixen marcant la
diferència, segueixen marcant paquet!. O sigui que la guerra es va tancar malament, es
suporten però no es barregen. I no pots evitar veure la ma de Sèrbia, la gran potència
econòmica de la regió dels Balcans i encara més no pots deixar de veure, allà al darrere,
l’ombra de Rússia. I a més, la bandera de Sèrbia i Rússia són pràcticament iguals i no cal més
que veure quina política i tarannà tenen els seus dirigents. Aquest tarannà pseudo-dictatorial
que s’està escampant per Europa de l’est i que, poc a poc ens va arribant a occident. Molt trist
tot plegat.
Deixem la política, estem de vacances!..., però amb els dies veurem que no pots fer-ho.
Aquí també hem de palesar el nostre agraïment a en Juan per deixar-nos la guia de Bòsnia i
Hercegovina que ens ha estat de gran ajut.
Seguim carretera endavant i, força aviat, arribem a Trebinje, que hem llegit que te un bonic
casc antic d’origen musulmà. Aparquem i anem cap al centre i, oh! (agradable) sorpresa. Hi ha
mercat a la plaça del poble!. Fantàstic. Hi ha de tot, fruita, verdura i, el que més ens crida
l’atenció, una mena de formatges que porten a dins de pells de be. En hi ha de més curats i de
menys. De fet, els més tendres són, més aviat mantega, això sí, salada. Ho tastem i ala Marta li
agrada força pel que en comprem una mica (2.5€). Algunes parades de fruita també tenen
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pernil que deuen curar ells a les cases de camp. També hi ha dones que venen herbes, tabac,
mel. Altres dones, que són les que a mi em roben el cor, tenen roba de llana feta per elles,
mitjons, jerseis, armilles, tots amb la calidesa de la llana i la candidesa d’un producte fet per
aquelles mans que t’ho estan
oferint. Se me’n van els ulls, però
resisteixo i no em compro res.
A la plaça hi ha molta activitat a les
parades i a les terrasses dels bars
que hi ha, que són moltes i grans. Hi
ha molta gent al carrer, la plaça bull
de vida.
A l’altra banda de la plaça hi ha
l’antic recinte emmurallat i a dins els
carrerons i les antigues mesquites.
Un petit i coquetó casc antic que
voltes en un quart d’hora i on també
hi ha diversos establiments de
restauració. Per fer-ho fàcil, comprem un tros de pizza i ens el mengem tot passejant (3 Bam).
Tornem a la plaça i acabem seient i fent un cafè (2 cafès: 2 Bams)en una de les fantàstiques
terrasses a l’ombra dels grans arbres mentre veiem com van tancant i marxant la gent del
mercat. Tot plegat, sembla un poble francès, endreçat, amb una gran plaça amb grans plàtans
que regalen una ombra ideal, molt agradable.
Moneda de BiH: Marc Bosnià (Bam). Canvi (Fàcil) 1€ : 2 Bam
Mirem el mapa i veiem que estem força a prop de la frontera croata i que Dubrovnik només
està a 32 kms i, entre això, i que tothom diu que és molt bonic, decidim acostar-nos-hi. Sortim
de Trebinje i anem cap a la frontera croata. Fem unes quantes corbes i ja veiem el mar i la
costa croata allà a baix. Hi arribem en 20 minuts. Parem, hi ha cua a la frontera. És primera
hora de la tarda i fa força calor. Esperem. No ens movem gaire, quasi gens. Calor. La gent va
baixant dels cotxes i comprant gelats i begudes al xiringuito que hi ha estratègicament ubicat
junt a la carretera. Res. Tot plegat força estrany i més tenint en compte que des d’on som ni es
veu el lloc fronterer. Quan portem uns tres quarts d’hora allà i només ens hem mogut uns 200
metres, la Marta pregunta a un autòcton on està la frontera i la sorprenent resposta és: 3
quilòmetres!, Cony!. Això ens fa decidir i marxar corrents d’allà. Deixem Dubrovnik per un altre
any!.. fugim i tornem cap a Trebinje. I casualment a l’entrar-hi veiem una gran, i atractiva, zona
de bany al riu Trebisnijca i amb la calor que hem passat a la cua decidim parar-hi a refrescarnos. Podria ser un bon lloc per fer-hi nit. Ens hi llencem de cap (mai millor dit) i ens hi estem
banyant una estona, l’aigua està molt bona, en canvi la del riu està força freda. Hem de reformular les següents passes a fer per no haver anat a Dubrovnik.
Afortunadament tenim la guia de BiH que ens va deixar en Juan i que ara ens va de meravella.
Mirem que tenim entre Trebinje i Mostar (que és el proper objectiu), a 115 kms, tant per
visitar com, per l’hora del dia que ja és, per fer-hi nit i la Marta veu que hi ha una zona amb
unes cascades que te bona pinta i cap allà que anem.
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Sortim de Trebinje per la M6 i veiem diverses grans sínies que alimenten canals de reg a banda
i banda del riu, més endavant veiem una immensa casa-palau-castell que ens deixa
bocabadats. Seguim per una gran vall amb camps cultivats. La carretera, tot i ser secundària
està perfecte. Els cotxes es veuen més bàsics. Molts d’ells són Volkswagen de fa vint-i-cinc o
trenta anys, o sigui, d’abans de la seva guerra. Molts golf i moltes T3. Sovint es veuen ermites.
A Ljubinje hi ha força paradetes d’alls enforcats, cebes i patates. També veiem camps i
assecadors de tabac.
Els llocs d’interès estan força ben assenyalats amb cartells marrons.
Passem per Stolac, un bonic poble que segurament seria una important cruïlla de camins
segles enrere, amb cases de pedra, on hi ha un antic “Han” (hostal) i un preciós pont de pedra i
les restes d’un castell al cim d’un turó.
Passem per Grabovinaon trobem molta gent disfressada i veiem anunciat una mena de
carnestoltes d’estiu, allà preguntem i seguim endavant fins a Studenci on girem cap a les
“CascadesKravica” (Kravicewaterfalls). I l’encertem.
L’aparcament de les cascades és una gran explanada de terra a la dreta de la carretera d’accés
i a l’esquerra hi ha la zona asfaltada i un bar. Ara, a darrera hora de la tarda, ja no hi queda
quasi ningú, i els pocs que queden, estan marxant. Aparquem en un racó i baixem cap a les
cascades. Ara ja no cobren. Des del balcó superior es te una vista general i el que veiem és
preciós, molt semblant al parc croata de Plitvice, però en petit.
En el camí de baixada veiem varis cartells que prohibeixen explícitament la celebració de ritus
religiosos..., no sabem ben bé a que fan referència.
El lloc és un semicercle càrstic des d’on cauen incomptables cascades que formen un llac i on
tot plegat composa un decorat preciós. Us espectacle de la natura fresc i acollidor. L’aigua està
absolutament neta i convida al bany, però ho deixem per demà.
Ens quedem a fer-hi nit. Estem ben aparcats, en un lloc molt tranquil, només quedem nosaltres
i un cotxe familiar on hi ha dues persones que també sembla que es quedaran. A més a l’inici
de les escales que baixen cap a les cascades hi ha uns bons wc. Calma absoluta.
Diumenge, 21 d’agost
Ens llevem una mica aviat per tal de
poder gaudir de les cascades i el
llac
amb
tranquil·litat.
I
efectivament baixem i no hi ha
pràcticament ningú pel que tot
plegat és més atractiu. El sol llu.
Ara, pel matí si que cobren, un tant
per persona i pel vehicle, tot i que
es baixa apeu, cobren per
l’aparcament (5€). L’aigua està
fresca però tot i això, la Marta i
l’Èlia s’hi banyen fins i tot amb la
presència d’alguna serp d’aigua que volta pel fons...Tot un plaer de lloc, d’entorn, de bany,
etcètera, un lloc per passar-hi el dia. A més hi ha nombrosos xiringuitos on prendre quelcom,
fer un cafè o dinar (i tenen wifi) (Cafè i suc 5 Bam).
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Ens hi estem unes horetes i marxem.
Marxem cap a Mostar (+/- 35kms), passant perLjubuski on girem cap a Medugorje que és el
lloc de peregrinació mariana més important dels Balcans, una mena de Montserrat, Lourdes o
Fàtima. Hi entrem amb la furgo i, casualment són les dotze, sonen les campanes i la gent es
congrega per la missa. Veiem tot de gent amunt i avall i moltes botigues on hi venen des de
sotanes per capellans a imants per la nevera. Fem la volta amb la furgo i marxem cap a Mostar.
Arribem a Mostar i seguim les
indicacions del casc antic i/o del pont
vell. Hi ha diversos aparcaments de
pagament però afortunadament
trobem un aparcament a l’ombra al
mateix carrer (C/ Onescukova) que
porta al pont i allà deixem la furgo.
Fa força calor.
Baixem cap al pont i, tot i l’atractiu
arquitectònic i històric del lloc,
l’absoluta presència de gent,
negocis, carpes, tendals, ombrel·les,
etc...no et deixa veure la ciutat, el
lloc, les cases, els edificis. Els locals
que eren antics tallers d’artesans ara són botigues de records. És difícil veure les boniques
portes de fusta o les treballades reixes de ferro de les finestres. Molt, massa turístic.
Tot i això, aquesta zona antiga a ambdues vores del riu Neretvaés força bonica amb un laberint
de cases i carrerons. Tot són negocis de restauració o botigues de souvenirs. Ens trobem un
guia amb tres noies que parla en castellà pel que els anem seguint fent-nos els bojos i així
escoltem alguna de les particularitats del lloc com que el pont te més de 400 anys d’història i
que, donat que durant la guerra el van bombardejar i destruir, la UNESCO el va reconstruir
amb pedra de la mateixa pedrera amb la que ara llueix esplèndid i orgullós. Baixem fins el pont
on hi ha els famosos saltadors, que demanen entre 40 i 50€ per saltarels més de vint metres
que hi ha fins l’aigua. Finalment, no se si cobrant, o no, en veiem saltar un parell.
Passegem fins a l’altra banda del riu, la part musulmana, i més del mateix, més bars,
restaurants i botigues de records.
Això dels barris cristians i musulmans, tu, com a turista, ni te n’enteres però si rasques una
mica, llegeixes la guia o vas més enllà dels carrers turístics veus que hi ha un rerefons que
roman latent. Segons la guia, hi ha escoles separades, hospitals separats i, pràcticament, dos
ajuntaments paral·lels. Però com a turista no n’ets conscient.
Tot està bé, tot és gent, no hi ha cap resta de la guerra, no es veu ni una paret. Tot és
superficial i superflu. Fins i tot el pont és nou, reconstruït. És com un gran decorat.
Dinem en un lloc força senzill (1 burger, 2 Cevapi, 2 begudes: 12€) i seguim voltant fins sortir
de la zona turística i...aquí està el Mostar de postguerra. Només sortir un carrer més enllà,
sortint del decorat, hi ha un cementiri amb totes les tombes, blanques, de musulmans, tenen
(+/-) les mateixes dates de defunció en els anys 1992 i 1993, altres tenen dates de naixement
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però no de mort, són els desapareguts. Carrers grisos amb edificis tirotejats, Edificis
esfondrats, sense parets ni sostres. Imatges d’una recent guerra de la que, molt possiblement,
aquella gent, d’una certa edat, que està al carrer amb tu ha viscut. Els hi mires a la cara, als
ulls, buscant alguna senyal de no saps ben bé que i com, per molt que vulguis, no deixes de ser
un turista, no acabes d’aprofundir en el tema. Tot i que a mi m’agradaria molt parlar amb ells.
Veiem una exposició de fotos sobre la guerra on hi ha escenes de carrers pels que acabem de
passar, on hi van passar coses que ara et semblen increïbles, allà hi mataven a la gent
simplement per passar pel carrer, la gent moria tirotejada anant a buscar aigua o menjar, i el
seu cos quedava allà, doncs no es podia anar a buscar-lo sense posar en perill la teva pròpia
vida. I per aquell carrer que puja del carrer de les
botigues cap a la mesquita, hi acabem de passar
com si res. A mi això m’afecta molt.
Però Mostar, com a turista, no dona per gaire
més. Marxem.
Marxem de Mostar i, remuntant el riu Neretva,
ens fiquem per una zona de muntanya fins
arribar a Jablanica, que és un bonic poble mig
muntanyenc. Al teló de fons hi ha
l’impressionant massís dels Alps Dinàrics de BiH
amb força cims de més de 2.000 metres.
Casualment aparquem junt a un parc on hi ha un
memorial sobre la batalla de Jablanica de la
segona guerra mundial on els partisans de Tito
van entabanar i vèncer a les tropes nazis. Encara
hi ha en pont que van dinamitar els partisans
caigut a sobre del Neretva i un museu sobre la
batalla. A l’altra banda del riu hi ha, el que era,
un búnquer nazi que era l’encarregat de protegir el pont, cosa que, evidentment, no va
aconseguir.
Ja es fa tard i dubtem si quedar-nos allà a dormir o anar més enllà. Marxem a la recerca d’un
càmping a la zona del pantà de Jablanica, on uns catalans que vam trobar al càmping del llac
Shkoder ens van comentar que hi havia varis càmpings a la vora del riu força coquetons. Parem
a un d’ells, però no ens convenç. Marxem.
Arribem a Konjic i veiem un preciós pont otomà el “KonjičkaStaraĆuprija”, el pont vell de
Konjic, construït el 1682. Preciós amb sis arcs sobre el Neretva. Va patir força danys a la segona
guerra mundial i va ser restaurat després de la guerra de Bòsnia, l’any 2003. Fem una volta pel
poble, pel pont i el petit casc antic a l’altra banda del riu. Allà veiem un local memorial on hi ha
(suposem) totes les fotos dels habitants de Konjic caiguts en la guerra de Bòsnia. Un local amb
la bandera amb la flor de lys bosniana amb una pantalla exterior on van passant les fotos dels
caiguts. La memòria segueix molt viva.
Busquem un lloc on fer nit però no trobem res que ens faci el pes, és el que passa quan ja es fa
de nit, que ja no domines l’entorn. Finalment veiem un senyal de “Police” i cap allà que anem.
Aparquem al davant i preguntem si hi ha problema en passar-hi la nit i, cap problema,
fantàstic. Estem davant d’un cementiri. Plou una mica.
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Dilluns, 22 d’agost
Encara plou lleugerament.
Marxem de Konjic i parem a comprar esmorzar en un forn on ens proveïm de brioixos i un pa
farcit de xocolata (4Km) (una mica espès), parem a esmorzar en una benzinera (2 cafès i un suc
5.2KM).
Seguim cap a Sarajevo amb la intriga de com serà la ciutat que trobarem. A molts quilòmetres
de la capital ja entrem a una flamant autopista amb lector de matrícules al peatge. Molt
modern.
Arribem a Sarajevo per una gran
avinguda amb varis carrils per banda
i ens impacta el gran moviment de
vehicles i persones que s´hi veu.
Grans edificis a banda i banda fins
que trobem el primer gran edifici
desfet per la guerra. És un gran bloc
de pisos, a l’entrada de Sarajevo, a
la dreta, un edifici tot pintat de
colors, on domina el groc, però on
no hi queden parets i, les que
queden estan força trencades. Ja
ens frapa molt. Ens ho mirem
sorpresos.
Girem a la dreta per anar directament al càmping Olywood i, tot i que es una mica complicat,
hi arribem força bé guiats pel Googlemaps del telèfon que havíem descarregat (Adreça: Ctra.
R446 ambHamblina Carina 59).
El càmping és, com a Albània, el jardí d’un xalet dalt d’una de les muntanyes que envolta
Sarajevo.Hi ha una petita zona verda, un porxo amb una cuina i una taula gran, una ombrel·la
amb una taula.
La Marta entra a la casa on hi ha un gran saló amb un paio assegut fumant que no li fa ni cas, fa
un cop d’ull, mira i res, pel que surt i ho comentem. Entrem els dos i...igual, fins que li
preguntem al fumador i...és l’amo del càmping!, que resulta ser un flipat de molta
consideració, anomenat Oliver.
Ens ensenya el lloc, ens inscrivim i aparquem provisionalment a l’espera que marxi una AC.El
wc i la dutxa són dins la casa on també hi ha un saló per als hostes que s’estan a les
habitacions que també lloguen (Paguem 42€ x dues nits).
En aquell moment ja hi ha una AC i un parell de furgos T4.
Amb el lloc assegurat (esperem) marxem cap a l’aeroport de Sarajevo a visitar el TunelSpasa.
Aquest túnel, de 800 metres de llarg, va ser, durant la guerra de Bòsnia, la única sortida a
l’exterior del setge a la ciutat que havien muntat els serbis.
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Amb les indicacions que tenim anem a parar al
lloc on hi havia la boca interior del túnel, a la
que s’hi accedia des de Sarajevo, però allà, a
part del cartell indicador, no hi ha res, a part
d’una casa “aparentment normal”, ni ningú,
llevat d’un home que, a la recerca del turista,
s’ofereix, per un mòdic preu, a portar-te al lloc
des d’on es visita aquest túnel. Però no hi estem
d’acord pel que iniciem la (força difícil) recerca
pel nostre compte fins que ho trobem.
Coordenades: 43°49'10.9"N 18°20'14.1"E o bé
43.819683, 18.337248, això està al sud de
l’aeroport al carrer Tuneli (lògic, no?).
Fins ara havíem pogut pagar en €uros i no hi
havíem pensat, però aquí hem de pagar en
marcs bosnians (abreujat KM perquè ells diuen
“konvertibilnamarka”) i no en tenim pel que
hem de canviar a la botigueta que hi ha al costat del túnel, la qual cosa (afortunadament) ens
permet parlar amb l’amo de la casa, sota de la qual hi ha el túnel i que, a més, ens explica que
ell mateix va participar en la construcció del mateix. També ens explica la nul·la col·laboració
que te, per part de l’administració, per mantenir tota la instal·lació.
És força vergonyós que la UNESCO no ho declari Patrimoni de la Humanitat i hi dediqui
recursos pel seu manteniment i millora.
La visita inclou un vídeo sobre la seva construcció i funcionament i una petita mostra
d’objectes relacionats amb la seva construcció i ús. Es pot accedir des de la sortida i recórrer
uns quants metres del mateix. També hi ha un espai de gespa amb mostres d’algunes de les
mines que es van utilitzar en la guerra de Bòsnia i unabotigueta on venen records.
El lloc és fàcilment comparable a les platges de Normandia on es va fer el desembarcament.
Allà a dins del túnel, estàs dins la història moderna d’occident, allà va haver-hi una guerra en la
que un govern autoritari serbi va encerclar una ciutat, símbol d’un país, Bòsnia-Hercegovina,
que es volia independitzar, la qual cosa no va ser acceptada pels dictatorials serbis. I els
voluntaris habitants de Sarajevo van excavar aquests 800 metres de túnel des de l’interior del
ciutat assetjada fins a l’exterior, a la zona lliure, treballant les 24 hores del dia en torns de vuit
hores. Per aquest túnel podien fugir del setge o, fins i tot, entrar-hi aliments. Te un mèrit
immens la seva planificació per part de l’exèrcit bosnià, la construcció per voluntaris i el seu ús
per part de tothom i, sobre tot, que no fos descobert pels serbis. Tot i això, la façana de la casa
mostra tot d’impactes de projectil que palesen la duresa dels esdeveniments que s’hi van
registrar.
El túnel te els esmentats 800 metres de llargada des del l’avinguda KurtaSchorka (boca
interior), passant per sota de l’aeroport, fins al carrer Tuneli (on som) (Boca exterior). En el
moment de la seva construcció, durant la guerra de Bòsnia, l’aeroport estava en poder de la
ONU però tot el seu perímetre era de domini serbi, per això el túnel va una mica més enllà per
cada banda. Te prop d’un metre d’amplada i també prop d’un metre i mig d’alçada. I està (i
estava) equipat amb llum i unes vies per la que es desplaçaven unes vagonetes on portar
materials, persones o animals. Durant el temps que va estar en funcionament s'estima que 20
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milions de tones d'aliments van entrar a la ciutat, i que més d'un milió de persones el van
utilitzar d’entrada o sortida de la ciutat. Va ser una entrada d'energia elèctrica de la ciutat i de
la comunicació telefònica amb la resta del món. Fins i tot en el seu interior es va instal·lar una
canonada que assortia de combustible a la ciutat. Tothom qui hi era, qui hi passava, qui hi
participava s’hi jugava el físic, i això et fa sentir que ets en un lloc especial. Veus les imatges,
els vídeos i els objectes del petit museu i se’t encongeix el cor i més si penses que a fora,
encara hi ha, molt marcadament, territoris serbis i bosnis. Allò es va acabar però no es va
tancar bé.
Tot i això, el túnel és una mostra d’un crit a la llibertat d’un poble oprimir per altre poble
opressor que et mostra que sempre hi ha una opció de resistència, una via a la llibertat.
Tota una experiència, en majúscules que clama el suport de la UNESCO. (Entrada túnel 25KM).
Marxem i busquem un lloc on dinar. Busquem un lloc on hi facin els bens sencers a la brasa
que hem vist pel camí però al ser dilluns en hi ha molts de tancats per la qual cosa acabem en
un lloc on fan pollastres i patates a la brasa excel·lents i a molt bon preu. (18 Km)
Havent dinat anem a fer una volta amb la furgo pel centre de Sarajevo, a fer un cop d’ull
superficial i ja ens fem una idea del que encara s’hi pot veure. Una ciutat en ple funcionament
amb edificis de metall i vidre, una gran torre de
color blau brillant, molta gent pel carrer. Una
ciutat normal si no fos perquè de tant en tant
encara pots veure edificis amb les ferides de la
guerra o directament enrunats. És com s’hi
s’hagués escombrat la brutícia a sota duna
bonica catifa.
Tornem aviat cap al càmping, a fer una tarda de
relax, on acabem parlant amb una parella de
Cantàbria i una altra d’Argentina. Ens estem al
saló, connectats amb el wifi, fent un te i mirant
la ciutat a través dels grans finestrals, mirant els
núvols i allà baix la ciutat.
Tot el dia ha estat plovisquejant i fa força fresca.
Dimarts, 23 d’agost
S’aixeca el dia molt tapat, amb boira ploranera i 12ºC de temperatura, fa fresca. Millor així no
passarem calor a la ciutat. Quan vas de viatge, els dies de ciutat són els més pesats i si fa
(moderadament) mal dia, millor!.
La baixada des del càmping a la ciutat és directa pel carrer Hamblina Carina i en uns 20 minuts
de forta baixada et deixa a la porta del nucli antic de Sarajevo. A les 10 ja som a baix, junt al riu
Miljaka a l’alçada del Pont del Príncep on, al mateix lloc on va passar, hi ha el museu memorial
sobre l’assassinat de l’arxiduc Franz-Ferdinand, hereu de l’imperi austro-hongarèsque va ser
assassinat l’any 1914 juntament amb la seva esposa Sofia, fet que va provocar l’esclat de la
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primera guerra mundial. A l’exterior del museu hi ha uns aparadors i expositors on es mostra el
contingut del museu. Deu ser interessant però no hi entrem.
Iniciem el recorregut per la part antiga de la ciutat. Carrers peatonals. Botigues d’artesania i
records. Comprem una samarreta a l’Èlia per 20Km. Força turístic. Molts àrabs amb les (vàries)
dones vestides de negre cobertes amb niqab..., ells no... que deuen ser els millors clients de les
botigues de joies i altres productes similars.
Hi ha tallers de llauners, i altres artesanies en metall i fusta.
Visitem el vistós edifici de l’antic
ajuntament i biblioteca que va ser
destruït pels bombardejos serbis,
només se’n va salvar el 30% dels
arxius i documents. Va ser
restaurant tal i com era abans, en
un estil neo-àrab, amb fons
europeus i ara fa molt de goig. És
molt vistós amb preciosos vitralls.
Al sòtan hi ha una exposició amb la
història de Bòsnia i la ciutat.
Sortim i iniciem el recorregut
turístic “oficial” que comença a la
plaça Sebilj, plena de coloms, tot i
que creuem a l’altra banda del carrer Telali, per on passen els autobusos, i pugem una mica pel
carrer Safvet-begaBasagica on hi ha uns autèntics tallers d’artesans que fan força goig. Fusters
i llauners a ambdues bandes del carrer. Un racó molt interessant.
Seguim voltant pel barri, entrem a un antic mercat cobert amb botigues de bijuteria i altres
“pongos”.
Per dinar busquem un local on facin el be a la brasa del que en veiem un en procés de cocció
però encara li falta estona...pel que acabem dinant en un local qualsevol on veiem que fan
“Goulashsuppe” i hi ha wifi. Hi estem bé. (Dinar 40 Km).
Havent dinat tornem a la plaça Sebilj on hem vist una pastisseria que feia força goig i hi tenien
uns pastissos de merengue altíssim que m’agrada molt i on mengem alguns postres
espectaculars (2 cafès i 2 pastes: 19Km). Allà parlem amb dos ciutadans kosovars que ens
conviden a visitar el seu país.
En acabat agafem el carrer Telali que, al ser menys turístic, te els edificis molt més deixats on
s’observen nombrosos impactes de bales i obusos. Seguim pel carrer Mula MustaphaBaseskije
i passem per la PijakaMarkale(plaça del mercat), on hi ha un mercat que va ser bombardejat,
dos cops!, els anys 1994 i 1995 pels serbis, en els que van morir 68 i 37 persones
respectivament la qual cosa va provocar l’ultimàtum de la ONU perquè els serbis retiressin
l’armament pesant del setge de la ciutat (que malament es va fer tot!). Encara hi ha parades
de fruita i verdura i, en un racó, hi ha el memorial del lloc de l’impacte del primer bombardeig.
Prop d’aquest mercat hi ha un gran edifici que acull un altre mercat, aquest te parades de carn,
pollastre, ous, formatges, tec... on comprem un tros de pernil fumat. A la porta d’aquest
mercat hi ha la marca de l’impacte d’un morter al terra pintada de vermell, tal i com es pot
veure a altres llocs de la ciutat, i això significa que aquell impacte va causar algun mort.
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Seguim badant fins a l’avinguda del Mariscal Tito (Marsala Tita!), una mena d’Eixample amb
grans botigues i comerços on comprem dos llibres per entendre millor la guerra de BiH (105
Km). Entrem a algun interior d’illa on, darrera de les façanes principals i més arreglades hi ha
les façanes originals que encara mostren impactes de la guerra. En un dels interiors d’illa hi ha
una mena de mercadillo de productes xinesos de baixa qualitat que contrasta amb el bon nivell
de les que hi ha al carrer.
Tornem passejant cap a la part antiga de la ciutat i acabem asseient-nos en una terrassa on
també tenen merengue i me’n casco un altre també memorable. La Marta es compra un tros
de “Bürek” d’espinacs, una mena d’empanada que es troba pel tot el país.
Jo li volia comprar unes arracades amb la flor de lis de la bandera bosniana però no m’han
acabat d’agradar i a ella tampoc, llàstima!. Era una bonica tradició que teníem.
Tornem al càmping en taxi, perquè entre la pallissa d’haver estat tot el dia caminant, la forta
pujada fins allà dalt i que només val uns 5 km (2.5€).
Dimecres, 24 d’agost
Marxem de Sarajevo, però abans
volem veure la plaça Barcelona.
Ens costa trobar-ho perquè no està
al carrerer de la ciutat. Està al barri
de Mojmilo, al carrer Olimpijska. És
barri de l’antiga vila olímpica doncs a
Sarajevo es van celebrar els Jocs
Olímpics d’Hivern de 1984, i vuit
anys després, el 1992, estaven en
guerra!, i mentre a Bòsnia i a
Sarajevo estaven en guerra aquí
estàvem eufòrics, estàvem celebrant
els Jocs Olímpics. Per això Barcelona,
sent alcalde Pasqual Maragall, va fer diverses donacions a Sarajevo i en agraïment ens van
dedicar una plaça. És un espai entre edificis molt alts on hi ha diverses plaques que recorden
aquests fets, unes jardineres amb l’escut de Barcelona i una taula de ping-pong. Unes fotos i
marxem. (Mireu la foto, que passa entre la “Z” i la “Ç”...)
Però mentre busquem el lloc concret, fent voltes pel barri de Mojmilo ens hem trobat amb
nombroses marques d’impactes de morter al terra del carrer, molts, impressionant.
Ara si, marxem definitivament de Sarajevo per autopista direcció Croàcia.
S’acaba l’autopista i seguim per carretera amb força trànsit. Parem a Travnic on hi ha un
castell dalt la ciutat i una antiga mesquita digna de visitar-se. De les més antigues de BiH,
decorada amb nombroses pintures, portes guarnides. Els baixos de la mesquita eren botigues
que es llogaven amb aquests diners es subvencionava la mesquita.
Seguim vorejant el riu Sava que limita amb Croàcia i anem veient cases sovint tirotejades i
finalment, passat Banja Luka, a pocs quilòmetres de deixar BiH trobem un restaurant on estan
cuinant el, ja per nosaltres mític i dessitjat, be sencer a la brasa. Preguntem i ens diuen que li
falta mitja horeta. Perfecte.
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Endrecem una mica la furgo fent temps fins que ens asseiem a taula.
Acaben de treure el be i fan un primer especejament allà mateix i se l’emporten a la cuina. Allà
sentim uns cops que indica que estan preparant el be per servir-nos-el i, efectivament, surt el
cambrer amb una safata plena de
trossos de be. Menú plat únic, be i
amanida. 22€.
Marxarem satisfets de Bòsnia i
Herzegovina.
Tornem a agafar l’autopista que
s’acaba de sobte sense cap
indicació cap a la frontera amb
Croàcia. Hem de preguntar fins a
entrar a Gradiska on, tornem a
preguntar, fins a trobar la frontera.
Cap a les sis de la tarda entrem a Croàcia i agafem la autopista A-3 direcció Zagreb que passem
de llarg direcció Eslovènia, on hi arribem a quarts de vuit de la nit i on hem de pagar la vinyeta
setmanal només per passar-hi menys d’un dia (30€). Que hi farem!.
La nostra idea inicial era fer nit a Eslovènia i anar a dormir a l’aparcament de les coves
Postonja on sabem hi ha una àrea d’AC o si més no, uns aparcaments immensos però fent camí
per l’autopista comentem la opció d’anar a veure l’hospital partisà Franja, prop de Cerkno, al
centre d’Eslovènia. Que ens fa molta més il·lusió doncs vam ser-hi quan vam anar a Eslovènia
per primer cop l’any 2002. Per tant,finalment fem uns 300 quilòmetres fins al lloc on arribem,
força cansats, al voltant de les 10 de la nit. El lloc està igual. Demà ja veurem.
Dijous, 25 d’agost
Ens llevem aviat perquè a les nou ja obren i allà estem.
Recordàvem perfectament el difícil camí d’accés, difícil i arrapat a la paret del torrent.
Arribem al lloc i gaudim del record de fa catorze anys quan vam ser-hi per primer cop amb els
nostres fills ben petits en el primer gran viatge per Europa tots quatre, acompanyats pels
“Pingus”, un preciós record.
Deu la seva ubicació al torrent que passa per sota del barracots que permetien a la instal·lació
disposar d’una font d’energia elèctrica, aigua neta i corrent i una corrent d’aire net continua.
Aquest és un hospital de campanya creat per les forces partisanes resistents a la ocupació nazi.
Consta de diferents barracons dedicats a tots els serveis: quiròfan, radiografies, allotjament del
personal, cuines, magatzem, etc... Durant tota la guerra va acollir i tractar a nombrosos ferits
de la resistència sense que, afortunadament, fos localitzat pels nazis. I rep del seu nom, Franja,
en reconeixement a la que va ser la seva principal directora.
Els actuals barracots són majoritàriament reconstruïts, tant en la seva estructura com interiors,
doncs bona part de tot s’ho va emportar una riuadal’any 2007. Però ho han fet molt bé i,
segons consta en els panells explicatius, per la decoració interior han recollit donacions de
material mèdic, inclòs l’aparell de raigs X, de tota la comarca.
Tot està molt ben indicat i explicat i facilita la comprensió de tot plegat, de que en aquell lloc
amagat la gent hi patia força i alguns hi morien. És un lloc amb una història humana molt
interessant, adormit en el temps. Un monument a l’esforç i la lluita. (entrada 13€).
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De baixada tinc una important
apretada intestinal pel que he fugir
volant cap a la furgo...
Són quarts de dotze. Marxem i
parem a un súper Mercator a
comprar alguna coseta i unes birres
per l’amic Enric que el 12 de
setembre farà 50 anys i també és un
enamorat d’Eslovènia.
El
recorregut
per
Eslovènia
confirma, un cop més, el que
sempre hem dit d’aquest país: que
és encantador. Molt tranquil,
endreçat, verd de muntanyes i blau dels rius. Totes les cases tenen flors i es palpa un
considerable nivell de vida. Un lloc per viure-hi.
Sortim d’Eslovènia i entrem a Itàlia per Nova Gorica o Gorizia, en italià. Cap a dos quarts de
tres parem a dinar prop de Venècia fins que passades les set arribem a l’àrea d’AC de Pisa a la
Via de Pratale 76. Hem fet uns 526 quilòmetres.
Aquesta àrea és una d’un aparcament a l’entrada de Pisa, prop d’un antic aqüeducte i darrera
d’una benzinera AGIP. L’àrea està en un recinte tancat, equipada amb electricitat i lloc on
buidar i omplir. No hi ha serveis. Està gestionada per l’Associació Caravanista de Pisa, a 12€ per
nit. Bàsic, però està bé i et soluciona l’estada a Pisa. Esta ubicada a 20 minuts caminant del
recinte monumental de la Torre de Pisa.
Sopem i anem a veure la Torre de nit tot fent un passeig vorejant la muralla, una muralla de
dimensions considerables.
Arribem al recinte i ens admirem de la majestuositat dels edificis i de la màgia hipnòtica que
genera la Torre, allà al fons, perfecta, elegant, esvelta però...inclinada en un angle impossible.
De nit està il·luminada, però poc pel que es mereixeria. I el mateix passa amb la Catedral o
Duomo i l’atractiu Baptisteri. Al fons l’antic hospital, actual museu. Tot envoltat
d’imprescindibles grans espais verds que permetin agafar perspectiva dels edificis. Ja fem les
primeres fotos “aguantant” la Torre.
Tornem passejant per la ciutat vella que ens comença a sorprendre per la seva bellesa.
Anem a dormir quasi a la una de la matinada.
Divendres, 26 d’agost
Tot i la calor del dia, hem dormit força bé.
Ens llevem a les 8, esmorzem i comencem a caminar. Entrem a la ciutat antiga per on vam
sortir ahir, per una de les portes de la muralla, ajudats per un mapa fotocopiat que et donen a
l’àrea d’AC que deu ser la mil·lèsima fotocòpia i es veu fatal, però és el que tenim.
Carrers amples i estrets, cases senyorials i palaus i moltes esglésies. Passegem pel preciós
carrer porxat Via GuglielmoOberdan, on fem un gloriós “ristretto” i un “canoli” (2.85€), fins
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arribar a la riba de l’Arno el màgic riu capaç
d’haver donat de beure a les ciutats de
Florència i Pisa sense les quals la història de la
humanitat i, sobre tot, la de l’art no haguessin
estat igual. Un respecte agraït. A ambdues
vores del riu hi ha tot de palaus amb grans
portalades i moltes finestres, tots de colors
càlids que composen un decorat elegantíssim.
Molts edificis universitaris i centres d’estudis.
També esmentar que totes les botigues de
records també són de “pakis” com les de la
Rambla de Barcelona. També hi ha manters.
Al ser moderadament aviat, no hi ha massa
turisme pel que es passeja amb comoditat però
poc a poc la cosa va empitjorant i a l’arribar a la
Torre la gernació ho omple tot.
Però no m’estranya perquè aquella estranya
torre inclinada és hipnòtica. Et pots asseure al
terra al davant i mirar-la una estona infinita sense cansar-te d’admirar-la. Pots fer-li infinites
fotos. Pots observar la seva construcció, la seva elegància i gaudir fent-te tot de preguntes
sobre com la van fer i, sobre tot com s’aguanta i no ha caigut. És màgica.
Un cop al recinte anem passejant pel lloc i veient a la gent fent poses estranyes per fer-se fotos
amb la torre al fons. Les entrades als edificis tenen diferents combinacions però l’entrada a la
Torre val més de 20€ pel que decidim no pujar-hi. Finalment comprem la entrada mínima que
permet entrar al Baptisteri i a la Catedral (15€). Entrem al Baptisteri, curiós edifici rodó, que no
recordo haver vist enlloc. Pugem fins als miradors des d’on es fan unes fantàstiques fotos dels
edificis. Quanta bellesa.
A part del recinte monumental hi ha tot de carrers i carrerons fora de les rutes més turístiques
per on passejar amb total tranquil·litat i gaudir de mercats, racons, esglésies o edificis dignes
d’admirar. Val la pena passejar. La ciutat és molt més que la Torre.
Comencem a tornar i parem a dinar a un restaurant davant de les restes de les termes de
Nerón a un restaurant que els diu (lògicament!) “Ilbagno di Nerone”, que ja hem vist a la
vinguda i ens ha fet goig. L’Èlia en menja una pizza, jo un plat amb rúccula i pernil i la Marta
una “cecina”, una mena de pasta prima i torrada de farina de cigró amb albergínia i un
formatge suau i cremós. Molt especial. A la Marta li ha encantat!. (Dinar 33.50€)
Seguim voltant pel nucli històric en direcció a l’àrea per tal de marxar. Arribem, recollim la
furgo i anem al racó a buidar i omplir i els mosquits ens crivellen a tots. Aprofito la mànega per
fer-me una dutxa ràpida.
Marxem, direcció Gènova, l’autopista és força enrevessada fins a Cannes, ja a França, ponts,
túnels, autopistes sense vorals entre murs i molt de trànsit. Sovint anem foça lents però anem
fent.
Mirem el mapa i busquem un poble a prop de l’autopista i triem Vidauban (com podria ser un
altre...) que ens permet sortir de l’autopista, anar al poble i tornar-hi al dia següent amb
comoditat. A part d’això anar, en furgo, a qualsevol poble de França és un èxit segur i, en
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aquest cas també, arribem al poble i anem a l’aparcament, sota d’un gran arbre, de la zona de
serveis municipals on fem nit perfectament. Són les 9 i hem fet 458 quilòmetres. Després de
sopar, fem una volta fins al centre per estirar les cames i, sobre tot, per localitzar el forn on
comprar els reglamentaris croissants i baguette l’endemà.
Dissabte, 27 d’agost
Esmorzem els inevitables croissants i a les 10 ja hem posat benzina i hem comprat a
l’Intermarché de Vidauban.
Ens queden 580 quilòmetres fins a casa.
Prop de les onze passem per Aix-en-Provence on, com és habitual, hi ha caravana.
Finalment, a les 16.45 del dissabte 27 d’agost de 2016 arribem a casa, amb 58.545
quilòmetres al marcador.
5.938 quilòmetres després d’haver sortit de Barcelona fa quasi un mes.
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Consideracions sobre Albània:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La gent és molt amable, molt bona gent.
És molt econòmic.
Hi ha moltes benzineres i de moltes marques diferents.
Cases força grans inacabades i amb jardins.
Per la carretera hi ha incomptables làpides, recordatoris de morts en accidents.
És freqüent trobar policia a les carreteres.
Hi ha força llocs culturals i religiosos ben indicats.
Tots (o quasi) els cotxes són Mercedes.
No esmorzen, però mengen a totes hores.
Els contenidors de brossa estan trinxats.
Els cotxes paren on volen, sense pensar-s’ho, molestant, però ningú rondina.
Les vies de tren estan abandonades. No hi ha trens.
Les autopistes tenen cruïlles i accés directe a camins i/o tota mena de vies i
també s’hi poden trobar parades de fruites o del que sigui.
És estrany poder pagar amb tarja, tot i que, a vegades, hi tenen el logo...
Molts casaments (a l’agost) amb caravanes de cotxes tocant la bocina i paios
penjant de les finestres dels cotxes fent fotos o vídeos. També hem trobat
parelles de nuvis, vestits de casament, fent-se fotos a llocs especialment
vistosos.
Moltes parades de fruita de temporada. Moltes síndries gegants!.
Carreteres en mal estat (però tampoc tant...) i estretes.
Camins als pobles sense asfaltar. Molt freqüent.
Molta aigua a tot el país. Llacs i rius.
Molts rentats de cotxes a peu de carretera: “Lavazh”.
Molts, moltíssims, albanesos que viuen a Itàlia.

Canvi Moneda (2016):
Albània - Lek
1€
1000 All

1 € : 137,6 ALL (Albanian Lek)
7€

Bòsnia - Marc Bosnià
1€

2 BAM
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Llocs de pernocta:
Data
29 juliol
30 juliol
31 juliol
1 i 2 d’agost
3 d’agost
4 d’agost
5 d’agost
6 d’agost
7 d’agost
8 i 9 d’agost
10 d’agost
11 d’agost
12 d’agost
13 d’agost
14 d’agost
15 d’agost
16 d’agost
17 d’agost
18 d’agost
19 d’agost
20 d’agost
21 d’agost
22 i 23 d’agost
24 d’agost
25 d’agost
26 d’agost

Lloc
Peliçana (França)
Offagna. Prop d’Ancona (Italia)
Ferri Ancona - Durres
Hotel Baron. Tirana
CampingArbi. Llac Ohrid
Camping Rei. Llac Ohrid
Voskopoja
Zona termal riu Langarica
Blue Eye
Apartaments Villa Sonia. Ksamil
Platja de Borsh
Camping / Platja de Livadh
Taverna Lazaro. Berat
Apollonia. Aparcament
Mamurras. Parròquia Sant Andreu
Càmping Natura. Koman
Valbona. Junt al riu.
Restaurant Kundra. Dardhe
CampingLakeShkoderResort
Hotel M. Podgorica. (Montenegro)
Cascades Kravica . (BiH)
Konjic. (BiH)
Càmping Ollywood. Sarajevo. (BiH)
Hospital Franja. Cerkno. (SLO)
Àrea AC de Pisa (Itàlia)
Vidauban (França)

Nits
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Total

Preu
0€
0€
381€
34€
17.50€
5€
0€
0€
0€
20€
0€
10€
10€
0€
0€
7€
0€
0€
23.50€
68.70€
0€
0€
42€
0€
15€
0€
252.70€ + Ferri

Ferri Ancona (I) – Durres (Al):
Concepte
Ferri Ancona (I) – Durres (Al):

Preu
381€

Observacions
La furgo i cambrot per tres persones.
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Àpats:
Lloc

Preu €

Preu
Moneda

Ancona
Tirana - Sopar
Tirana – Dinar

38.50€
6.50€
6.67€

830 Leks
920 Leks

Llac Ohrid
Germenj
Gyrokastra
Butrint
Livadh
Ksamil
Berat

33.50€
16.90€
4.50€
8€
25€
9.50€
18€

2.250 Leks
600 Leks
1.050 Leks
3.250 Leks
1.260 Leks
2.400 Leks

Koman
Bajram Curri
Valbona
Trebinje
Sarajevo
Banja Luka
Pisa
Total

15€
13€
16.50€
2.60€
20€
22.30€
33.50€
289.97€

2.000 Leks
1.700 Leks
2.200 Leks
5 Km
40Km

Observacions
Pizzes
Döners i pollastre
Bürek, Salsitxes, formatge calent, patates i iogurt
amb pebrot
3 koran. (Truites). Amanida, postra i fruita
Be, albergínies farcides, postra i 3 kilos de mel!
Pizza i Bürek
Arròs, salsitxes, pasta, síndria i figues
Dorada, Llobarro i pop a la brasa. Calamars
3 creps i 2 sucs
Bürek, carbassó a la brasa amb tomàquet, kofte,
gelat i síndria.
Pasta, truita de riu i carn de porc
Pollastre i carn amb patates i polenta
Rest. Dobrinja
3 trossos de pizza
Goulash, sopa
Be sencer a la brasa i amanida. 3 racions
Pizza, Cecina i amanida de pasta

17 àpats

Gas-oli:
Lloc
França
França – Salon de Provença
Ancona
Albània
Albània
Bòsnia
Eslovènia
Itàlia (Pisa)
França

Preu € x litre
1.04 €/lt
1.19 €/lt
1.21 €/lt
0.90 €/lt
0.85€/lt
1.06 €/lt
1.26 €/lt

Total
48.54€
20€
89.17€
86.20€
67.41€
38.08€
47.82€
54.34€
45.52€
Total 497€

Autopistes:
Concepte
Barcelona – Ancona (60€ França + 73€ Itàlia)
Sarajevo – Barcelona (9€ Sarajevo+11 Croàcia+30€ vinyeta Eslovènia+ 70€ França +70€ Itàlia)
Teletac –Catalunya (Barcelona – La Jonquera – Barcelona)

Preu
133€
190€
?
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Ruta per Albània:
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