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Venècia...

Slovènia.

passant per

A Marta,

Als meus fills,
per venir a un viatge cap el desconegut, sense rondinar, si més no, sense rondinar massa, tot
i saber el segon dia que hauríem d’anar sols. Gràcies per acompanyar-nos en un viatge cap a
un lloc que vosaltres no heu decidit.

I també ho dedico....
Als Pingus!
als que malgrat les seves il·lusions i esforços, la combinació d’una avaria mecànica juntament
amb la incompetència del RACC i dels serveis tècnics de Volkswagen i Seat de Tolosa de
Llenguadoc (França) els hi va frustrar la realització de les seves il·lusions vacacionals
d’enguany a Romania. Potser l’any que ve...
Per últim, a tots aquells que iniciareu la lectura d’aquesta crònica, que m’ha quedat una mica
llarga, i encara més agraït als que l’acabeu.

Gràcies a tots !!

Romania...., un país....normal!!
Romania és, potser, un dels països que actualment pateix d’un dels més forts estereotips i/o
prejudicis vist des d’aquí, des de Barcelona i que un cop allà, com la majoria dels prejudicis,
salta pels aires fet miques. Ja sigui el tòpic dels lladres o petits “xoricets” es va diluint quan
van passant els dies i no en veus cap ni et sents gens pressionat ni assetjat per ningú. Pels
que hagueu estat a Marroc, res a veure amb el que toca patir allà. L’altre tòpic és Dràcula i/o
Transilvània. El primer basat en la figura històrica del senyor feudal Vlad Tepes, que
pertanyia a l’ordre feudal romana del Drac i, per tant, era conegut com a Vlad Dracul i que era
famós pel seu sadisme amb els vençuts en les seves guerres, la qual cosa li va donar la fama
de sanguinari i que l’escriptor britànic Bram Stocker va aprofitar per crear la figura literària del
comte Dràcula, que s’ha constituït en un figura mig real i mig mítica que ha arribat fins els
nostres dies. La segona part del tòpic, Transilvània, fortament influït pel mite del comte
Dràcula, de la que potser esperes uns boscos foscos i tenebrosos, camins humits i tortuosos,
etc..., i és com arreu, una terra normal, de suaus relleus, verds turons, valls i rius, gent que
treballa al camp, bones carreteres, pobles endreçats i el sol hi brilla amb força.
Hi ha altres tòpics, menys coneguts però molt més certs, com el de l’estat de les carreteres, el
fet és que, en terme genèrics es mereixen un aprovat, però també és cert que, en bastants
d’elles, els forats són molt nombrosos i de mides espectaculars. Hi carreteres en estat
lamentable i altres que, malgrat estar en bon estat, de cop i volta tenen un, o més d’un, forat
que et sorprèn o bé, un tram en que cal fer autèntics “slaloms” per esquivar (possiblement
només amb un èxit parcial) els forats que omplen l’ample de la via. Les suspensions del
vehicle s’han fet un fart de treballar durant tot el recorregut. Possiblement sigui un bon negoci
posar una cadena de tallers de suspensions a Romania. Un altre fet genèric al país i poc
conegut és la quantitat de gossos abandonats que volten per tot el país, son una presència
constant, si be en cap moment cap d’ells ens ha fet el més mínim temor. Al contrari, sempre
se’ns han acostat de bon rotllo, però hem evitat el contacte amb ells per possible contagi
d’algun paràsit que duguessin a sobre.
En resum, un país... normal !!, amb un lleuger endarreriment respecte els paràmetres
occidentals, sobre tot en el món rural, però amb un futur ple d’esperances, sobre tot ara que
acaben d’entrar a la Unió Europea. Un país amb gent amable i treballadora que viu el dia a
dia amb tranquil·litat i amb algun dubte sobre el seu futur dins la UE, però amb l’esperança de
que el futur serà millor que el passat, sobre tot que amb Ceaucescu, de qui se’n van lliurar ells
sols al desembre de 1989, cosa que a Espanya no vàrem saber fer...
Com sempre, després d’haver-nos llegit les guies de Romania de Lonely Planet (en anglès) i
del Trotamundos (en castellà). Amb tota la informació possible extreta d’internet,( que no va
ser gran cosa), ja sigui de pàgines oficials, privades o de cròniques d’algun viatge vàrem
iniciar el viatge.
A les 6.15 del matí del diumenge 29 de juliol de 2007, sortim de Barcelona, amb la furgo
carregada fins les celles de tot l’imprescindible (i de molt prescindible) per passar-hi un mes i
sobre tot, plens d’il·lusió, ...i els nens dormint.

Barcelona, Girona, la Jonquera..., ja estem a França i les seves fabuloses (malgrat que cares)
autopistes. Hi ha força trànsit d’entrada cap a Espanya. Anem tirant fins passat Montpeller i
parem a esmorzar a l’àrea d’Ambrussum (375 quilòmetres, 11 del matí).
Seguim tirant cap a Aix en Provence, Costa Blava (túnels i ponts), Cannes i Niça i arribem a la
frontera italiana a Ventimiglia, que es creua sense adonar-te’n, de fet, no existeix com a tal. I
parem a dinar ja a Itàlia amb tal de poder fer un cafè com deu mana, malgrat que en aquella
zona les àrees no són gran cosa doncs la orografia no permet grans extensions. (15 hs., 750
quilòmetres)
Seguim i deixem la costa i girem cap al nord, cap a Gènova i Alessandria, on girem cap a l’est,
cap a Piacenza i, finalment a les 19.15 hores, exactament 13 hores després d’haver sortit de
casa i amb 1.040 quilòmetres al cos sortim de l’autopista a Cremona, i com a premi pel deure
acomplert anem a un hotel, concretament a l’hotel Hermes, a peu d’autopista. On ens dutxem,
sopem (a l’habitació amb els nostres queviures) i dormim el merescut descans.
30 de juliol de 2007
Ens llevem a quarts de set, i a les set som els primers en estar al menjador per esmorzar.
Tornem a la nostra estimada furgo i continuem per les autopistes italianes en direcció est i
sudest, amb Venècia com a referent. Poc després de Venècia entrem a Slovènia i enfilem
direcció Ljubljana, aquí deixem per primer cop en dos dies l’autopista doncs cal fer un tros de
carretera petita, revirada i en pujada, plena de camions i plovent, en resum, un petit purgatori,
que aviat s’acaba i tornem a agafar l’autopista en direcció a la capital Slovena, que també
superem i parem a dinar en una àrea de servei (25€), on aconseguim els primers €uros
slovens!!.
Seguim i arribem a mitja tarda a Ptuj (que
és el nom d’una ciutat i no l’onomatopeia
d’una escopinada, doncs la “j” es
pronuncia “i” en tots els idiomes eslaus),
concretament al càmping Terme Ptuj, que
ja coneixíem de la nostra estada a
Slovènia l’any 2002 i que forma part d’un
complex integrat pel mateix càmping i un
conjunt de piscines a l’aire lliure, amb
grans tobogans i tota mena d’activitats
lúdiques, i una zona tancada amb
piscines d’aigua termal calenta, que és on
ens podem banyar, doncs no tanquen fins
les 22 hores, en aquesta zona termal,
també hi ha un gran tobogan en espiral on
els nens s’hi tiren una pila de vegades,
nosaltres també, però no tant.

31 de juliol de 2007
A Ptuj, ens havíem de prendre un dia de descans tot esperant els Pingus...
Però en acabat de d’esmorzar, els truquem i ens assabentem del problema que han tingut a
França. Se’ls ha trencat la corretja que mou la bomba de l’aigua del motor de la furgo i hi ha el
risc de que fins i tot el mateix bloc del motor hagi pogut patir les conseqüències de la
conseqüent escalfada, quina mala sort!!!. Més tard, afortunadament per ells, es reduiria molt la
magnitud de l’avaria, però el perjudici ja estava causat. No venien a Rumania.
En aquest moment ens assalta un gran dubte existencial: i nosaltres, que fem?.
Evidentment no pensem renunciar a les nostres vacances, però: seguim cap al desconegut,
cap a Romania?, fem una aposta més segura i tranquil·la com Hongria o fins i tot (a proposta
telefònica de la Bruna) Croàcia?. Però no tenim cap informació d’aquest països. A mi
m’assalten tots els dubtes del mon, doncs la seguretat dels meus passa a obsessionar-me,
doncs evidentment no és el mateix anar a Romania en grup, ni que sigui petit, que anar sols.
El fet de ser el pare de família, afegit als coneixements (tòpics) que tinc dels romanesos per
les característiques de la meva feina, em fan estar immers en un mar de dubtes i nervis.
Davant la possibilitat que els Pingus puguin solucionar amb rapidesa els seus problemes i
unir-se a nosaltres en els propers dies (malgrat que tots els indicis hi estan en contra...), i com
que tota la informació i la Il·lusió de que disposem ens porten cap a Romania, decidim ser
valents i anar-hi. I no ens en penedirem!!
Després d’esmorzar anem a fer una volta per Ptuj, passem pel petit mercat de la localitat on
comprem un especialíssim oli de llavors de carbassa que ja coneixíem i ens agradava.
Tornem al càmping a passar el matí a la zona del parc aquàtic on els nens s’ho passen molt
bé. En Marçal no s’atreveix a tirar-se des d’un trampolí des d’on va fer-ho fa cinc
anys...Trobem una catalans que van en autocaravana amb una nena que es mira amb ulls
tendres en Marçal... Dinem i a la tarda tornem a les piscines cobertes. A la nit tinc una forta
migranya. Nervis.
1 d’agost de 2007
Amb una muntanya de dubtes sobre el futur
immediat del nostre viatge i que poc a poc
s’aniran quedant pel camí, sortim de Ptuj
(7.20hs. i comprem pa en un xiringuito junt a
l’entrada del recinte del càmping, que obre a les
6.30!!!), El camí continua per petites carreteres
on tornem a veure els peculiars pallers eslovens,
les cases sense arrebossar i plenes de flors, les
capelletes a peu de carretera i les vinyes a
Jeruzalem, en direcció a la frontera amb Croàcia,
per on hem de fer uns 45 quilòmetres, i on
entrem i sortim sense cap problema, per entrar

acte seguit a Hongria, on girem cap al nord-est, en direcció al llac Balaton, que voregem ( hi
ha molta gent, és una zona molt turística) i seguim en direcció a Budapest que travessem pel
bell mig sense cap problema.
Seguim. Parem a dinar un “Goulash” hongarès (Goulash amb mongetes, un altre amb patates
i formatge arrebossat, +/- 35€) continuem direcció Debrecen i, finalment, entrem, a mitja
tarda, a Romania per Oradea, sense cap problema.
Arribem a Romania i parem a la primera benzinera a omplir el dipòsit (el gas-oil està a +/- 1€,
un pel més barat que aquí), també canviem moneda i obtenim els primers “Leis”, que estan a
+/- 1/3 d’€uro. La primera imatge de Romania ens omple de dubtes, doncs com en totes les
fronteres, i més en països no tan desenvolupats..., el lloc està ple de passavolants i buscadors
d’oportunitats..., a més els primers quilòmetres són absolutament tètrics, amb unes immenses
i absolutament destartalades fàbriques, potser químiques, junt la carretera fins Oradea. Un
cop allà, passem per una mena de carretera de ronda d’Oradea que és un autèntic calvari de
forats, ple de camions i trànsit. És una zona absolutament desastrada, bruta, molt bruta i
depriment, fins i tot, per arrodonir-ho hi ha un immens cementiri. Com a primera impressió
d’un país no pot ser pitjor. Però també s’ha de dir que junt a aquest entorn decaient hi ha
grans superfícies comercials, grues i xalets en construcció. Un contrast. Passat i futur hi
conviuen. Voltem Oradea fins arribar a Baile Felix, una localitat balneària, amb un càmping i
alguns serveis turístics.
A l’entrar al càmping ens cobren i ens donen la
clau del WC i un rotllo de paper higiènic de color
rosa, que després hem vist que és poc menys
que un símbol del país. El càmping te uns
serveis molt bàsics i antiquats que com veurem,
seran la norma dels càmpings del país. Està
destartalat, tot el terra és asfaltat o encimentat,
les plantes estan seques, les instal·lacions
envellides. Al fons hi ha uns immensos i grisos
edificis que són hotels, amb les seves finestres
plenes de tovalloles. A poc d’arribar, delerosos
de conèixer el desconegut, anem a fer una volta
a peu pel lloc.
Primera presa de contacte amb el país i els seus habitants, i... sorpresa!!, són normals!!!,
tenen dues cames i dos braços!. Ningú es fixa en nosaltres!. Ningú ens vol prendre la cartera!.
Ningú ens assetja!. Els dubtes i les pors comencen a esvair-se, doncs la normalitat s’imposa.
Baile Felix és una localitat turística, al sudoest d’Oradea, amb diversos establiments termals,
amb complexos de piscines i zones lúdiques, o sigui, un lloc de vacances. Hi ha força gent
passejant per la zona de serveis, amb bars i restaurants i per un proper parc amb uns
estanyols amb nenúfars gegants, peixos, tortugues i granotes. Paradetes de roba, de joguets,
panolles cuites, gelats o sigui com qualsevol fira de poble. Tenim el primer contacte amb la
“cuina romanesa” en forma de creps, allà anomenats “clatites” ( 2 x 3 lei:1€), també amb una
mena de “pizzes” d’una massa fregida i un formatge (cascaval) que ratllen per sobre al
moment. Tot és “normal”... Fem un gelat i un granissat multicolor (6 lei:2€) Tornem a dormir al
càmping, hi ha un vigilant nocturn...

2 d’agost de 2007
Després d’esmorzar, anem a prendre un bany a un dels complex propers al càmping, de
pagament, força gran i amb força gent (25 lei). És una enorme piscina, poc fonda, de forma
irregular, amb aigua termal calentona, on ens remullem i juguem una estona. El recinte és
força pintoresc, amb una estètica típica de l’època comunista on la gent hi va a passar el dia
doncs hi ha establiments de menjar, fruita, pastes, etc. També hi ha uns tobogans aquàtics
per on es tiren els nens ( 2 lei). Tornem al càmping a dinar i en acabat, amb força calor,
marxem cap al nord-est, cap a la regió de Maramures.
Marxem. Tornem a creuar Oradea pel mateix
camí depriment i destrossat i sortim per la ciutat
per la carretera 19, cap a l’est. La senyalització
és antiga però està força bé. La carretera està
en força mal estat i comencem a conèixer els
poblets de carretera romanesos on és molt
freqüent que els veïns venguin a la porta de casa
seva l’excedent de productes agrícoles de casa
seva, tomàquets, alguna verdura i fruita.
Productes que sovint, durant el viatge, anirem
comprant. Comencem a veure algunes de les
imatges standard que anirem veient per tot el
país: les paradetes de fruita; carros (plens i/o
buits) estirats per cavalls; gent caminant; gent que ve de l’hort carregats amb les eines (de
fusta); gent anant o venint del camp amb la vaca, nius de cigonyes dalt dels postes de llum;
“R-12, el vehicle nacional” però de la marca Dacia, la marca nacional romanesa, en tota la
seva gamma de models colors i estats, però que està sent substituït pel nou model Logan;
però sobre tot: gent, sempre hi ha gent (majoritàriament gran) amunt i avall, a peu, per la
carretera.
Anem fins a Satu Mare on deixem les planúries i ens
desviem cap al Nord, cap a Maramures per carreteres més
petites, creuem un grans i espessos boscos cap a Sapanta,
un poble petit i remot, al límit de Romania i Ucraïna on hi ha
un curiós i petit cementiri, conegut com a “Cementiri alegre”,
i ho és, on en cada tomba hi ha una mena de làpida en fusta
esculpida on, mitjançant text i, fins i tot acolorits dibuixos, es
fa una breu ressenya de la vida del difunt. És força curiós i
vistós, amb moltes flors. Hi ha làpides amb figures humanes,
un home amb un tractor, un vestit de policia, gent treballant
al camp, etc. A l’església fan missa, moltes dones grans amb
mocadors al cap. Als “Pingus” els hi hagués agradat!!.
Seguim i veiem, just al marge esquerra de la carretera, una
vall, a l’altra banda de la qual ja és Ucraïna, veiem, de lluny,
els poblets ucraïnesos però no ens atrevim a entrar, ho
deixem per un altre any. Finalment, ja tard, arribem a
Sighetu Marmatiei, capital de la regió de Maramures on hi

ha un “Skansen” (paraula d’origen danès que dona nom als museus a l’aire lliure composats
per cases i/o altres construccions “originals” i tradicionals, bàsicament rurals, traslladades des
del seu lloc d’origen a aquest recinte). Doncs en aquest Skansen, segons la nostra guia, es
pot dormir en una d’aquestes casetes de fusta. Hi arribem de nit, no hi ha ningú, finalment
trobem una casa propera que ens fa d’intermediari fins que finalment, del no res, apareix un
noi, que ens obre una de les cabanes, és molt senzilla, tan sols hi ha tres llits i una taula.
Suficient. Sopem uns bikinis i fem una partida de l’Scrabble. El que fa més gràcia als nens és
que el wc és una comuna que està en una caseta de fusta a uns metres de la casa i el
bategen com el “water de l’Shrek” doncs és com el que surt a la pel·lícula.
3 d’agost de 2007
Ens llevem aviat i a l’obrir la porta de la cabana l’espectacle de llum i color és impressionant.
Tot és verd, hi ha una boira baixa i el sol entra per la porta de la cabana. A l’altra banda del
camí tres persones estan fent un paller, dels del pal al mig (com els dels pessebres), cosa que
jo mateix, ja no recordo ni haver vist fer, amb les forques hi van tirant l’herba tallada i la van
“pentinant”. Al final, l’home s’hi ha enfilat per posar unes pedres i un plàstic al cap d’amunt, al
final de l’operació l’han acabat pentinant amb un rastell i l’han deixat perfecte, han recollit
l’herba sobrant i han marxat. Mentre contemplàvem aquest espectacle antropològic, han
passat pel camí de davant nostre, carros, gent en bicicleta, caminant, les gallines picotegen el
terra, un gos amb una taca a l’ull se’ns acosta juganer. Un pica-soques fa un forat al tronc
d’un arbre proper. Tot és molt bucòlic. Fem una volta per l’Skansen on veiem cases que
després trobarem, encara en ús, en molts dels pobles de la comarca.
De tornada a la carretera anem veient el mateix
que hem vist a Skansen, cases de fusta,
espectaculars portalades de fusta, més o menys
treballades, també veiem, en els jardins
d’algunes cases uns arbres amb les branques
plenes d’estris de terrissa que és molt típic de la
regió de Maramures. Molt curiós. Més boscos,
parem a mirar si hi ha bolets..., doncs no.
Arribem a Surdesti, una de les esglésies de
fusta que forma part d’un conjunt d’elles
declarades Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. És un racó de mon encantador, amb
l’església enmig del bosc, de fusta envellida amb
elegància, de formes harmòniques, integrada en la natura, el seu campanar d’uns
espectaculars 46 metres d’alçada (la construcció de fusta més alta d’Europa) emergeix de la
boscúria i s’eleva cap al cel fins quasi punxar-lo. Està tancada, però apareix pel darrera nostre
una dona amb una clau de pam i mig i ens l’obra. L’interior és força més atapeït i carregat que
l’exterior, catifes, tapissos, puntes de coixí, imatges, etc... Seguim fins a Budesti, a visitar una
altra de les esglésies de fusta de l’UNESCO, també envoltada d’alts arbres que quasi
l’oculten, moltes flors, Junt a l’església hi ha un banc de fusta, d’una sola peça, de més de sis
metres de llargada, tot és molt agradable i humà. No m’estranya que el mateix Príncep de
Gal·les tingui una casa per aquí. És el típic lloc on, en acabar el viatge, veus que hi havies
d’haver dedicat més temps.

Parem a dinar a Ocna Sugatag, seguint els consells d’un
dels treballadors d’en José Soriano del Club Camper, que
és romanès i d’aquella zona i on hi ha un llac salat. Tastem
per primer cop un dels plats típics romanesos; “Mamaliga” ,
un plat súper-potent, que és una mena de sèmola de
polenta, amb formatge fos i trossets de beicon, “Omeleta”
de Cascaval que és un tipus de formatge per fondre. Els
nens... pollastre arrebossat i una estranya lionesa de pasta
de magdalena de postres (45 lei). Després de dinar baixem
fins el llac salat, toquem l’aigua i no està salada. El lloc
està bé, amb un restaurant, una piscina, hi ha gent
acampada. Però no ens acaba de fer el pes com per
quedar-nos-hi.
Seguim cap a Barsana, una altra de les esglésies de fusta
de l’UNESCO, on ens trobem un complex monàstic amb
varis edificis impecables, monges de negre que van amunt
i avall, tot està ple de flors i verd. Tot està impecable, al seu lloc, molt net i agradable de
recórrer.
Per la carretera, hem anat trobant constantment gent que va i ve del camp cap a casa, les
dones, amb mocadors al cap, duen amples faldilles acolorides i unes grans bosses penjades a
l’esquena; els homes les eines del camp, moltes de fusta; alguns acompanyen les vaques cap
a casa. Molts simplement s’asseuen en uns petits bancs, que tenen a la porta de casa, a
veure com passa el temps i la gent. Visitem la darrera església de fusta de la UNESCO a
Leud, és com les altres petita, esvelta i elegant, amagada enmig dels arbres. Uns nens li
donen uns floreta a la Marta i els hi donem unes llaminadures. Aquesta església és molt
semblant a les altres que hem visitat, de sostre baix, molt decorada interiorment amb teixits i
catifes. Hi ha obres de rehabilitació.
Busquem un lloc on passar la nit i veiem un
“aparent” senyal de càmping i entrem pel camí i
comencem a pujar, ...preguntem..., sí, sí, més
endavant..., res, tornem a preguntar tornem a
preguntar... sí, sí més endavant, més aparents
senyals de càmping no s’acaba un camí de
muntanya decidim fer mitja volta i allà mateix ens
trobem a una família polonesa (amb cinc fills)
que estan fent la volta amb el seu monovolum....,
fem la volta com podem i marxem.
Anem tirant i no trobem res, cap a les 9 ja quasi
fosc, entrem a Borsa (un poble llarguíssim, d’uns
6 kms.) i a mig poble parem a posar gas-oil i
preguntar i ens diuen que preguntem en un alberg/restaurant proper, i hi anem. El lloc és força
curiós amb unes grans instal·lacions i varis edificis, bar, restaurant, habitacions, i unint-ho tot,
un gran jardí amb figures i un petit llac amb truites de riu i unes gàbies amb un gran cérvol, un
linx, i altres animals menys vistosos, però aquests dos, tan bonics i tan salvatges, fa molta

pena veure’ls engabiats en aquells espais tan petits. També hi ha gossos, conills, gallines,
etc...Preguntem, i ens deixen, aparcar per dormir al bell mig de la zona i hi fem nit sense cap
problema.
4 d’agost de 2007
Ens llevem aviat,i mirem els animals (que bonics són el gran cérvol i el linx..., llàstima de les
gàbies que els empresonen) i marxem cap a la zona de Moldavia, cap a la zona dels 7
monestirs de Bucovina que també són Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, parem
en un port de muntanya on recollim gerds, el dia està tapat i hi ha llocs amb una espessa
boira. Passem uns trams en obres i a migdia, ja a Moldàvia (regió amb el mateix nom de
l’estat veí) arribem al primer dels monestirs, al de Moldovita on podem observar la seva
fantàstica façana sud totalment pintada amb escenes bíbliques, curiosament la nord està
molt despintada per la erosió i el temps. Val la pena perdre una estona observant els detalls
de les pintures, el judici final, la presa de Constantinopla, etc... Hi ha monges per tot arreu, a
l’entrada, a l’església, monges que van i venen. És molt curiós l’esquema arquitectònic
d’aquest monestirs, totalment diferents dels de la resta d’Europa, doncs són, de fet, unes
fortaleses grans, quadrades. El perímetre de les muralles inclou totes les dependències
monàstiques com les habitacions, menjadors, museu, alguna petita capella, etc, i al centre
de la construcció hi ha un gran espai, al mig del qual s’hi ha bastit, dominant tot l’espai,
l’església, donant així tot el protagonisme a l’edifici més sagrat del conjunt. També acostuma
a haver-hi un pou en algun dels angles de l’espai central. La resta de l’espai està totalment i
perfectament enjardinat. A l’entrada del monestir hi ha una botigueta on venen estampetes,
espelmes, etc..., i on et lloguen una mena de fulard tant per homes com per dones doncs
elles han d’entrar amb les espatlles cobertes i ells amb les cames tapades, si és que van en
pantaló curt. És el que hi ha, és casa seva i elles imposen les seves normes, i si vols entrarhi..., doncs ja ho saps.
Acabada la visita seguim per la comarca i parem a dinar a
la vora d’un riu juntament amb una altra família autòctona.
Comença a ploure i a partir d’aquí ens ha de ploure, i molt,
tot el dia i part de la nit.
Segon monestir, Sucevita, és el millor conservat i per tant
el més espectacular, a més, està aïllat, sense edificis al
voltant, la qual cosa el fa molt més vistós. Amb el recinte
emmurallat i l’església al centre, perfectament conservada i
restaurada i les monges que van amunt i avall. Continua
plovent. A l’aparcament comprem una síndria en un camió
botiga.
Tercer monestir, Humor (curiós nom!), en aquest monestir,
l’antiga muralla de pedra ha estat substituïda per una de
fusta que reprodueix l’anterior, encara hi queda una torre, a
la que es pot pujar, i el corresponent pou.

Quart i últim monestir, Voronet, (construït l’any 1.488, en tres mesos i tres setmanes!!) famós
pel color blau de les seves pintures que són espectaculars, en el seu absis hi ha una
grandiosa i preciosa pintura representant el judici final que, quan s’encenen els focus que la
il·luminen, ens hi quedem una bona estona embadalits malgrat la pluja. A l’interior les monges
canten les seves oracions, i realitzen les seves cerimònies, les monges més joves lliuren uns
paperets amb oracions a la de més edat, en cada moviment toquen el terra i es senyen i
segueixen cantant. Surt el capellà de la zona més sacra de la església i la cerimònia surt cap
a l’exterior, és un moment molt màgic, sota la pluja.
Finalitzada aquesta darrera vista i ja sota una intensa pluja, decidim buscar una “Pensiunea”
on dormir, però no trobem res ( a més, és dissabte), just aquí hi ha una de les poques àrees
d’acampada amb serveis però està a la vora del riu i..., tal i com plou, a més en els darrers
dies hem vist alguns ponts destruïts per riuades...doncs... millor no. Finalment, passades les 8
trobem un hotel de tres estrelles on fem nit, també sopem al seu restaurant (on triguen molt a
portar-nos el sopar, cosa que anirem veient és habitual a tot el país), sopem truita de riu amb
una salsa de iogurt i ceba. Pizza, pollastre amb suc, carn i patates. De postra descobrim el
“Papanasi” que és una mena de pastís de mató fregit, molt bo. (68.90 lei) Plou encara més, i
trona. Una tempesta en tota regla.
5 d’agost de 2007
Ja no plou, tot i que està núvol. Agafem la carretera i parem a fer unes fotos a un xiringuito on
venen infinitat de nans de jardí així com d’altres “objectes decoratius” de la mateixa categoria
estètica: gossos, gats, verges, àligues,etc...
Arribem a Targu Neamt on descobrim els primers semàfors
amb cronòmetre, tant pel verd com pel vermell, t’avisen del que
queda pel proper canvi de color, està bé.... Comprem pa (1.60
lei) i ens criden l’atenció els amplis horaris de les botigues: de
dilluns a divendres de 8 a 8, els dissabte de 8 a 4 i els
diumenges de 8 a 2. Al marxar veiem moviment de mercat i el
trobem, està força be, hi ha diferents edificis bastant nous: un
de queviures, un de formatges i productes de pagesos de la
contrada, un de roba i ferreteria i un bar, així com d’altres
edificis satèl·lits i hi ha força moviment de personal. Comprem
una bonica galleda verda de porcellana (15 lei), salsitxes (3.60
lei) i formatge (4 lei), també pixem per un Leu (amb tiquet de
rebut!!).
Seguim, i a Piatra Neamt veiem un Trolebús, que pels més
joves que potser no ho heu vist mai és, el que ara es diu un
vehicle “Híbrid” un autobús amb un motor diesel i un motor elèctric que els fa funcionar
alternativament i/o complementant-se (està tot inventat...). També veiem una cua d’unes
cinquanta persones fent cua en un xiringuito d’apostes. Els edificis, com en la majoria de
ciutats, són lletjos, grisos o beig però, en general els carrers estan força nets.

En qualsevol explanada del camí, per petita que sigui, hi ha colles de “domingueros” dinant o
fent barbacoes, el mateix que es feia aquí fa anys. Aquesta imatge ens acompanyarà tot el
camí.
Enfilem el riu Bicaz per veure les seves gorges, al ser diumenge hi ha molta gent arreu, també
hi ha diverses paradetes a peu de carretera i molta gent; cotxes aparcats a ambdues bandes
de la carretera i finalment arribem a la zona d’un llac, que diuen és vermell: “Laku Rosu”, hi
ha un batibull de cotxes impressionant i, buscant un lloc per dinar, no podem fer més que
seguir endavant fins trobar un camí per on baixem i arribem a un pla, vora un riu..., baixem a
un marge però immediatament me’n adono que el lloc no és bo....però és tard: la furgo està
clavada, no es mou, ni endavant ni endarrere. No la podem treure. No és que patini, és que no
es mou, està clavada amb les rodes lleugerament ensorrades i l’spoiler davanter toca el
marge i no permet a la furgo agafar la mínima embranzida per sortir del lloc. Dos homes ens
ajuden, però res. En Marçal i jo ens anem caminant fins a la zona més cèntrica de serveis del
llac buscant algun tractor o tot terreny que ens pugui estirar. Tots estem força nerviosos, el fet
no és greu però és molt molest, i de difícil solució. Arribem al centre turístic de Laku Rosu i no
veiem ningú que ens pugui ajudar, per si de cas començo a trucar al servei d’assistència en
viatge..., la Marta i l’Èlia s’estan amb la furgo..., al cap d’una hora apareixen un parell de
forestals que ens volen denunciar per haver sortit del camí..., la Marta, mig desesperada els hi
explica la situació i els convenç, mentrestant els dos primers homes han intentat diversos
invents però la furgo no es mou de lloc. L’Èlia juga al rierol amb unes minúscules granotetes.
En això la Marta veu arribar un cotxe de policia..., més problemes.., però del cotxe en baixem
en Marçal i jo doncs mentre fèiem gestions amb el servei d’assistència en carretera hem vist
venir un cotxe de policia, al que hem aturat, i els hi he mostrat la meva credencial i els hi hem
demanant ajut, la qual cosa ens han ofert. No ens ha estat fàcil arribar fins la furgo doncs el
caos circulatori és absolut. Finalment tots junts i amb l’ajut d’altres sis persones: els dos
camperols, dos forestals i els dos policies, aconseguim empènyer la furgo enrera i un cop allà,
amb prou embranzida aconsegueixo treure-la del lloc. Llàstima no haver fet cap foto de tota la
moguda. Un cop alliberats de la tensió del moment, parem a dinar, malgrat que ens costa
empassar-nos el menjar... Fem un volt pel bosc per relaxar-nos, juguem per sobre d’un tronc,
collim gerds i finalment, cap a les 5 de la tarda continuem el recorregut i, com passa sempre,
acte seguit trobem infinitat de llocs fantàstics i de fàcil accés on haguéssim pogut parar a
dinar.
Per la carretera anem trobant gent, sobre tot nens i joves, venent gerds, aranyons i mel.
També hi ha nombrosos camions amb ruscos de mel. Al final de la vall hi ha una preciosa
zona, tota verda, i amb boniques cases de fusta amb aspecte de segona residència, tot seguit
comencem a pujar un port amb uns boscos d’uns avets impressionants que enfosqueixen el
camí i un cop passat el cim, trobem una paradeta a peu de carretera on fem un dels
descobriments gastronòmics del viatge el “Kurtos kalacs”: una mena de súper xurro cilíndric
(uns 30 cms de llarg per uns 10cms de diàmetre) amb sucre per fora, que torren a la brasa, i
que es menja amb el sucre i la pasta tebis i que, per tant, és una mena de galeta-llaminaduraberenar excel·lent. En comprem un i ens el mengem mentre badem per allà i està tan bo, que
en comprem un altre (7 Lei c/u).

Estem a Transilvània i un altre dels tòpics salta pels aires, hi ha sol i cels blaus, verds camps
amb flors, ocells i vaques. La gent no vola, ni de dia ni de nit, ni porta capa negra i tenen les
dents normals. Els arbres no parlen ni ens assetgen, no hi ha una contínua tempesta...., és
una zona “normal” amb els seus pobles i les seves gents que van i venen, de casa al camp.
Aquesta zona és una comarca amb una gran
influència hongaresa, tan forta que els cartells
són bilingües i s’hi veuen molts cotxes de
matrícula hongaresa i la gent el parla entre sí.
Seguim fins Praid, zona on hi ha unes mines de
sal i un complex amb piscines d’aigua salada.
Arribem a un carrer ple de gent que anem
recorrent fins que al final, molt al final, veiem un
tancat amb vàries rulots. Ens hi acostem.
Semblen gitanos, però no ho són. És un terreny
particular d’acampada on hi ha unes famílies i
ens donen el telèfon de la mestressa a la que
truquem. Quan ella arriba ja estem instal·lats i
està molt contenta de tenir-nos allà (possiblement som els seus primers clients noromanesos), fins i tot ens prepara una de les rulots que hi ha de lloguer, per si de plou a la nit,
però li diem que no cal. Hi ha piques per rentar plats i la roba, dutxa amb aigua calenta i una
nevera comunitària que també ens ofereix. El pitjor són els wc que són, altre cop, dues
comunes...
6 d’agost de 2007
Esmorzem un Kurtos Kalacs i anem caminant fins
la mina de sal de Praid. Hi ha força gent per
comprar les entrades, i un cop amb elles agafem
un autocar que et porta dins la mina, en surt un
cada 30 minuts. Al final del recorregut en autocar,
encara s’han de baixar 168 graons per baixar fins
la mina pròpiament dita. Un cop a dins ens
trobem dins d’una enorme cavitat, quadrada,
d’uns 30 per 30 metres, el soroll ressona molt, hi
ha força gent. És un submón hi ha una capella, un
parc infantil amb castells inflables, tobogans i
gronxadors, sorrals, etc..., hi ha una exposició fotogràfica, gent fent Thai-Xí, un bar – botiga,
on lògicament comprem ...sal!, i moltes taules on la gent porta les seves neveres amb aspecte
de passar el dia i, el més sorprenent: hi ha molta gent jugant a ping-pong i bàdminton!!, curiós,
sembla ser una tradició de la gent que baixa a les mines perquè és l’únic que fan. Altres
juguen a jocs de taula i veiem una persona amb un ordinador (també hi ha endolls), m’acosto i
està amb el Google, miro el nostre telèfon mòbil i...: hi ha cobertura !!!!, dins la mina hi ha
algun repetidor i hi ha cobertura de telèfon mòbil!!, sorprenent!!!!. Fins i tot hi ha un cibercafè!!. Tot i un muntatge!!, on aparentment la gent hi va a passar el dia confiant en les
qualitats curatives de respirar aquell aire salat.

Tornem a veure el llum del sol i anem a banyar-nos a la piscina salada, encuriosits. L’aigua és
d’un color cafè amb llet, fort de cafè, tèbia i oliosa. Ens hi fiquem, jo el primer, i la sensació és
espectacular, es flota amb molta força, has de fer un esforç per mantenir-te dret doncs els
peus tendeixen a buscar la llum del sol i, si estàs panxa enlaire és fàcil i còmode però si et
poses de cara avall la cosa es complica doncs has d’esforçar-te en mantenir la cara lluny de
l’aigua. Malgrat tot, la sensació és força divertida i inestable, aleshores comences a notar
picors doncs qualsevol ferideta que tinguis et comença a picar. Entra la Marta a la piscina, li
entra aigua al nas i li fa un mal molt intens: literalment diu que: “ fa un mal que et trenca el
cervell”. En Marçal es tira de cap i també surt cridant del dolor que li fan les mucoses nasals
amb la sal. Entra l’Èlia i li pica tot. En resum, només ens quedem la Marta i jo, surant i jugant.
A la Marta li agafa el riure perquè si et poses cara avall els peus se’t aixequen i se’t dobleguen
el genolls i la cara busca submergir-se a l’aigua, per la qual cosa has de fer força per
mantenir-la fora de l’aigua. La sensació és semblant a estar a sobre d’un matalàs. Pots flotar,
assegut, i anar remant amb els braços com si anessis en barca. Molt divertit. Un cop
t’asseques, les crostes de sal són impressionants, et quedes totalment blanc i les picors i
tibantors de pell són importants. Una bona dutxa amb aigua calenta i sabó ( a la mateixa
piscina) i com nou.
Dinem al càmping uns fantàstics fideus amb
bolets i bacon (i all-i-oli) de la meva invenció:
molt bons.
Parem a fer cafè i al davant hi ha una botiga, on
hi arriba en aquell moment el pa calent,
fantàstic, perquè, de fet a Romania no hi ha
forns de pa, el venen a les botigues de
queviures. També hi comprem agulles
d’estendre i una ampolla de “Palinka”, o sigui
aiguardent de...pruna!!. molt aromàtic (20 lei).
Aquesta zona que acabem de fer és d’una
fortíssima influència hongaresa, tanta, que els
rètols estan en els dos idiomes, romanès i hongarès, fins i tot a dins de la mina de sal de
Praid, l’hongarès estava en primer lloc. Aquesta influència és la resta d’anys de dominació
hongaresa en aquella part del país. Seguim viatge pel centre del país,
seguim veient poblets, carros, gent per la carretera, etc.., aquí el que la
gent ven a la porta de casa seva són uns manats de cebes vermelles.
Parem en una poble on hi ha diverses parades, a peu de carretera, on hi
venen ceràmica, cistells i uns espectaculars estols de nans de jardí de
totes les formes i mides, fins i tot femenins i libidinosos!, comprem un
cistell, una olla de ceràmica, un llaurador de fusta i una ampolla folrada de
vímet teixit, que, a la sortida del poble, veiem com unes dones les estant
fent a la porta de casa seva, mentre peten la xerrada. Tot el dia hem tingut
intervals de sol i núvols i millor així, perquè les temperatures s’han
mantingut suaus, doncs, quan surt el sol, apreta de debò. Estem al centre
del país, prop de Sighisoara, i tornem a veure les altes mongeteres que
hem vist a Eslovènia. El paisatge és verd i de relleu suau.

En aquesta zona de país, així com la de la zona de Praid, on la mina de sal, tenia una forta
influència hongaresa, aquí hi ha una forta influència germànica. Hi ha gent, romanesa, que
parlen alemany entre ells, als carrers hi ha molts cotxes de matrícula alemanya, de
treballadors romanesos que, al ja parlar alemany, els hi ha estat més fàcil poder emigrar-hi, (si
és que emigrar de la teva terra pot ser fàcil.... ) i que ara han tornat al “poble” de vacances.
Fins i tot els noms dels pobles estan en els dos idiomes. El motiu és el de sempre, que en el
passat, i a conseqüència de no se quina guerra, la zona va esdevenir de domini germànic i
que des d’aleshores la zona ha tingut una clara influència i tendència en vers Alemanya. I les
mostres palpables d’aquesta influència són un conjunt de ciutadelles fortificades saxones que
també estan dins del patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Un cop informats del conjunt
de fortaleses saxones, decidim visitar Biertan, o Birthälm en alemany. A acostar-nos-hi veiem
un llogarret amb una mena de petita ciutadella en un turó, tot el conjunt composa un paisatge
harmònic, molt polit. Fem una primera volta i no veiem cap lloc on aparcar per fer-hi nit, i ja és
l’hora. Les “pensiuneas” estan plenes, dubtes..., preguntem a un home (amb cara de bona
persona) (quants cops he recordat en els nostres viatges, la frase del meu amic Bernardo: les
bones persones tenen cara de bones persones, parla amb elles) i aquest era un d’ells, era
una aposta segura. Li preguntem per un lloc on passar la nit i, després de consultar-ho amb la
seva dona ens va obrir la porta de casa seva i
vàrem entrar amb la furgo al pati de casa seva,
per quedar-nos-hi fins l’endemà. Sense
paraules.
No sabem que oferir-li’s, fem pa amb tomàquet i
pernil, però ell no en vol, diu que ha dinat molt
amb uns amics alemanys que tenen allotjats a
casa seva. Ens ofereixen els seu wc, lavabo i la
dutxa. Ens regalen dos tomàquets i ens fan
seure a una taula que tenen al pati on sopem.
Aleshores arriba ell amb la vaca i la muny i els
hi ensenya als nens, també li posen menjar a
les gallines i els conills. També apareix una
noia, amiga de la família, que està treballant a
Madrid i parla un excel·lent castellà i ens fa d’intèrpret. En sopar, sortim a fer una volta pel
poble, i com que els amos de la casa també surten, aleshores ens ensenyen on està la clau,
la clau de casa seva!, per poder-la agafar des de fora i poder entrar. Ah! I de cobrar, no en
volen saber res. En fer la volta després de sopar i visitar el bar ens hem tornat a trobar a la
noia de Madrid amb el seu germà que encara parla millor castellà i ens mostren la seva
preocupació sobre els dubtes i neguits que tenen sobre l’entrada de Romania a la Comunitat
Europea, els hi expliquem que els seus dubtes són fonamentats... La relació amb la gent de
Biertan ha estat així de simple: una gent ha acollit a casa seva uns absoluts desconeguts
sense més fiança que la mútua simpatia. Visca el ser humà!!. Per si un dia algú llegeix això i
s’hi acosta, el seu nom és: Moldovan Livia, us hi acosteu i li feu una forta abraçada de part
nostra i a partir d’aquell moment tindreu un nou amic, a Romania.

7 d’agost de 2007, dimarts
A les 8 del matí ja estem disposats a marxar. Ens conviden a esmorzar. Els amics alemanys
que tenen a casa li regalen una rajola de xocolata a l’Èlia, nosaltres els hi donem unes
”nubes” pels nets del senyor de la casa. Anem a visitar la ciutadella i es pot entrar al recinte i
veure els tres cercles de murs però no es pot accedir a l’església que és el cor de la
construcció ni veure l famós pany de la porta de la sagristia que te onze mecanismes, a més
plou.
Així doncs marxem de Biertan amb un excel·lent regust de boca i deixant enrera un record
inesborrable, el més humà del viatge.
Seguim per la zona dels pobles amb origen i fortaleses, saxones i visitem Brateiu (Pretni en
alemany), on segons la guia Lonely Planet els seus habitants assetgen als viatgers i els hi
venen vestits populars i artesania, però plou i no trobem a
ningú, llàstima ( o no...).
Seguim fins Valea Villor (Wurmloch en alemany) on el
castell és preciós però li cal una rehabilitació intensa i
extensa. Passem per Bazna i Medias (Baassen i Mediasch
en alemany) i arribem a mig matí a Sighisoara, que també
te nom en alemany: Schaßburg
Entrem a Sighisoara on, segons la guia, hi ha un càmping
i en veiem uns cartells que aconseguim anar seguint fins
arribar-hi, i quan hi arribem veiem que no és el que estava
a la guia però que, pels standarts del país està força bé i,
sobre tot, molt cèntric: Càmping Acuaris, ens hi quedem.
Te una piscina força gran però una mica cutre, però als
nens els hi és igual i s’hi banyen, encara que estigui núvol.
També te bastant de zona verda, amb moltes petites
tendes i una zona de bungalows, de fusta, petits i vells,
prop dels quals aparquem i des d’un d’ells ens donen la
llum. Hi ha un edifici rústic i rònec amb un wc i una dutxa per sexe i una gran sala amb cuina i
taules i cadires comunitàries. Està bé. Al càmping hi ha un nombrós nombre de cicloturistes,
de diferents nacionalitats, que estan fent la ruta Brusseles – Estambul (!?¿!?!). Són gent de
totes les edats, malgrat que molts ja són grandets. Aquesta tarda tenen preparada una
xerrada per parlar del següent projecte: París – Pequín (!?/¿!!/¡¡¿¿!!). Dinem i anem caminant
fins a la ciutadella. Sighisoara te dos atractius bàsics, un cultural: que el seu casc antic és
patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i un de turístic: que és la vila natal de Vald Tepes,
“Dràcula” pels amics, i encara se’n conserva la seva casa natal.
Arribem dalt del turó on està la ciutadella i hi entrem per una porta secundària. La muralla que
envolta la ciutat te diverses torres, cadascuna amb el nom d’un dels gremis d’artesans que
devia d’haver-hi aleshores i que eren els que en pagaven la seva construcció. També es
curiosa una gran escala coberta de fusta, que permetia l’accés des del pla on es trobaven les
cases fins el cim on estava l’església. De totes les torres destaca, per les seves dimensions i
decoració la Torre del Rellotge, que, com el seu nom indica te un rellotge amb figures

d’aquelles que es mouen de tant en tant. Aquesta és la única torre visitable. Al seu interior hi
ha diverses exposicions: d’objectes d’època, d’un tal Helman Oujuz sobre medicina i hi veiem
medicaments homeopàtics, i una d’un altre bon home, del que no recordo el nom (ho sento)
que va tenir un paper destacat en el desenvolupament del programa espacial “Apolo”, que va
portar l’home a la Lluna. Finalment arribem a dalt de tot on podem veure el preciós
mecanisme del rellotge i sobre tot les vistes sobre la ciutat. Ja a fora de la Torre visitem la
casa natal de Dràcula, que està just al davant, i que ara és un restaurant. Res d’especial. Fem
una volta per la resta de la ciutadella i la muralla i ens quedem una mica decebuts per la poca
entitat que li veiem a un lloc que és Patrimoni de la Humanitat. A Catalunya i/o Espanya hi ha
infinitat de llocs semblants però molt mes bonics, històrics i ben conservats i que no tenen
aquesta consideració, com ara Montblanc, Morella o Albarracín per esmentar-ne alguns. L’Èlia
te cagarrines.
8 d’agost de 2007, dimecres
Anem al mercat municipal, prop de l’estació de
tren. Molta fruita i verdura: tomàquets, pebrots
multicolors, pastanagues, herbes. Hi ha una part
del mercat dedicada al formatges bàsicament
frescos o molt poc curats però no ens acaben de
fer el pes. Finalment comprem fruita i unes minipanolles de blat de moro per fer crispetes...liles
(!!) i en una altre sector del mercat comprem un
preciós bol de fusta per 10 lei, que fabriquen el
mateix matrimoni de vellets que els venen i, en
una altra parada, un sedàs pel mercat de la
Marta. Al mercat també hi ha un grup de bascos,
també mirant l’artesania de fusta i que s’han comprat uns trossos de formatge, el tastem, però
no ens convenç. De tornada al càmping passem per una “sifoneria”, curiós establiment on,
com el seu nom indica en fabriquen, o sigui, es reomplen sifons.
Marxem de Sighisoara una mica decebuts doncs, havia de ser una de les perles del viatge, i
no és més bonic que, com hem dit, molts del poblets catalans, espanyols o francesos que tots
coneixem i ens encanten.
Seguim estant en zona germanòfona i anem
fins Prejmer, una mica a l’est de Brasov, on
dinem. Prejmer és una preciosa vila-fortalesa
circular, en molt bon estat de conservació, amb
una especial i vistosa construcció tancada amb
l’església al mig (com els monestirs de
Bucovina). L’interior de la fortalesa és una mena
de eixam d’habitacles amb diferents estances i
amb nombroses escales de fusta per accedir
d’un lloc a l’altre. Hi ha diferents estances
ambientades al segle XVIII amb decoracions
dels antics usos que se’n donava: hi podem

trobar l’escola, la sastreria, la pelleteria, etc... També hi ha passadissos defensius per l’interior
de la muralla que et porten d’un lloc a l’altre. És molt curiós de visitar. Val la pena.
Per no haver de passar per Brasov, (perquè com ja sabeu, a nosaltres que vivim tot l’any a
una ciutat, aquestes, a menys que tinguin quelcom d’especial i específic preferim evitar-les),
doncs agafem una petita carretera local on els forats ocupen tota la superfície de la via. Molt
incòmode. Passem per Sacele ja al sud se Brasov i allà agafem la nacional 1 que porta cap a
Bucarest. Molt bona carretera. I comencem a pujar els Càrpats per primer cop dels quatre que
ho farem en un recorregut en forma de “W”, amb els Càrpats travessant horitzontalment la
“W”. Estem en una zona d’alta muntanya bastant turística, fins i tot, a Busteni on hi ha una
estació d’esquí i un telefèric per pujar fins al cim, hi tenia un xalet el Ceaucescu, la qual cosa
vol dir que el lloc és força bonic.
Seguim fins arribar a Sinaia, on farem nit. Deixem la furgo en un aparcament junt a un gran
hotel, bastant cèntric, de pagament però vigilat. Cap problema. Fem una volta. Ens estem una
estona en un parc on l’Èlia juga una estona i en Marçal i jo ens distraiem veient a dos nens
jugar amb una mena de bumerang en forma de creu. Al poble hi ha bastants botigues, de tot
una mica, botigues normals i d’horteres, una mica cares. Sopem en una pizzeria.
9 d’agost, dijous
A les nou del matí ja estem a la porta del castell
de Peles, esmorzats i havent-hi arribat a peu,
des de l’aparcament on està la furgo. Un
passeig molt agradable per un parc i el bosc
proper al castell. El castell és una autèntica
meravella amb una barreja d’estils centreeuropeus, germànics i alpins, molt ostentós i
carregat de decoració. Construït pel rei Gheorge
I, que només hi va poder viure quatre mesos, el
van acabar a principis del segle XX i, per tant
amb moltes “modernitats” com la llum elèctrica (
va ser el primer palau europeu), ascensor
interior i un sistema de buit per connectar-hi
aspiradores per a la neteja. A l’entrada del castell et fan posar una mena de fundes a les
sabates per no fer malbé els terres de fusta. Situat en un paratge privilegiat (recordeu que
encara estem a Transilvània) en mig d’un clar del bosc, envoltat pels altíssims cims dels
Càrpats. El conjunt és molt vistós. A l’arribada hem tingut la gran sort de trobar dos diferents
grups d’espanyols que anaven a fer la visita guiada i hem entrat amb ells i hem fet tot el
recorregut amb ells i les seves dues guies. Uns creien que érem de l’altre grup i els altres
també, i així ens hi hem colat i hem pogut fer la visita guiada de franc, a més que cobraven 30
lei per càmera de fotos i 50 per la de vídeo i amb el follón dels dos grups tampoc hem pagat
això. A la sortida veiem els jardiners tallar la herba amb dalla, cosa que veient la extensió que
han de fer, sembla mentida que no ho facin amb alguna mena de talla-gespa, però no, a ma.
Hi ha gent que ven paperines i cistellets amb fruites del bosc i tot un seguit de paradetes, que
a l’anada tot just si començaven a obrir, on venen records, més o menys horteres, i artesania.
Comprem dos boomerangs en forma d’estrella com el que vàrem veure ahir.

Marxem. Seguim cap al sud, cap a Ploiesti. Per la carretera veiem alguns pous de petroli, en
funcionament. Girem cap a l’est, cap a Buzau, passem per una zona de gran producció de vi,
en venen a peu de carretera. Hi ha nombrosos establiments i parades on venen vi, blanc i
negre, així com raïm. Camí de Buzau el paisatge es suavitza i comencem a trobar grans
planúries, avís de que comencem a entrar en territoris de clara influència del Danubi i la seva
enorme zona deltaica. El sol apreta. En aquest paisatge pla ens criden l’atenció uns nuvolets
negres a sobre dels pocs arbres i/o matolls que hi ha a peu de carretera: són eixams de
formigues voladores i ho podem comprovar doncs n’entren algunes a dins la furgo, malgrat
tenir les finestres tancades. Parem a dinar en un agradable parador de carretera, on veiem fer
carn a la brasa, dinem força bé. Ens emportem un got de la Coca Cola en romanès, per la
col·lecció de gots d’Europa. A la sortida, a l’anar a pujar a la furgo, ens criden des d’un cotxe
matrícula de Barcelona, són una família romano-mexicana (mare: rumana, pare: mexicà), amb
un amic català a bord, (visca la globalització!!) que han anat al poble de la mare i ja tornen cap
a Barcelona i, parlant, parlant, resulta que viuen a escassos cent metres de casa nostra, al
Poble Sec de Barcelona. Quina enorme casualitat !!.
Marxem per carreteretes secundàries cap a un lloc on hi ha uns mini-volcans de llot, en un lloc
anomenat Berca. De camí, a Merei, ens equivoquem i anem a parar a un lloc amb un complex
turístic amb càmping i piscines. Seguim. Passem per un lloc on hi ha núvols d’insectes
voladors, a diferència d’abans no són formigues, doncs són blancs. Curiós. Pels poblets
d’aquesta zona veiem grups de galls d’indi pastant a la porta de les cases. Més endavant,
gent que va o ve d’un enterrament. És l’atractiu de les vies secundàries. Poc abans d’arribar
nosaltres ha fet una bona tempesta a la zona. Finalment arribem a un lloc remot i inhòspit on
hi ha els “volcans” de llot de Berca. El vigilant no ens deixa entrar doncs a l’haver plogut, hi
ha molt de fang i rellisca molt. Insistim i finalment ens deixa passar. Per precaució ens posem
les sandàlies de platja, tot un encert !. Només entrar, i per
evitar el fang, passo per l‘herba, però rellisco i caic a terra
pel gaudi i diversió de la meva família, val la pena veure’ls
riure ! El fang és gris plom, molt fi i molt enganxós, sort de
les sandàlies de plàstic !. El paisatge és mig llunar, amb
uns monticles grisos, en els cims dels quals hi ha les
surgències o volcans de fang que van fent bombolles, a
ritme lent i silenciós, però que van expulsant un fang suau
de color gris i fred i amb un lleuger olor a sofre (ous
podrits) i que va baixant uns metres fins aturar-se i
incorporar-se al terreny llefiscós. La zona grisa està
envoltada per una altre de color marró, també erma i
erosionada i més enllà hi ha el mateix relleu però ja verd
amb matolls. A la sortida hi ha un dipòsit d’aigua on
esbandir-se els peus i/o el calçat. Una família que va amb
una nena ens regala mitja síndria per berenar. També
trobem uns nois romanesos que treballen a Madrid.
S’espatlla el comptaquilòmetres. Portàvem fets uns 4.000 quilòmetres des de casa. A partir
d’ara ho anirem anotant manualment, sobre el mapa. Tots els problemes que tinguem amb el
vehicle siguin com aquest !!

És freqüent trobar policia a les carreteres amb l’inevitable Dacia Logan logotipat i, Deu n’hi dó,
la por que els hi tenen, doncs acostumen a frenar bastant quan els veuen, sembla una
reminiscència del passat dictatorial.
Amb la ruta per carreteres locals i la visita als volcans de llot de Berca se’ns han fet les tantes.
Són dos quarts de nou i no trobem cap càmping dels que, segons el mapa hauria d’haver-hi
Finalment, ja prop de Braile, en plena zona aluvial del Danubi, en la zona entre les dues
carreteres que porten a Braile trobem una complex turístic, amb càmping (amb serveis molt
justos) inclòs, al voltant d’un llac salat (un altre....) amb el lògic nom de Laku Sarat, on fem nit,
junt a uns suïssos amb una T-2 i uns francesos amb una moto BMW, una mica més enllà hi
ha alguns bungalows, mínims i destartalats, ocupats per uns sorollosos i etílics autòctons. Un
gatet persegueix una granota. De nit es senten gossos bordant.
10 d’agost, divendres
De dia tot és més fàcil i bonic. El càmping és a tocar del llac, malgrat que per accedir-hi s’ha
de sortir del mateix i pagar per accedir a la zona de bany, però ens deixen passar a badar.
Està bé, doncs hi ha vestidors, wc, dutxes, accés al llac amb escales, ombrel·les, hamaques i
una mica d’herba. L’aigua del llac te el mateix color marronós que la de la piscina salada de
Praid i es veu la gent com hi sura. A la vora del llac hi ha una mena de dipòsits amb un llot
absolutament negre, que suposem deu tenir propietats medicinals, doncs se’l freguen pel cos.
Un home se’n empastifa tot, des del coll fins els peus, sembla que dugui un vestit de neoprè,
dons el fang és molt negre i brillant. Marxem. La temperatura augmenta. A la sortida de Braile
creuem, en un transbordador, el primer braç del delta del Danubi, força gran ja, i amb vaixells
que se n’enfilen aigües amunt i d’altres que es deixen portar riu avall, com lliscant, suaus. El
paisatge és obert i lluminós, fàcil i bonic. A partir d’aquí, anem veient i creuant diferents braços
del gran pare Danubi que reparteix, generós, aigua i fertilitat al seu pas. Veiem cultius de blat
de moro, vinya, gira-sol i nenúfars a la vora del
riu. Paisatge molt mediterrani. A Isaccea tornem
a passar molt a prop d’Ucraïna, just a l’altra vora
del riu, però tampoc hi entrem.
Finalment a darrera hora del matí, arribem a
Tulcea, la “capital” del Delta del Danubi.
Deixem la furgo en un aparcament i anem fins la
oficina de informació, on segons la guia, ens
han d’atendre molt bé, però... ens toca la tonta.
Just davant nostre, una altra parella d’espanyols
que també demanava informació, han marxat
avorrits sense treure’n l’entrellat, nosaltres
acabem igual. La tia és d’aquelles persones
que, malgrat estar en un servei d’informació, tan
sols et dona la informació que li demanis, és d’aquelles persones a les que preguntaries si te
hora i et diria que sí, sens dir-te-la. És molt mística i te una baralla sorda amb mi per la
ubicació d’un elefantet de pedra que te sobre la seva taula, i que distretament he tocat i he
mogut, a la qual cosa ella ha contestat amb un gest esquerp i tornant-lo a lloc enèrgicament.
Això ha passat dos cops seguits, i tot i això, els intents per entendre’ns han estat inútils, com
ella mateixa. També marxem avorrits. Sortim al carrer i veiem una paradeta i un panell

d’informació on està la parella d’espanyols mirant i parlant amb un home gras. Aquest home
és un crack de les relacions públiques, es diu Daniel, parla no sé quants idiomes, és molt
xerraire i ens acaba organitzant per l’endemà un viatge pel delta del Danubi ( de 9 a 5) amb
dinar inclòs a 45€ els adults i els nens.., ja veurem, també ens aconsella un hotelet de dues
estrelles l’Európolis i ens assegura que podem deixar la furgo tranquil·lament al carrer. L’hotel
és força normalet i només ens costa 162 lei (+/- 55€) dormir i esmorzar tots quatre. Deixem
les coses a l’habitació i anem caminant fins al port (fluvial) on dinem en un lloc que també ens
ha recomanat en Daniel, i on segons ell, no sols s’hi menja bé, si no que es fan els propis
gelats i tota la pastisseria inclòs el pa, i quelcom de cert deu haver-hi doncs hem vist algunes
persones que hi entraven directament a comprar pa.
Dinem i tastem per primer cop els “Mici” que són com unes botifarres i/o salsitxes, fetes de
carn picada, molt especiada, més curtes que aquelles, d’aproximadament uns deu
centímetres de llargada i uns 2 ò 3 de diàmetre, però sense pell, i que es mengen a la brasa.
Força bo, a partir d’aquell moment n’anirem menjant per tot el país. Plou una mica, un xàfec,
res important. En acabant de dinar ens criden des de la taula del costat i parlem amb una
parella en la que ell és espanyol (andalús) i ella romanesa i que viuen a Espanya. Ens va molt
bé per preguntar-li coses, doncs ella és de Barcea, prop d’on som, i hi estan de vacances.
De tornada passem pel centre de la ciutat, una zona comercial, entrem a badar a un súper
però no comprem res. Veiem un “Amanet” cartell i paraula que hem vist en alguns llocs del
país, que ens ha cridat l’atenció per la seva similitud ortogràfica amb la nostra “amanida” però
que no hem sabut que era fins ara que n’estem al davant, són cases d’empenyorament, on la
gent va a vendre i/o empenyorar els seu objectes de valor. Senyal que les economies familiars
van molt justes!!. Passem la tarda a l’hotel fent mandra, rentant roba, fent becaines, etc....
A la nit tornem al port on es celebra una mena de festival d’estiu anomenat “Festival del
Danubi” en el que hi participen grups folklòrics tradicionals tant romanesos com d’altres
països. També hi ha tot un seguit de terrasses de bars on fan els ja coneguts “Micis” a la
brasa, servits amb una cullerada de mostassa i una llesca de pa, i també hi venen cervesa. És
agradable, doncs devem ser dels pocs turistes que hi ha, vull dir, que el que ens ho fa, en
bona part atractiu, és el fet que estem dins d’un esdeveniment destinat a un públic autòcton i
no pel turisme, la qual cosa, com he dit algun cop, ens fa sentir viatgers i no turistes. Ens hi
estem una estona veient els balls i l’anar i venir de la gent de totes les edats, sempre amb el
gran pare Danubi al fons. En acabat fem un breu
passeig a la vora del riu envoltats d’una
agradable sensació de “normalitat”, i comprem
un cotó de sucre. Tornem cap a l’hotel.
11 d’agost, dissabte
Ens llevem aviat i esmorzem a l’hotel. Ens ve a
recollir a l’hotel un home amic/soci d’en Daniel i
ens recull a nosaltres i a algunes persones més
entre les que hi ha dos nois bascos. Anem fins al
port fluvial on pugem al vaixell que havia de ser

un de més petit, però per problemes que no acabem d’entendre, finalment n’és un de grandot.
Som unes 20 persones.
Salpem i iniciem un recorregut, a favor de corrent, d’unes 4 ò 5 hores de durada per diferents
braços del gran riu. Anem veient tota mena d’aus aquàtiques com Bernats Pescaires,
Martinets, ànecs blaus i corbs marins, també veiem granotes, serps i grans rates d’aigua.
Veiem com algunes de les aus es cruspeixen alguna granota o peixets que han enxampat
amb els seu esmolat bec.
La xarxa de canals sembla immensa doncs
contínuament estem passat per cruïlles de
braços del riu, per llacs, bifurcacions, etc... Les
barques a motor, més àgils que nosaltres,
passen rabent pel costat de nostre buc, molt
més feixuc. Arreu trobem, acampats a la vora
del riu, grups de persones en els que no només
hi ha només homes si no fins i tot famílies amb
nens que s’hi estan amb l’únic interès de pescar.
Hi ha força gent.
La vegetació, lògicament, és exuberant, grans
arbres i grans boscos omplen les vores de tot el
recorregut, eucaliptus, canyissars, salzes amb les arrels descarnades submergides a l’aigua.
Poc abans de dinar, fem temps entrant en un gran llac a les vores del qual, hi ha moltes
petxines de musclos d’aigua dolça i milers de closques de cargols tots ells morts. No sabem si
és natural o fruit de l’acció humana.
Finalment parem a dinar en un punt indeterminat en una pensiunea, “Pensiunea Cristina”
perduda en la immensitat del Delta. El menú és absolutament fluvial: de primer, carpa fregida i
segon, sopa de peix i verdures, en la que hi ha carpa, silur i lluç de riu, tot bullit amb patates,
ceba i tomàquet. Mentre mengem la sopa ens porten una copeta d’una mena d’schnapps. De
mostra galetes multicolors, fetes per mestressa de l’establiment i cafè.
A mig dinar hem demanat aigua sense gas i no en tenien, només amb gas, finalment n’han
trobat mitja ampolla. Molt bo, senzill i rústic. Fem sobretaula amb una parella d’austríacs
companys de taula. La tornada es fa llarga. La panxa plena, el vaixell, el sol..., tots fem la
nostra becaina. La Marta enraona una bona estona amb els dos bascos, que no sols ho són,
si no que són del mateix Bilbao-Bilbao. Arribem cap a les sis, contents de l’experiència. A les
set ja estem a la carretera en direcció a la costa del mar Negre, cap a Constanta i Efforie
Nord (curiós nom!!) a buscar el càmping Medusa, on hi arribem cap a les nou, amb les
darreres llums del dia i l’espectacle és impressionant: aquell espai que s’autoanomena
immerescudament: càmping no és més que un gran campament gitano, no pels seus
ocupants, que també n’hi ha, si no pel caos que hi regna. Ens instal·lem prop d’un arbre
envoltat de restes de carbó, tomàquets esclafats, papers i, com sempre, ampolles, moltes
ampolles de cervesa, algunes fins i tot plenes, abandonades arreu del lloc. És la nit més
calorosa des que estem de viatge. Després de sopar fem una volta pels xiringuitos de la
platja, que també són força cutres i bruts, i els forats de l’asfalt són tan grans i fondos que hi
fiquen branques d’arbres perquè la gent ho vegi i no hi caigui i, finalment, veiem per primer
cop el mar Negre i, efectivament és negre..., perquè és de nit...

12 d’agost, diumenge
Ens faltava descriure els serveis del càmping:
són indescriptibles. Les parets, de rajola blanca,
tenen regalims per tot arreu. Els WC, de peu
(tassa turca), amb les portes d’alumini i plàstic,
que no tanquen bé. El terra és negre i reparat
amb quitrà. La manca de punteria caganeril fa
que els cagarros estiguin escampats per fora del
forat.
Les dutxes tenen horari d’aigua calenta. Les
mampares entre dutxes són tan noves que
encara hi ha el plàstic adhesiu que protegeix les motllures d’alumini.... i ja estan trencades, les
cortines de plàstic estan totalment esgarrinxades, al menys les restes de les que existeixen, el
“telèfon” de la dutxa no hi és, només hi ha la mànega, al terra hi ha tarimes de fustes
totalment podrides. Les piques de rentar plats estan en la mateixa línia.
Ens llevem aviat, més pel soroll de la gent i les ràdios que per la calor. Rentem roba i
l’estenem aprofitant que fa bon dia. El càmping s’ha buidat de gent, estan tots a la platja.
Anem a la platja, tornem a veure el ma Negre i, oh, sorpresa!!, de dia no és negre, és d’un
blau lleugerament pàl·lid.
Baixem a la platja per unes escales força
llargues i amb força pendent, i en no massa bon
estat. La platja és molt petita amb poca zona de
sorra, hi ha diversos espigons que la mantenen
a lloc. D’un dels murs d’un dels trams de platja, a
peu de sorra, surt un gran desaigua de la paret,
d’una canyeria molt grossa, és un abocament
directe, vés a saber de que. Aconseguim trobar
un raconet a la sorra, l’aigua és tèrbola però neta
i no està gens freda. Fem un passeig per un dels
espigons, ple de merda, i l’Èlia cau entre les
roques. Res important. Decidim dinar i
marxar/fugir cap a Bucarest. Si algú llegeix això
i, malgrat tot, vol anar a les platges del mar
Negre, dir-vos que, sembla ser, que les que estan més al sud, prop de la frontera amb
Bulgària estan força millor, amb més serveis i es pot fer acampada lliure....Ho vam saber
després d’haver-hi estat. Marxem, una mica esverats, per l’espectacle denigrant que hem
viscut en aquest càmping i ens dirigim cap a la capital.

Tornem un tros enrere fins a Constanta, on havíem d’haver agafat l’autopista A-2, cap a
Bucarest, però ens equivoquem i agafem la carretera 2-A (dislèxia?) , fins que ens n’adonem
a Slobozia i tornem a l’autopista després d’haver fet bastants quilòmetres de més i com una
hora més de recorregut. Estem a 105 quilòmetres de Bucarest, són les 17.30 hores. I com
sempre passa en aquests casos no tenim massa gas-oil. Neguit sobre neguit. Els nens van
mirant pel·lícules al DVD i no se n’adonen de res. Després de 40 quilòmetres d’autopista, on
només trobem àrees d’aparcament, trobem una benzinera, però hem de sortir de l’autopista,
no ens en quedava massa... Tornem a l’autopista. El sol es va ponent just davant nostre, i es
va envermellint com madurant i enfosquint-se, cansat de tot un dia de feina, poc a poc es va
apagant, amagant-se, acomiadant-se, esgotat, fins desaparèixer. Un cotxe arrossega un altre
amb una corretja. Avancem un tren del que hi ha un tio penjant d’una porta. Arribem a
Bucarest, quasi de nit (mal rotllo) Agafem una mena de ronda, més per intuïció que per
senyalització, però l’encertem. Estem arribant a Bucarest per l’est i hem d’entrar-hi pel nord
per tal d’anar al càmping “Casa Alba”, que està junt a l’aeroport de Balneasa. Ho preguntem a
un poli i ho trobem amb certa facilitat. Està junt a l’acadèmia de policia de Bucarest.
Comparant-ho amb d’altres càmpings del país, aquest és de súper-luxe, malgrat que
bàsicament es dediquen a llogar bungalows (on són els cicloturistes de la ruta Brusseles –
Istambul que vàrem trobar a Sighisoara) i les zones asfaltades que queden enmig, una mena
de gran plaça amb una arbre enmig, la utilitzen per aparcar les autocaravanes, i nosaltres,
també. Hi ha una mica de bosc amb algunes tendes de campanya. Instal·lar-nos, a sopar i a
dormir.
13 d’agost, dilluns
Preguntem en Recepció per la combinació de transport públic per anar al centre de Bucarest i
arribem a la conclusió de que, sent quatre, val més la pena agafar un taxi. En demanem un
que ens porta fins a la plaça Uniri, el centre de la ciutat (8 €). En aquesta enorme plaça hi ha
molta vida, botigues, bancs, grans edificis i, segons la guia, un mercat que per obra de
l’apertura cap a occident i la globalització s’ha convertit en un Carrefour !!!.
Fem una volta i anem passejant cap al espectacular edifici del Parlament on hi entrem a les
onze.
L’edifici del Parlament romanès és la consumació de les ínfules megalòmanes de Ceaucesu,
o sigui, és una mostra de l’estupidesa humana. És el segon edifici més gran del món!!!
(després del Pentàgon) amb això ja està dit tot. Que hi fa allò, allà? Tot, en aquesta immensa
mola de mabre blanc, és desmesurat. Per començar es va haver d’enderrocar una sisena part
de la superfície de Bucarest per edificar-lo i enjardinar el seu entorn (!!!). Un cop a dins no
n’ets conscient de les dimensions de l’edifici perquè vas de saló en saló i en algun saló com
un d’aquells ja hi has estat, el que costa és imaginar-se’ls tots junts. Hi ha un saló immens, el
saló Unió, que més que un saló, és un espai amb les dimensions d’un pavelló poliesportiu
gran, molt gran, la seva catifa, enrotllada en un cantó...,pesa 14 tones!!!! I dades com aquesta,
les que vulgueu. La visita inclou la sortida al balcó central de la façana principal des d’on
Ceaucescu discursejava al poble embadalit per la magnificència de l’edifici.

Sortim una mica estabornits per tot el que hem
vist que és capaç de fer l’ego d’una persona.
Suposo que el mateix es podria dir de les
piràmides d’Egipte, però el fet que tinguin milers
d’anys d’antiguitat, les fa prestigioses. Potser
d’aquí a dos mil anys, si és que encara
s’aguanta, la gent digui el mateix d’aquell gran
edifici, un cop oblidat l’esforç que va haver de fer
tot un poble per construir-lo.
Anem cap a la part més antiga de Bucarest, que
no és gran cosa ni per atractiu ni dimensions.
Busquem un restaurant que ens aconsella la
guia i el trobem convertit en una cafeteria de disseny, maleïda occidentalització!!
De camí passem per la plaça Revolució, de gran
importància en la història contemporània de la ciutat i
el país en general. En aquesta plaça, en l’actual edifici
del Ministeri de l’interior romanès i que anteriorment va
ser la seu del partit comunista romanès, hi ha el balcó
des d’on Ceaucescu va intentar, a migdia del 22 de
desembre de 1989, enganyar al poble per darrera
vegada, i personalment recordo perfectament (perquè
ja tinc una edat!) la imatge d’aquell home amb abric al
balcó de la seu del PC Romanès, petit davant la mola
de l’edifici i la revolta social, veure’l com es quedava sol i astorat perquè no entenia com era
possible que no li fessin cas, a ell!!, aleshores de darrera les cortines dels finestrals que hi
havia darrera seu va sortir un guardaespatlles, rabassut, amb barret i amb un traje gris que li
diu quelcom, i en Ceaucescu que mig col·lapsat no entén que està passant, però d’aquest
edifici ja va haver de sortir en helicòpter (!), camí del seu fi. Afusellat juntament amb la seva
dona, Elena. Vaig reconèixer el balcó i l’edifici i una placa en la seva façana em va confirmar
la meva creença. Un monument al mig de la plaça recorda als màrtirs per la revolució. Vaig
emocionar-me i vaig sentir una mena d’enveja cap als romanesos que van ser capaços, per si
sols, de fer fora un dictador. Aquí no vàrem saber fer-ho.
No trobem res millor i acabem dinant (força bé) en una pizzeria, en un passatge, prop de la
plaça Revolució, en aquest restaurant com en molts d’altres, triguen molt en portar el menjar.
Però està ben presentat i és bo.
Després de dinar volem anar al Museu d’Història a veure una exposició sobre l’època
comunista, però és dilluns i està tancat..., llàstima.
Passem per un carrer comercial cobert amb uns boniques claraboies de ferro i vidre que daten
de finals de 1.800.
Seguim passejant i arribem a la zona dels carrers Victòria i Lipscani amb uns carrers
peatonals, amb més caliu, trobem un carrer tancat on tot són botigues d’art i antiquaris, amb

seients i bancs de fusta, al mig del carrer, on seure per descansar i badar. Aquesta zona ens
agrada més, no hi ha turisme, les botigues són de i per a autòctons. Passem per un carreró i
veiem una botiga amb roba regional penjada!! i al seu interior hi ha tot de muntanyes de
vestits, robes, camises, jaquetes i entre tot aquell caos tèxtil destaca una armilla brodada que,
immediatament, identifiquem com l’objecte que buscàvem per regalar als Pingus, la comprem,
ens fa molta il·lusió. Els hi regalarem pel 25è aniversari de noces!!. Volem una bossa pel pa,
però no en te, ens entenem perfectament, ens ofereix roba de llana, per fer bosses com les
que hem vist al nord del país. Finalment mig entenem que tot allò es una mena de restes de
sèrie d’obres de teatre.
Tornem fins la plaça Uniri, on comprem al Carrefour i tornem al càmping, també en taxi.
14 d’agost, dimarts
A les nou del matí ja estem sortint del càmping, tornem a agafar la pseudoronda de Bucarest
cap a l’oest, paren en un concessionari Volkswagen a preguntar pel cable del
comptaquilòmetres, no en tenen. Decidim deixar-ho estar fins que tornem a casa. Una hora
després aconseguim agafar la carretera cap a Pitesti més per intuïció i orientació que per altra
cosa, doncs la senyalització és nul·la.
Recuperem el recorregut en forma de “W”, iniciat a Brasov, estem en el vèrtex inferior dret de
la “W” per tal de poder passar per alguns dels punts més interessants del viatge. Direcció
Bran passem pel monestir de Namaesti que te l’atractiu d’estar excavat en una roca És petit i
bonic, no hi ha ningú, només un parell de monges endreçant el lloc. Posem una espelma per
la iaia Sabina. A la sortida veiem unes dones que surten de casa, una continua caminant i la
de més edat, bastant gran, vestida de negre i amb mocador al cap (doña Rogelia??), que es
para, s’aixeca la faldilla i caga!! allà mateix. Ens quedem tots estorats!!.
Estem tornant a pujar els Càrpats, per segon cop, ara direcció nord.
Passem pels pobles de Moiecu de Sus, que traduït seria Moiecu d’Avall i per Moiecu de Jos,
que traduït seria Moiecu de Dalt. Aquestes topònims de pobles els trobem en altres punts de
Romania, a més ens crida molt l’atenció la coincidència amb els nostres Pallars: el Jussà i el
Sobirà, un altre mostra de la profunditat de les
arrels llatines!!.
A Moiecu de Sus trobem diversos productors
de formatge que venen els seus productes en
paradetes a peu de carretera i, és clar, no
podem superar la temptació. Parem i comprem
formatges, un de “normal” fumat (de fort gust i
una mica salat), també comprem una ampolla de
suc d’aranyó, també hi havia melmelada, però
no en comprem. Seguim pujant i trobem un
aparcament de carretera amb unes vistes
impressionants sobre la vall d’un verdor intens, a
més hi ha una taula de pic-nic. També hi ha una
paradeta de formatges, amb una dona gran, que
creiem que podria ser la que hem vist cagar abans!!!!, aquí comprem un altre formatge ( a la

caganera), de gust més suau, i un altre d’espectacular folrat d’escorça d’arbre (que no obrirem
fins a Barcelona i que en tastar-lo, te gust de suat!!) i una mena de fuet o salsitxeta força bona
i picant. La senyora li regala dues rosquilles (dures com la pedra) a l’Èlia.
Mentre dinem para un autocar de turistes, són jueus, una parella s’asseu a la nostra taula, tots
mengen quelcom molt lleuger i ràpid, parlem amb ells i en explicar-els-hi d’on som i d’on
venim i veure la furgo tots comencen a interessar-se per ella, els hi fa molta gràcia, els hi
ensenyem.
Com suposo deu ser inevitable, acabem parlant de política i del seu país, del que en parlen
molt bé i diuen viure tranquils...
En acabat de dinar en Marçal fa una volta per buscar bolets i en trobem, són una mena de
xampinyons però, per si de cas, els deixem, malgrat que semblen bons. Seguim pujant per un
paisatge absolutament verd, un cop passat el cim, baixem cap a les valls que ens han de
portar a Bran.
Arribem a Bran i el seu famós fals castell del
comte Dràcula i allò és una corrua de gent que
va i be, turisme massiu, que volta pels bars i
xiringuitos on venen tota mena d’objectes amb
l’efígie del famós comte romanès que, segons
diuen alguns experts, és molt possible que mai
hagués estat en aquest castell. Però la seva
atractiva estètica i el seu bon estat de
conservació, el fan molt comercial i la indústria
turística s’ha encarregat de combinar-lo amb el
mite del comte Dràcula, la qual cosa composa un
paquet turístic molt fàcil de vendre. Ni baixem de
la furgo, fem un parell de fotos i seguim en direcció al parc natural de Piatra Craiului, amb seu
a Zarnesti. Trobem el poble, trobem l’oficina del parc, trobem l’entrada al parc però no trobem
ningú que ens informi sobre el funcionament del mateix ni, per suposat, del Centre de Grans
Carnívors que acull, ni el que segons la guia s’hi organitzaven visites per veure ossos
salvatges en el seu hàbitat, en resum, una mica decebuts hem de marxar, quedant-nos amb
les ganes de tot l’esmentat.
Estem al vèrtex central superior de la “W” del
nostre recorregut d’anada i tornada, pujant i
baixant els Càrpats.
Girem direcció oest per petites carreteres
locals en direcció a Sambata de Sus i al
monestir de Brancoveanu, cognom d’una
il·lustre família de la història romanesa, i on
sembla és pot dormir al monestir. La carretera
és molt petita i amb enormes forats, de tal
manera que anem fent esses per la via, a més,
ha plogut i els forats estan plens d’una
enganyosa aigua que no et deixa veure la seva

fondària. El paisatge és preciós: vaques, cavalls, búfals (sí, sí, búfals o més possiblement
búfales per fer formatge tipus mozzarel·la) i tot envoltat de verd, amb els Càrpats al fons. De
camí veiem varis cops l’Arc de Sant Martí i fem unes boniques fotos. Tal i com ens anem
acostant al monestir, sembla que hi ha una mena de complex turístic annex i ens va cridant
l’atenció el gran moviment de personal que s’hi observa, fins i tot hi ha nombrosos policies,
fins i tot alguns antidisturbis. No entenem que passa. Cony! Avui és catorze d’agost i demà
és la Mare de Deu, això és alguna mena festa popular! una mena d’aplec. No hi havíem
pensat! i tenim la gran sort de poder gaudir d’un esdeveniment antropològicament únic, una
de les fites màximes del nostre viatge a Rumania.
Acampem en una mena de recinte annex a un gran restaurant-berenador que hi ha a l’entorn
del recinte del monestir (també hi ha alguns bungalows de lloguer), ja hi ha algunes tendes
plantades i gent fent “Micis” en barbacoes. Un cop instal·lats anem a fer una volta pel lloc,
crec que som els únics no-romanesos, fantàstic!. Comencen a establir-se els primers
xiringuitos de menjar, on serveixen cervesa i “Micis”, altres fan panolles bullides, altres una
mena de bloc de “Mamaliga” farcida de formatge (una mena de bomba rebenta-estómacs)
també comença a haver-hi parades d’altres coses com roba, joguets, etc. A l’altra banda de la
carretera hi ha una escenari.
Sopem panolles (una mica dures) i “Micis” amb pa i
mostassa en un dels xiringuitos i fem un passeig fins el
monestir i... entrem en un altre Mon,... en un altre temps.
Tothom es mou en silenci, amb recolliment, entrem al
recinte del monestir i la sensació és emocionant, hi ha
molta gent. Les dones grans porten mocadors al cap, hi ha
gent d’algun grup ètnic diferenciat de la resta, de faccions
agitanades, en el que elles duen el cabell molt llarg,
pentinat en trenes guarnides de cintes de colors i flors, o
recollit amb mocadors vermells, faldilles llargues vermelles
brodades i camises brodades vermelles. Són molt vistoses,
molt polides, brillen al mig de la gent. Ells, en canvi van
molt més senzills, tan sols es distingeixen perquè porten un
barret semblant al de tipus “Hongo” al de “Xarlot”. Tots van
impecables. Parets blanques, moltes flors i poca llum, la
justa. De fons i envoltant-ho tot les veus fondes dels
monjos canten una pregària sense fi que et porta en un
trànsit místic cap al més fons de la teva persona. Al centre del pati del monestir hi ha la
corresponent església i el templet de fusta amb el pou amb una instal·lació d’aixetes
preparades per abastir a la gent amb set física i espiritual. Els monjos segueixen cantant.
En un dels costats del monestir, hi ha unes escales que pugen al primer pis, fins a una
capella, decorada amb tons blaus, on canten els monjos i que és cap on es giren tots els
sentiments dels presents. La gent entra i surt i escriuen unes notes amb el que, creiem, són
algun tipus de peticions o oracions. Hi ha, també, uns homes amb hàbits negres i llargues
barbes, una mena de monjos, que volten per allà. Els monjos segueixen cantant. És un
moment totalment màgic, en que la síndrome d’Stendhal et recorda que existeix, notes que
allò que estàs vivint s’està gravant en el més fons del teu cervell, aquell lloc, aquell cant dels
monjos, aquella nit, passa a ser part de tu.

15 d’agost, dimecres
El dia comença embolicat doncs la Marta s’oblida les ulleres al wc i quan hi torna..., han
desaparegut!! Li preguntem a una de les famílies del càmping en la que hi ha una nena que
estava al wc amb la Marta, aquesta nena parla una mica de castellà de veure tele-noveles a la
tele (!, és el segon cop que ens passa!), i diu que les ha vist però que no en sap res. Però la
situació és estranya i no acaba de quadrar, és un lloc molt petit amb molt poca gent i encara
menys que sigui dona i hagin anat al wc en un període de temps tan curt....Ens ofereixen un
contacte per anar a fer-ne unes de noves a un poble proper.... La Marta porta un disgust
important, doncs en va perdre unes altres el passat mes de juliol, al càmping de Blanes on
estaven els nens amb els avis. Passa una estona i se’ns acosta un dels homes d’un dels
grups acampats i en diu que les ulleres les te una dona de l’altra grup que hi ha al càmping,
que estan instal·lats amb un camió. Tots dos grups semblen ser gitanos..... Alleugerits, veiem
el dia d’una forma diferent, sobre tot la Marta.

Anem fins al monestir que ja no te la màgia que dona la nit, però en descobrim una altre de
diferent, sentim uns cants al bosc, semblants als d’ahir nit... estan fent una mena de
missa/cerimònia al bosc proper al monestir. L’ambient és molt especial amb una mena
d’escenari/altar al mig del bosc i centenars de persones dempeus, escampats pel bosc,
envoltant-lo. Tothom en silenci, només se senten els cants dels monjos. La gent escolta amb
respecte, malgrat que alguns fan fotos, fins i tot un dels monjos està filmant la cerimònia. Dalt
de l’escenari hi ha les primeres autoritats locals (trajes, uniformes i hàbits, com sempre) i
sembla com si ho estiguessin fent per la tele.
Molt agradable i relaxant, bucòlic.
Tornem al monestir on comprem unes capsetes
de fusta amb pedres d’olor, unes d’elles molt
boniques, daurades, per l’Anna i la Maite. Li
compro unes pedres de resina de pi a una
velleta que hi ha en el camí d’entrada, i una
mica més enllà comprem un petit estri per
cremar-les.
Fem una volta per la fira, i la veritat és que tot
és molt lleig: roba, sabates i objectes de la Xina.

Tan sols hi ha una parada amb olles, campanes i picarols que te un cert atractiu. On s’acaba
la fira hi ha els aparcaments i ens crida l’atenció el de carros, en hi ha molts, fins i tot un que
porta dos grans altaveus d’on surt una música cridanera, un joves amb telèfons mòbils se la
escolten. Comprem “Micis” crus i els fregim i els posem a les llenties. Dinem junt a la furgo, a
l’ombra d’un gran arbre. Després de dinar ens acostem fins els gran escenari on hi estan fent
balls i cançons populars, ens hi estem una estona mirant-ho i mirant les cares arrugades i
treballades del pagesos que, alegres, miren l’espectacle folklòric. Ens agrada molt, però
finalment amb un cert encongiment de cor, hem de marxar, ens espera un recorregut molt
especial: la “Transfagarasan”.
Arribem a la cruïlla on comença la carretera de la Transfagarasan i hi ha una benzinera..., que
està tancada i hem de retrocedir 15 quilòmetres Amb el dipòsit ple iniciem un recorregut que
segons la guia Lonely Planet és el lloc més bonic del país. Ni més ni menys!!
Iniciem el recorregut del segon pal de la “W” imaginària (el de la dreta de la primera “V”,
enfilem cap al sud. Hem creuat els Càrpats cap al Nord i ara ho farem cap al sud per la
“Transfagarasan”, la carretera que passa pel coll de “Fagaras”, d’aquí el nom.
La carretera és una mena de Port de la Bonaigua que, venint del nord, com en el nostre cas,
es va enfilant poc a poc entre muntanyes d’aspecte alpí. Boscos i rierols omplen les vessants
costerudes a ambdós costats de la carretera. La pendent es va accentuant. Veiem una
cascada i un telecabina que puja des de la base de la cascada fins el coll. Seguim pujant, la
furgo s’escalfa però m’ho callo, pateixo una mica, sempre ha tingut tendència a escalfar-se als
ports, doncs amb un 1.600 i tota càrrega que porta, més l’edat que ja te, li costa. El paisatge
es torna pelat, encara més alpí. La carretera no sols puja si no que es cargola en un sense fi
de tombs endimoniats. Uns immensos ramats d’ovelles davallen per la muntanya de
l’esquerra com una corrua de grans formigues blanques. Amb penes i treballs arribem al cim,
al coll de Fagaras, de 2.034 metres d’alçada. Fa fred.
Un cop a dalt hi ha unes paradetes on venen
records i menjar (com a tot arreu) també hi ha un
refugi i, una mica més enllà un llac d’origen
glacial amb un hotel a la seva vora. Fem una volt
fins el llac Balea, visitem el refugi i el seu wc i
badem per les paradetes, on comprem una
panolla i un tros de cansalada.
Seguim.
Al cim de la “Transfagarasan” hi a un túnel (amb
portes??) de prop d’un quilòmetre i a la sortida...
la vista és formidable. Estem al bell mig dels
Càrpats enmig de muntanyes i boscos
d’altíssims avets, el sol de ponent il·lumina els cims freds i despullats. La tarda és molt
tranquil·la amb aquella serenor de darrera hora en que l’aire es para i la llum daurada,
espessa, que quasi es pot tocar amb els dits, fa esclatar tots els colors de la natura. Gaudim
del moment.

De baixada anem trobant grups de gent acampada als marges de la carretera i decidim afegirnos-hi. Parem a recollir llenya i triem un replà junt a un riu. Fem foc a terra, tota una
experiència, doncs és quelcom que aquí no es pot fer, però allà ho fa tothom. Aprofitant el foc
fem unes torrades i frankfurts al foc i també mig fonem uns tacs de formatge emmental, tot un
menú camperol!! En acabat, seiem a la vora del foc i mirem els estels. En moments així és
quan te n’adones de que és el més important de la vida. Com, amb ben poca cosa, però amb
aquells a qui més estimes, qualsevulla cosa en qualsevol lloc, per més senzill que sigui, i
m’atreviria a dir que com més senzill, millor, pots ser feliç. Com l’home sense camisa del
conte.
16 d’agost, dijous
En llevar-nos, a les vuit, el sol tot just toca les
puntes dels avets i quan marxem ja està tocant
la furgo. Fa un matí excel·lent, frescot i amb
algun borrall de boira esfilagarsada sobre l’aigua
del riu, el lloc és preciós, llàstima que hi hagi
força escombraries per tot arreu i nombroses
senyals de foc a terra. Ens rentem la cara amb
l’aigua (glaçada) del riu.
Marxem. Verd i avets ens acompanyen tot el
camí, passem per la vora d’un embassament. A
l’altra vora es veu un càmping.
Parem al castell de Poienari. Aquest sí, aquest
sí és el castell de Vlad Tepes, àlies Dràcula, aquests eren els seus dominis feudals, aquí si hi
va estar. Malgrat que del castell en queda ben posa cosa, fem de turistes i pugem els 1.480
esglaons que ens hi porten, és un agradable passeig per dins del bosc, a l’ombra d’una
fageda. Un cop a dalt la vista val la pena, amb els Càrpats a l’esquena i les valls que
comencen a obrir-se al davant nostre.
Seguim i parem a dinar al marge de la carretera a la vora del riu. Hi ha més gent, també fan
foc. Els hi agrada molt tot això de sortir al camp i parar a qualsevol lloc agradable a fer el
tiberi. L’Èlia es banya al riu, en Marçal, pesca. Sota unes roques trobem una cadellada de
gossets recent nascuts, els nens flipen, els nostres i els que volten per allà.
Seguim cap a Curtea de Arges, al poble d’abans venen peres a peu de cada casa, no ens
podem resistir, en comprem. 1 quilo, 3 leis.
Un cop a Curtea de Arges estem al primer vèrtex inferior de la “W” (l’inferior esquerra) i ara ja
enfilarem, definitivament, cap al Nord, fins a sortir de Romania i tornarem a creuar els Carpats
cap al nord.
A Curtea de Arges hi ha un altre monestir bastant diferent dels anteriors, construït amb una
pedra blanca molt vistosa i amb una decoració totalment diferent dels de Bucovina, marbres,
mosaics i unes tombes reials, es troba enmig d’un parc. No hi ha monjos ni similars. Però és
un passeig agradable.

Estirem la tarda fins al Monestir d’Horezu,
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Tot
és calma, hi ha un parell de paradetes on venen
terrissa (bastant lletja), la pujada al monestir és
suau. Vaques a l’esquerra, una mena d’alberg a
la dreta. En aquest si hi veiem vida monàstica,
uns monjos porten flors, hi ha roba estesa, horts.
La construcció és l’habitual rumana: un recinte
emmurallat i l’església al mig. És molt agradable
deixar escolar-se el que queda de dia en aquest
lloc. Tranquil·litat. Cap turista. Les vaques sobre
fons verd transmeten calma. Tot és harmonia.
Ens hi podíem haver quedat a dormir, a
l’aparcament, però és un lloc, fins i tot massa tranquil. No ho veiem clar. Marxem.
Trobem una “Pensiunea” (Pensiunea Cristina) de molt bon aspecte i sucumbim als seus cants
de sirena, ens hi quedem, no sense abans haver comprat tomàquets per fer pa amb
tomàquet.
Decideixo tastar la “Ciorba de Burta”, una mena de sopa de tripa molt típica a Rumania, però
no en tenen. Acabem sopant a l’habitació el nostre entranyable pa amb tomàquet i pernil.
17 d’agost, divendres
Volem esmorzar, però com en tots els restaurants, la carta és única independentment de
l’àpat, és la mateixa per esmorzar, dinar i sopar, a més no i ha llet (no és l’únic cop que tenim
problemes amb la llet), esmorzem truita i el que portem nosaltres.
Tirem cap a Sibiu. No trobem pa. Passem per una zona menys rural i més turística però les
botigues són lletges i, sovint no son més que quioscs. Passem per una zona d’aigües termals,
veiem una piscina amb l’aigua de color verd (!!??), a Calimanesti hi ha un complex termal, no
parem perquè ja anem dutxats. També hi ha un càmping amb molts arbres, a la vora del riu.
La carretera va vorejant un embassament ple fins dalt i la espectacular carretera passa pe
sobre de l’aigua, sostinguda pe pilons, com si fos una passera del Matarranya, estem fent un
congost remuntant la vall del riu Olt, que talla els Càrpats, cap sud, camí del Danubi, aquesta
és la darrera vegada que els creuarem, definitivament, cap al nord.
Arribem a Sibiu, capital cultural europea 2008, ( per això hi anem...). Seguim les indicacions
d’un càmping..., que ja no existeix. Anem cap al centre trobem un bon aparcament a l’ombra i
iniciem una volta a peu pel rovell de l’ou. El que veiem de la ciutat, i més concretament del
seu centre, és el més atractiu que hem vist, pel que fa a ciutats grans. Està molt arreglat, és
evident que el fet de ser capital cultural europea 2008 ha representat una injecció de diners en
la ciutat, malgrat això, encara hi ha cases que no estan arreglades però tenen l’encant de
completar una arquitectura de conjunt força harmònica, amb façanes de colors pastel
diversos. Fa molt bon dia, és mols agradable passejar.

A la plaça Major hi ha tot de nens jugant amb
uns brolladors d’aigua que surten aleatòriament
del terra en un divertit guarniment aquàtic i lúdic.
Estan muntant un escenari. Dinem en un dels
bars de la plaça. Res d’especial, una pizza
estranya (diuen que típica d la casa, petita i molt
farcida) i “Mamaliga” De la plaça Major surt un
carrer peatonal molt comercial, el carrer Nicolae
Balcescu, ple de vida i terrasses amb gent fent
el cafè. Comprem un gelat. Al final del carrer
entren en una botiga de roba i li comprem a en
Marçal una atractiva camisa sense mànigues i
una jaqueta molt guapa.
Trobem un lloc on connectar-nos a Internet i hi entrem per tal de buscar un càmping a....
Venècia, perquè tal i com va el viatge hi podrem estar uns dies. En el mateix carrer hi ha una
curiosa església ortodoxa amb mosaics per tot arreu, terra i parets. Una dona es senya al
davant de cada imatge ( 7 ò 8) i els hi fa petons i s’ajup devotament al seu davant. Junt a
l’església hi ha unes cases velles amb uns teulades i unes finestres en les teulades molt
característiques de Sibiu semblen uns ulls màgics i enigmàtics.
Tornem cap a la furgo i marxem.
Agafem una petita carretera, paral·lela a la
nacional 7, en direcció a Alba Júlia, que creua
una petita comarca anomenada “Marginimea
Sibiului”, una zona rural amb petits pobles
d’influència saxona com Orlat i Sibiel. Veiem
gent rentant catifes al riu, seguim fins a Saliste i
Poiana Sibiului, ja una mica perduts, cosa
sempre interessant!!, on trobem un noi que parla
castellà doncs ens explica que ha estat tres
anys a Albacete.. esquilant ovelles!!. Ens diu
que per tornar a la carretera nacional el camí
més curt està una mica malament, però
evidentment, decidim arriscar-nos i.., ens surt bé, el camí és una pista de terra perfectament
transitable. Pel camí trobem uns munts de grans sacs i restes d’haver-hi hagut molt de
moviment per allà i és que avui s’hi ha esquilat les ovelles i han omplert tots els sacs que
estem veient, encara es troben grups d’homes per la zona que ens miren estranyats. Al final
de la pista, en la cruïlla amb la nacional 7 hi ha un magatzem on anuncien que s’hi compra
llana. Anteriorment havíem vist dones fent mitjons de llana. Tot encaixa.
Quasi a darrera hora de la tarda arribem a Calnic, una de les fortaleses saxones patrimoni de
la Humanitat de la UNESCO i l’arribada al poble és impactant: dones grans amb vestits
esparracats, colles de nens, amb cadenes d’or al coll, demanant caramels, tot de gent pel
carrer, tots gitanos. Fem una foto de la ciutadella des de la furgo i fugim!!. Trobem un bon lloc
on fer nit, en un gran aparcament de camions junt a una estació de tren i un restaurant, però
hi ha unes piles de deixalles que fan molta pudor i decidim marxar. Pel camí, a la nacional 1, a
uns pocs quilòmetres, he vist, en direcció contrària un cartell que, entre altres coses,

anunciava un càmping i hi anem. Arribem a Garvoba (Urwegen en alemany) amb les primeres
ombres de la nit i... sorpresa!!. El càmping “Poarta Oilor” és d’uns holandesos i està construït
amb paràmetres holandesos i amb serveis holandesos, o sigui: és un paradís de neteja,
serveis i herba i...amb piscina.
18 d’agost, dissabte.
Ens llevem amb el plaer d’estar en un lloc
privilegiat malgrat que dins la perfecció del lloc,
només hi ha una pica per rentar roba i plats..., a
més hi ha problemes de subministrament elèctric
(les infrastructures romaneses.....), no podem fer
servir la rentadora, ho fem a ma, com la resta
del viatge. Esmorzem. Agafem una bici per l’Èlia
i anem a fer una volta pel poble, és molt tranquil
i bonic, estem altre cop en una zona de gran
influència germànica, com a Biertan, tots el
cotxes que hi ha aparcats al carrer són de
matrícula alemanya !!, al terra del carrer hi
neixen unes precioses flors multicolors i les
orenetes fan els seus nius als voladissos. Hi ha molts cases en restauració (dels propietaris
dels vehicles alemanys???) les pinten amb colors pastel amb subtils motius ornamentals
d’ocells i/o plantes. Hi ha vàries portes guarnides amb branques de pi i llaços, sembla que hi
ha un casament. De tornada al càmping, els nens fan uns quants bots en un llit elàstic que hi
ha, nosaltres fem un cafè en un lluminós saló on hi ha uns ordinadors però no aconseguim
connectar-nos a internet. Pel càmping volta un curiós empleat, petit, d’aspecte asiàtic que no
para de moure’s amunt i avall, veloç!, fa de tot i a tot arreu, una meravella!!, els amos del
càmping també són molt correctes i atents. Anem a la piscina que està perfecte. Al costat hi
ha un home que està pintant una llarga paret del càmping amb multicolors escenes bíbliques,
sobre tot de l’antic testament, Moisès, etc.... Finalment es confirmen les sospites sobre el
casament del poble, en hi ha un i fan el convit al... càmping. Arriben els nuvis, mudats, els
convidats més mudats, els nens dels convidats, encara més mudats! Marxem després de
dinar, a 2/4 de quatre, mentre un grup de noies del convit canten a cor.
Parem a Alba Iulia, a comprar menjar/souvenirs en un supermercat, per portar cap a casa
doncs és la darrera ciutat de Romania, mínimament gran, per on passarem. De fet és capital
de província. A més, demà és diumenge, hem de comprar. Comprem cervesa “Ursus” (una
ampolla de 2 litres per portar als Pingus), vi romanès, sucs, sobres de sopes romaneses, etc...
Seguim cap al nord per la nacional 1, cap a Thurda, i just arribar-hi, girem cap a l’oest per la
75 i creuem el país dels “Motis” que, segons la guia, són una gent molt rural amb vestits i
costums molt tradicionals. Però no en veiem cap, be, de fet tampoc ho podem assegurar, al
menys no veiem ningú “anormal”, això sí la zona és molt rural i de muntanya, la carretera
recorre paratges preciosos, cases de fusta, boscos, aquí els carros típics romanesos són
coberts, indicador de fred i pluja, passem per una mina d’or, parem a Albac, on hi ha un petit
mercat i comprem una síndria. Hi ha molts homes amb barrets negres al carrer i als bars
(deuen ser els Motis).

Un cop a Garda de Sus veiem el camí que porta al nostre objectiu en la zona: la “cova de gel”
en romanès “Pestera Ghetarul Scarisoara”, sembla que l’estiguin arreglant, però és un
pedregar. A l’esquerra de la carretera hi ha un riu preciós, amb gent acampada als marges,
una mica més enllà hi ha un càmping, o més ben dit, un lloc anomenat així. De fet el seu nom
és “Mama Uta” que deu ser el nom la propietària, una matrona que volta per allà i coneguda
per la seva cuina. Els serveis són mínims: 2 wc i una aixeta per tot i tothom..., però és molt
verd i a tocar del riu.
Per sopar, demanem 2 “Sarmale” al restaurant, per tastar-ho, ens agrada, són uns farcellets
de col amb carn picada i amb una salsa per sobre. A més sopem pollastre amb suc i
xampinyons i l’Èlia s’equivoca i els bateja com a “gardalofis”, ens fem un fart de riure.
19 d’agost, diumenge
Arribem aviat al centre del poble, on hi ha la cruïlla amb la pista de la cova de gel, on hi ha els
bars i la botiga i alguns pagesos i firaires comencen a muntar un simulacre de mercat. A la
mateixa cruïlla hi ha aparcat un Nissan Patrol, vermell, una mica tronat amb un rètol que
indica que és un taxi, junt al Patrol hi ha una parella de romanesos, residents a Itàlia, a
Mòdena (parlem de Ferrari i d’en Pavarotti que aquells dies ja estava agonitzant), que estan
esperant al conductor. Aconseguim entendre’ns i ens diuen on trobar al conductor, el trobem i
accepta portar-nos fins a la cova de gel, tots per 150 lei, o
sigui uns 50€ tots 6, força bé.
Iniciem el camí, que ara veiem que hagués estat
impossible de fer amb la furgo, al menys amb la nostra,
potser amb una Syncro, sí. Anem pujant i pujant i, entre bot
i bot no deixem d’anar veient cases habitades durant tot el
trajecte fins al final en que arribem, a 1.150 metres
d’alçada, a una caseta de fusta que és l’accés a la cova i
on paguem l’entrada (15 lei). La cova està al cor de la
serralada Apuseni i és, de fet, un enorme forat cònic a la
muntanya, on s’hi ha anat acumulant la neu des de la
darrera glaciació i on s’hi ha mantingut amb el pas dels
anys i que, per propi pes s’ha anat congelant i lliscant i
apilant-se en una cova que hi ha al fons del forat, cobert de
vegetació i restes d’arbres caiguts.
Ens abriguem i comencem a baixar per una escala
metàl·lica fins que de sobte passem un punt de transició en
que passem de la temperatura ambient a la de l’entorn
glaçat del fons de la cova. És com obrir una porta i entrar en una cambra de congelació a 1
grau. De sobte la barana metàl·lica de l’escala està glaçada. El final de l’escala que ja es troba
fixat sobre el gel està recargolat pel moviment esllavissant que te el gel cap a dins de la cova
seguint el pendent natural del terreny que hi ha sota el gel. Un cop a dins de la cova, i en el
recorregut que es fa per una passera que ens endinsa en la cova, per sobre del gel,
aconseguim entendre, ajudats pels “romanesos de Módena”, que sota els nostres peus hi ha
un enorme bloc amb un gruix d’uns 20 metres de gel. Al fons de la cova hi ha una zona que li
diuen la basílica per les estalactites i estalagmites de gel que hi ha. Espectacular!!. Ens

agrada molt, és un espectacle de la natura molt poc
freqüent, sapigueu que a tot Europa només en hi ha unes
10 coves com aquesta, i que cal venir-hi ben abrigat i
calçat!!.
De tornada al poble, els romanesos-italians ens diuen que
se’n van a veure una altra cova similar, anomenada la
Cova de l’Ós, a uns 80 quilòmetres, a la banda nord de la
serralada dels Apuseni, que fins i tot és de més fàcil accés i
tan o més maca que aquesta. Nosaltres decidim que amb
aquesta ja en tenim prou i marxem.
Com que tenim bona part del dia per endavant, anem fent
via per carreteres secundàries, des de la 75, on es troba
Scarisoara, girem cap al sud per la 76 i poc després cap a
l’oest per la 79-A i parem a dinar prop del poble d’Almas,
és el nostre darrer àpat a Romania, pels carrers del poble
hi ha tot d’oques!!. A les afores del poble hi ha una festa amb futbol i balls regionals, hi ha
força gent, les dones més grans porten mocadors al cap, faldilles llargues i davantals.
Després de dinar anem tirant per carreteres encara més petites en direcció Arad, prop de la
frontera amb Hongria. Deixem les muntanyes enrere i sortim a la plana, a la “Puzsta”
hongaresa. Passem sota l’extrem d’una tempesta, amb pluja i molt de vent i fins i tot ens cau
pedra, malgrat això, fa calor, hi ha fulles volant per tot arreu, al fons veiem el sol. El paisatge
és verd, molt agrícola, camps, ovelles i per teló de fons les fàbriques d’Arad. Passat Arad
tornem a passar per uns núvols de formigues voladores i hem de tancar les finestres, xoquen
a dotzenes contra el vidre.
Finalment, cap a les 17.30 hores del diumenge 19 d’agost, sortim de Romania.

“DRUM BUN!!” (Bon viatge, en romanès)

Entrem a Hongria i decidim fer una ruta més directa cap a Slovènia sense haver de passar
per Budapest, anant directament cap al llac Balatón.
Tirem cap a Szeged i a uns 80 quilòmetres de la frontera, ja dins d’Hongria i abans d’arribar a
Baja, parem a sopar i dormir en un coquetó hotelet de carretera. Sopem uns immensos plats
de “Goulashsuppe” una potent sopa de carn, lleugerament picant i de segon, carn amb moltes
patates hongareses.
20 d’agost, dilluns
Ens llevem aviat i esmorzem com Déu mana, segons la Marta, pernil, formatge i pa torrat amb
melmelada. Ens emportem un entrepà per l’Èlia i el pernil dolç que queda. Ahir ja ens vàrem
endur els llibrets de pollastre que van sobrar del sopar. Sortim a quarts de nou del matí.
A diferència del tram hongarès d’anada, que va ser d’autopista fins a Oradea, en aquesta
zona per on passem ara, més al sud, el paisatge és molt verd, amb arbrat i hi ha trams de
bosc alternats amb zones de cultiu, moltes flors i planters d’arbres.
Molt pendents del mapa, per la carretera 55 hongaresa, arribem a Baja, on creuem el Danubi i
seguim en direcció a Pecs per la carretera 6. Veiem un tren a vapor i, més endavant, un
casament. Tot és tancat, tot i ser dilluns, i en canvi, ahir, els súpers estaven oberts, malgrat
ser diumenge. Veiem varis gats i guineus atropellats pel camí.
Des de Pecs, tirem cap al nord direcció Bumbovar on girem cap a l’oest direcció Kaposvar i
Marcali, on arribem al llac Balaton, a la nacional 7. El camí és força més bonic i entretingut
que per autopista. Per aquesta ruta, ens estalviem uns 150 quilòmetres i creuar Budapest i, a
més, la carretera està força be.
En aquest punt, junt al llac Balatón, tanquem el cercle del viatge per Romania (i
rodalies) i tornem a passar pel mateix lloc de l’anada, però en direcció contrària. Tornem
a passar per Nagykanizsa, per on, al migdia, sortim d’Hongria. Passem per Cakovec a
Croàcia i tornem a entrar a Slovènia.
Inicialment seguim els indicadors cap a Ptuj
però els perdem i entrem a Slovènia per un lloc
no previst. Aquesta incidència ens porta a la feliç
coincidència d’anar a parar, involuntàriament, a
la zona vinícola de Jeruzalem, de la que teníem
un record molt entranyable del nostre viatge a
Slovènia l’any 2001, i concretament passem per
la porta d’un restaurant (Gostilna en Slovè) on
vàrem estar-hi i on, el seu amo, ens va tractar
extraordinàriament bé (ens va regalar un got de
vidre amb una flor pintada, que encara tenim a
casa). Volem anar-hi, de fet hi anem, però està
tancat. Fem la foto i dinem al mateix
aparcament. Cau una bona tempesta. Parem a fer cafè, prop de Ptuj, en una pizzeria,
extraordinàriament decorada en un estil minimalista molt atractiu. Fusta blanca. Sofàs de pell i

espais molt amplis i la melodia d’un Blues donant forma a l’aire. A fora plou.
Sortim i anem a un súper que te una secció de ferreteria i cooperativa del vi que ens crida
molt l’atenció, doncs hi venen tota mena d’estris i components per l’elaboració, embotellament
i de tot relacionat amb el vi. Curiós. Jo em compro un jersei.
Arribem a Ptuj i anem al centre a mirar una sabateria que vàrem veure a l’anada. No trobem
unes bambes que hi havia per en Marçal però en comprem unes de color verd furgo per l’Èlia i
una samarreta per la Marta.
Arribem al càmping. Ja ha parat de ploure, però hi ha uns grans tolls. Ens banyem a l’espai
cobert, però avui el tobogan interior està tancat.
Aprofitem que a la recepció del càmping hi ha un ordinador amb connexió a internet per
consultar els càmpings de Venècia, on anirem l’endemà. Triem el càmping Fussina per la
seva ubicació, serveis i perquè te connexió directa amb Venecia en vaporetto.
21 d’agost, dimarts
Sortim a les 8 del càmping Fa bon dia, però una mica més endavant es tapa i hi ha boira.
Passem per unes valls impecablement verdes, esquitxades de cases integrades en el
paisatge. Hi ha molta vida rural. Cases i granges per tot arreu. Hi ha molta més tecnologia i
maquinària que a Romania, estan molt més avançats. Parem a esmorzar a l’autopista, i un
cop aquesta s’acaba, ens fiquem en la mateixa carretera/ratonera de la vinguda, sort que ara
és baixada. És estreta, revirada i sense cap marge de maniobra. Paral·lela a aquesta
carretera, una mica l nord, a la falda de les muntanyes estan construint la perllongació de
l’autopista que ha d’arribar a Itàlia.
Sortim d’Slovènia i, poc després, ja estem al peatge de Venècia, malgrat que parats, en
caravana, doncs la màquina del peatge és molt lenta (però molt educada) i es penja dient: “a
rrivedercci, a rrivedercci, etc...”
Arribem al càmping Fussina, gràcies a unes
bastant bones indicacions a la carretera. A les
dues ja estem dinant (cigrons) i a les tres
agafem el vaporetto cap a Venècia (30€: 10€ els
adults i 5€, els nens, anar i tornar). Emocionats,
doncs ens acostem a una ciutat mítica de la que
tothom n’ha sentit parlar.
Jo ja hi vaig estar al febrer de l’any 1988, tornat
dels Elefantentreffen (una concentració de
motos) a Àustria i vàrem veure la ciutat i una
mica del seu famós però molt insuls carnaval,
però ara em fa molta il·lusió tornar-hi portant a la
meva família, sobre tot a la Marta.
Desembarquem i, directament, fem transbordament per agafat una altre vaporetto, el 41, que

ens porti a l’illa de Murano, doncs a part de voler veure la indústria del vidre que hi ha, quan
vaig ser-hi fa 19 anys (!!!!!, com passa el temps!!!) no vaig anar-hi. Un cop a Murano
passegem una mica veient i badant pels tallers i botigues on es treballa el vidre. Comença a
ploure. Comprem caramels de vidre per regalar i una mini peixera blava amb un peix vermell
(tot de vidre, es clar!!) en un dels pocs tallers on els hem vist treballar doncs la majoria només
treballen el vidre només al matí. Ens passem tota la tarda voltant per Murano. Tornem a l’illa d
sortida i anem a sopar a una trattoria prop de la parada i l’encertem, i molt !, estan
especialitzats en peix i jo demano un plat de sípia amb polenta que és la “specialità” de la
casa. Boníssim, d’un paladar i una finor excel·lent. De postra altra especialitat: pastís de
merenga. Molt bo. Tornem cap al càmping. Continua plovent.
22 d’agost, dimecres
A les 9 del matí, ja agafem el vaporetto cap a Venècia (València, segons l’Èlia !!). Fa un dia
excel·lent. Passem tot el dia passejant-hi. Val la pena. És el que s’ha de fer a Venècia,
passejar-la, ja sigui guiat pels cartells turístics amb les indicacions dels principals atractius o,
molt millor, per la intuïció. Nosaltres fem les dues coses. No agafem el vaporetto turístic
perquè ens hagués costat 55€. Malgrat ser una ciutat molt turística, hi ha tota una vida
urbana, tota una activitat paral·lela de vida ciutadana, de “normalitat” que fins i tot ens
estranya però que ens la fa més atractiva. I, sobre tot... no hi ha cotxes, amb la qual cosa el
passeig es converteix en una activitat enormement agradable.
A primera hora entrem en una botiga de ceràmica i porcellana espectacular, amb tota mena
de plats, safates i estris varis per la cuina i per casa, dignes de ser admirats. Atractives
botigues de menjar, dissenys originals d’aparadors i espais de tots els sectors: vidre,
màscares, decoració, roba, sabates, etc... El pont del Rialto i, sobre tot, la seva zona dels
mercats, és on la vida ciutadana assoleix el seu màxim esplendor. Mercats, botigues, parades
en plena activitat, totalment aliena al turisme que l’envaeix. Fruites, verdures peix, flors, tot un
submón que sembla portar un ritme diferent al dels tour operadors. Una ciutat dins la ciutat.
Des del cim del pont del Rialto ens quedem embadalits amb el constant tràfec de barques
amunt i avall, no sols hi ha les famoses i turístiques (i caríssimes, +/- 100€) gòndoles, si no
que veiem el continu anar i venir dels vaporettos, les barques–taxi dels hotels, una barca està
descarregant electrodomèstics, una altra vins, a la dreta hi ha el proveïdor d’una ferreteria,
arriba una de l’empresa de missatgeria DHL, el moviment és continu, la qual cosa ens fa
veure el dinamisme de la ciutat.
Tot i això ens captiven els carrerons buits,
silenciosos, amb canals, ponts, roba estesa,
gòndoles i barques de càrrega fins i tot de la
Policía.
Per dinar, fora de les zones més turístiques no hi
ha gran cosa fins que finalment trobem un lloc
atractiu i la tornem a encertar. És un lloc de
disseny modern, aprofitant elements antics, on
fan menú diari. Tot és força bo: la pasta, un
“rissoto” de peix i de postra “pana cotta”.

Després de dinar arribem finalment a la plaça de Sant Marc. Amb la seva elegant torre i la
catedral, al fons davant del Gran Canal la columna amb el lleó venecià (símbol de la força de
la república veneciana) al damunt i a l’esquerra el palau Ducal. Tots aquests edificis
composen un conjunt arquitectònic de línies clares i lluminoses, esvelts i amb força a la
vegada. Elegants. El cel s’ha tapat i els mosaics de la catedral no brillen, fem la volta, veiem
les orquestres tocant a les terrasses dels cafès. Els gondolers esperen a la seva clientela,
temorosos per l’amenaça de pluja. El Pont dels Sospirs és admirat i fotografiat per tota mena
d’individus multiculturals. Un raig de sol s’escapa dels núvols i els mosaics de la catedral
esclaten de colors, ens hi acostem, l’església és tancada, fan missa, la mirem per una reixa i
ens recorda la catedral de Monreale, a Sicília pels seus mosaics daurats.
Iniciem la retirada, comprem unes porcions de pizza que ens mengem asseguts en una plaça i
a les 20.30 hores agafem el vaixell de tornada al càmping.
Dalt del vaixell, cansats, l’Èlia dorm, i jo començo a rumiar en la tornada a casa i a comptar els
dies que ens queden i no em surten les comptes. Calculant el dia que és avui, dijous, i que
tornarem en dos dies..., alguna cosa falla. Avui no és dijous?. Dubtem. Un company de
trajecte, asturià, ens fa un regal inesperat: el diari d’avui i... avui no és dijous, és
dimecres!!!...tenim un dia més de vacances!!!! Quina sorpresa! No sabem en quin punt del
viatge ens hem descomptat i ens acabem de trobar un dia més de vacances. Tal era el nostre
grau de relaxació i de desconnexió amb la realitat, vivíem a un altre ritme, al nostre ritme.
Decidim mantenir el calendari i fer un dia de relax amb família i amics al càmping “El Pinar” de
Blanes, on els nens s’hi ha passat el juliol.
De tornada al càmping Fussina, ens trobem amb un de Bilbao que viu a Alemanya i te moltes
(però moltes) ganes de xerrar amb espanyols. Ens explica que malament ho va passar els
primers temps d’emigrant a Alemanya. Ha de ser molt dur.
23 d’agost, dijous
Ens llevem aviat El càmping és a la vora del mar, de la llacuna veneciana, i a aquesta hora,
amb l’aigua totalment quieta i Venècia al fons, t’encomana serenitat. Val la pena.
A les 8 sortim del càmping i, mig perduts, anem per carretera fins Pàdova doncs hem perdut
els indicadors de l’autopista. Un cop a l’autopista anem tirant i refent el camí de l’anada,
recorrent bona part del nord d’Itàlia, fins arribar a dinar a la zona de la costa blava, prop de la
frontera amb França amb l’excusa de poder fer el darrer cafè italià, a més, són les dues.
Seguim, ja pel mediterrani francès fins que, a les 8 de tarda, sortim de l’autopista a Arlés,
busquem un hotel per descansar millor, però no trobem lloc a cap, ni als de 45€ ni als de
100€. Seguim per la carretera i no trobem res, ni un càmping, aleshores veiem un cartell de
l’hotel Oasis i ens hi acostem, és un parador de carretera ple de camions, pinta bé. Ens hi
quedem. La Marta entén 105 € i al pagar n’eren 35€!! per dormir tots quatre!! Fantàstic. El lloc
és ple de camioners prenent Pernod, Pastís, etc..., més tard s’asseuen en unes taules
llargues amb uns grans plats ja preparats. Les racions són espectaculars!! A nosaltres ens fan
seure en un altre menjador més refinat i demanem 2 menús ( a 11€ c/u) per tots quatre (!!), hi
ha quiche, sopa de peix amb “Brouille”, “Mousaka”, de postra iogurt i gelat. Després de sopar
fem un breu passeig per l’aparcament dels camions i en Marçal en puja a un per veure
l’interior de la cabina. Parlem amb els camioners i ens expliquen que van allà pel conjunt de

l’oferta de preu/qualitat/quantitat de menjar i també perquè l’aparcament està vigilat amb un
sistema de càmeres de seguretat les 24 hores. Dada aquest molt interessant, i més en
aquesta zona del sud de França on tots hem sentit parlar de robatoris a l’interior dels vehicles
amb la gent dormint a dins. A nosaltres mateixos, l’any 2001, camí d’Slovènia ho van intentar,
sense aconseguir-ho, gràcies al sofisticat sistema de tancament interior que portem a la furgo.
En resum, apunteu-vos-ho: Hotel/parador Oasis, a Bellegarde, carretera nacional D113 entre
Arlés i NImes ( a uns 400 kms. de Barcelona). Val molt la pena, per tot, però aneu-hi amb
gana de varis dies!!
24 d’agost, divendres
A les 9 sortim a la carretera ben esmorzats. Just arribar a l’autopista ja veiem: Barcelona 379
kms. Ja falta poc! A l’alçada de Beziers hi ha molta, però molta cua, uns 10 kms..., en sentit
contrari. Finalment, a les 12.25 hores entrem a Catalunya.
Estem a casa. 26 dies i més de 8.000 quilòmetres després.
Baixem fins a Blanes on retrobem amics i família, i on hi serem fins al matí del
diumenge 26 d’agost, en que arribem a Barcelona.

Acabo aquesta crònica a 26 de juny de 2008, pocs dies després de que ens hagi deixat l’avi Jaume.
Estem tristos.
Ha estat un privilegi coneixe’l.

