
 

1er dia: dijous dia 18 de maig de 2017 

Estic escrivint aquest text, a l’hotel d’Estrasburg, a quarts de deu del vespre, 
desprès d’una jornada molt llarga que ha començat a les cinc del mati i acaba 
ara. 

El vol cap a l’Euroairport de Basel, sortia a les 10:30 però, com que els darrers 
dies es parla molt dels problemes del Prat amb les cues dels controls, hi hem 
anat una mica mes d’hora i, afortunadament, Murphy, altre cop, ha treballat i 
avui l’aeroport era una basa d’oli i hem anat mes rapit que altres vegades. 
S’ha de dir que, en previsió, havíem contractat a Aena, el servei Fast Track que 
et permet passar els controls de seguretat per una via més ràpida que la 
normal. Te un cost de 3 € per cap però esta molt be i estalvies cues de l’estil 
serp que et fan sentir una mica babau. 

Total, desprès d’una hora i mitja de viatge força tranquil,  de tots els tràmits, 
recollir el cotxe de lloguer, dinar en una area de servei i fer els 130 kms que 
separen l’aeroport de Basel  d’Estrasburg, a les tres ja érem a l’hotel, hem 
endreçat les maletes, hem anat a donar una primera volta pel centre de la 
ciutat, que ens ha permès veure ja els primers rellotges de sol i, previ pas pel 
súper per comprar alguns aliments, cap a sopar i descansar. 

L’hotel Cerise, es un apart hotel a les rodalies de la ciutat, en un lloc molt 
tranquil i ben comunicat amb tramvia amb el centre de la població. La parada 
més propera és a uns 300 metres de l’hotel.  L’habitació, senzilla, es amplia 
amb una sala i una petita cuina, cosa que ens permetrà fer part dels àpats a 
l’habitació i anar una mica mes relaxats. 

Ara ja, quasi a les 10 de la nit, penso que es hora de donar per acabada 
aquesta primera jornada a Alsàcia. 

2n dia: divendres dia 19 de maig de 2017 

Segon dia del viatge. Com que a quarts de deu ja era al llit, a les sis del mati ja 
estic llevat. El dia, com estava previst, esta nuvolós i plou.  

Malgrat la pluja, hem decidit que anirem a voltar pel centre d’Estrasburg. 
Efectivament, ha estat tot el mati plovent força i tot i anar ben preparats, la 
pluja fa mes incòmode el voltar per una ciutat com Estrasburg. 

En primer lloc, hem visitat l’interior de la magnifica catedral gòtica d’origen 
romànic. Es un temple espectacular, fet amb pedra de color rosat, amb molta 
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decoració i uns magnífics vitralls. Hhem estat una bona estona i hem gaudit de 
l’art que conté, això si, voltats de una gran quantitat de turistes de tot arreu 
que van com bancs de sardines seguint al guia de torn. 

En acabar, hem anat a visitar el museu de les obres de Notre Dame. Es un 
edifici a on es conserven totes les peces tretes o substituïdes a les diferents 
reformes fetes a la catedral. Hi ha moltes imatges, pintures, mobles, etc. En 
exposició hi hem vist tres rellotges de sol i dues imatges de Sant Jordi. 

Desprès de fer la visita, ja eren les dotze i, aquí, això vol dir hora de dinar. Ho 
hem fet en un petit restaurant de la plaça de la Catedral i, a continuació, hem 
visitat el museu d’arqueologia del Palais Rohan. Esperàvem trobar-hi alguns 
rellotges de l’època dels romans, però sembla que ens hem equivocat de 
museu i enlloc del d’arqueologia, teníem que visitar el d’arts decoratives. Ho 
deixarem per un altre dia. 

Encara plovent, hem anat cap a l’hotel a descansar una mica i, a mitja tarda, 
hem anat a l’ Auchan a fer compra per varis dies i cap a retiro. Al sortir de 
comprar ja feia sol i les prediccions diuen que els propers dies seran solejats. 
Tant de bo. 

Demà tenim previst fer una incursió a un parell de poblacions d’Alemanya, a 
on esperem veure, a mes de rellotges de sol, altres monuments. 

Per cert, Estrasburg, es una ciutat (280.000 hab.), capital del departament del 
Baix Rhin, que comparteix amb Brussel·les ser la seu d’algunes de les 
institucions de la UE. També és seu d’una important universitat i molt visitada 
turísticament. Te un casc antic d’estil típic alsacià, amb cases de fusta i voltat 
d’un conjunt de rius i canals de l’orbita del Rin, que li donen un encant 
especial. 

3r dia: dissabte dia 20 de maig 2017 

El dia s’ha llevat esplèndid, amb un magnífic sol i sense núvols, encara que 
cap al mig dia i, sobretot per la tarda, s’ha ennuvolat força amb alguna 
clariana, però sense ploure. De totes maneres, de bon mati, tot això no ho 
sabíem i hem decidit aprofitar al màxim el dia. 

Hem anat a visitar dues poblacions alemanyes que estan a prop d’Estrasburg, 
al altre costat del riu Rin que fa de frontera entre França i Alemanya, a la regió 
de Baden-Württemberg. 
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La primera de les visites, ha estat a la població de Gernsbach (14.500 hab.), 
un petit poble amb racons molt característics, un parell d’esglésies que 
mereixen la visita, la catòlica (Liebfrauenkirche), amb imatges de sant Jordi i 
sant Cristòfol i uns vitralls espectaculars, i la evangelista (St.-Jakobskirche), 
sense sants però amb vitralls també interessants. També es digne de veure i, 
principalment i hem anat per això, el patrimoni de rellotges de sol, fins a 23, 
repartits per tot el municipi. Molt interessant. 

En acabar, hem anat cap a Baden Baden (54.000 hab.), una tradicional ciutat 
termal, que ha acollit molt de temps la millor burgesia europea de principis del 
segle XX. 

Al arribar-hi ja era quasi la una i el primer que hem fet ha estat anar a dinar, en 
un restaurant a la plaça del mercat. Hem menjat força be, però una mica car i 
molt lents.  

Desprès hem visitat la població començant per l’església amb uns vitralls molt 
moderns i alguna imatge interessant. També hem vist alguns rellotges i hem 
donat una volta, desprès de suar tinta per poder deixar el cotxe, visitant el 
centre de la vil·la i alguns rellotges de sol. 

Abans de tornar cap a l’hotel, hem anat a les rodalies de Baden Baden, a un 
lloc que en diuen el mont Merkur que te un funicular que hi puja. L’hem agafat 
i un cop a dalt, amb unes vistes espectaculars de la ciutat, en una espècie de 
cafè restaurant, hem fet un magnífic berenar menjant-nos una autentica 
apfelstrudel amb gelat i un parell de caputxinos, hem pensat que un dia es un 
dia. 

Desprès de la malifeta, posem el GPS direcció Estrasburg i cap a l’hotel donant 
per acabada la jornada. 

4rt dia: diumenge dia 21 de maig de 2017 

En la jornada d’avui hem intentat no fer gaires quilometres i, per això, l’hem 
dedicada a fer, en cotxe, la volta per els barris d’Estrasburg externes a la ciutat 
antiga, per veure alguns rellotges de sol. 

Durant la ruta també hem tingut ocasió de visitar alguns elements previstos a 
la llista de temes a veure però que queden una mica desplaçats de l’àrea que 
cobreixen els transport públics, 
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Al final, en resum, hem vist mitja dotzena de rellotges, hem tingut l’ocasió de 
passejar una estona pel magnífic parc de l’Orangerie, veure part de la citat 
administrativa de la UE, la façana de la casa egípcia, l’església de Sant Paul, la 
Gran Sinagoga, etc. etc. 

En tot això, ja era mig dia, hora de dinar i hem decidit d’anar a algun lloc 
proper a l’hotel per. Hem intentat una pizzeria però estava tancada i, 
finalment, hem sortit de lo clàssic i hem fent un menú al McDonald del costat 
de l’hotel. 

Per la tarda, un cop descansats, hem anat a la ciutat vella per veure algun 
rellotge, i visitar les esglésies de St. Thomas i St. Pierre le Jaune, on ha 
coincidit que hi feien un concert d’orgue i ha estat una estona molt relaxant, i, 
sobretot, donar una volta pel barri de la Petite France, un racó que conserva 
l’estil de l’antic Estrasburg amb cases de fusta, canals i, també, molts turistes, 
restaurants i botigues de souvenirs. 

Al final de la passejada, cap a l’hotel a fer resum de la jornada, sopar i 
descansar, que demà comença el segon quart del viatge, es a dir, el cinquè 
dia. 

5e dia: dilluns dia 22 de maig de 2017 

Segueix la ruta. Avui hem entrat altre cop a Alemanya per anar a la ciutat de 
Freiburg im Breisgau (220.286 hab.), a la regió de Baden-Württenberg, al sud 
oest del país. 

Ens ha costat una mica arribar-hi perquè a l’autopista hi havia molt transit 
amb molts camions i unes obres, i a l’entrar a Freiburg les aglomeracions de 
dilluns al mati de totes les ciutats. 

A Freiburg, ja hi havíem estat fa una pila d’anys quan vàrem fer les vacances a 
la Selva Negra (Schwarzwald), es una ciutat molt agradable, amb un centre 
històric digne de veure, carrers molt polits, cases antigues, monuments 
interessants, etc. 

Hem començat per visitar la Catedral, un magnífic exemplar gòtic amb restes 
romàniques molt interessants i un catàleg d’imatges i, sobre tot, de vitralls 
espectaculars. Entre la varietat de representació de sants, destaquen, 
curiosament, les imatges tant de Sant Jordi com de Sant Cristòfol. Entre les 
unes i les altres, hem contat una dotzena. 
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Desprès de visitar la catedral i voltar la plaça, avui hi havia mercat, hem 
passejat pel carrers a la cerca de mes imatges de sant Jordi i, veure els 
tramvies de la ciutat. 

Arribada l’hora, hem anat a dinar a la cafeteria d’uns magatzems. Ja ho hem 
fet altres vegades que hem visitat Alemanya, dons es una opció molt efectiva 
(al ser self-service, tries el que veus i menges el que tries), rapida i 
raonablement econòmica. 

Desprès de dinar hem anat fins el parc Stadtgarten per pujar en un petit 
funicular que puja a un turó que permet una bona vista de la ciutat.  

Al baixar, en el parc, hem vist un grup de quatre rellotges molt curiosos i, 
desprès de caminar un bon tros per veure un darrer rellotge en una escola 
tècnica, a buscar el cotxe i cap a Estrasburg. 

L’autopista continuava plena, però no tant com al mati, i les obres seguien al 
seu lloc. 

6e dia: dimarts dia 23 de maig de 2017 

La zona d’Alsàcia que visitem, és una regió molt plana que va des de les 
muntanyes del Vosgues fins a la riba del riu Rhin. Administrativament, en 
diferents èpoques a format part, alternativament, de França i d’Alemanya, 
tenint, per això, unes tradicions molt germàniques, com es pot veure en el nom 
dels pobles, de fet, a mes del francès, parlen una llengua pròpia que es un 
dialecte de l’alemany. A Estrasburg, les plaques dels carrers estan retolades 
en les dues llengües. 

Avui hem anat a visitar una petita població, Selestat, situada al mig de la plana 
alsaciana. Selestat (19.500 hab.) te una zona històrica amb algunes coses 
interessants que hem visitat. 

Hem començat per la catedral, dedicada a Sant Jordi, que, com era d’esperar, 
te unes quantes imatges del sant. També te un conjunt de vitralls del segle XV 
espectaculars, un dedicat en totes les imatges a descriure la vida i martiri del 
sant. A l’exterior, hi hem vist uns rellotges de sol canònics molt antics. 

Hem seguit visitant l’església de Sainte Foy, magnífic exemplar romànic tant a 
l’exterior com a l’interior amb molta decoració de capitells. 
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En acabar la visita a els dos temples, era ja quasi el mig dia i, desprès 
d’acabar de donar una volta pel poble, hem decidit anar a visitar l’abadia 
d’Ebermunster i acabar anant a dinar a Estrasburg. 

Ebermunster és una abadia benedictina amb un interior barroc espectacular; 
encara que no és l’estil que més ens atrau, cal reconèixer que la visita a un 
temple d’aquestes característiques es interessant, parets molt altes i de colors 
molt clars amb moltes pintures al sostre i imatges de sants propers a l’ordre. 
La regla de sant Benet que apliquen els monjos de Montserrat, diuen que es 
molt austera, però no es el cas d’Ebermunster. 

A quarts d’una, hem posar rumb a Estrasburg, i com teníem que anar al súper 
a fer la compra, hem aprofitat per dinar en un restaurant Flunch del mateix 
centre comercial, Auchan Illkirch. 

Per la tarda, a descansar que portem una bona tralla i encara ens espera força 
cosa. 

7e dia: dimecres dia 24 de maig de 2017 

Avui hem tornat a la zona que vàrem visitar ahir, propera a Selestat, per visitar 
un castell de segle XII, Haut-Koenigsburg. Situat en un turó a uns 800 mts. 
d’alçada, es una magnifica construcció medieval molt ben restaurada a 
principis del segle XX. 

Ens ha calgut un bon esforç per fer la visita perquè cal pujar moltes escales 
que desprès s’han d baixar. De totes maneres, ha estat molt interessant i es 
pot veure com vivia la noblesa de l’època. Principalment ha estat propietat de 
prínceps i emperadors alemanys, ja que aquestes terres estaven sota 
administració germànica fins que al 1919 amb el tractat de Versailles, varen  

Acabada la visita, hem fet una estona de recés i un caputxino en una terrassa 
molt agradable i a on hem pogut comprar alguns records. Hem completat la 
ruta amb la visita a dos petits pobles de l’entorn, Kintzheim (1.500 hab.), un 
petit poble de la ruta dels vins d’Alsàcia amb cases típiques i un castell que 
hem fotografiat de lluny,  

i Chatenois (3.400 hab.), amb una església dedicada a Sant Jordi, amb varies 
imatges del sant i un campanar romànic curiós. 

Hem tornat cap a Estrasburg per dinar al centre comercial prop de l’hotel i a 
descansar per agafar forces. 
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8e dia: dijous dia 25 de maig de 2017 

Avui, dia de l’Ascensió, és festiu a França, encara que, a nosaltres, poc en 
afecta, tret de trobar algunes botigues i magatzems tancats. 

Hem fet la darrera excursió llarga abans del retorn via Mulhouse, i hem anat a 
Colmar i rodalies. Colmar (68.000 hab.) és una ciutat, com quasi totes les 
visitades, amb un centre històric típic i curiós, i una part nova, sense cap 
interès. A Colmar, que havia estat una ciutat molt important durant el període 
germànic, hi ha molts edificis importants i, també, es curiós la quantitat de 
“banderoles – anuncis” als establiments, clara influencia centre europea. 

Hi ha un barri, una mica folklòric i fet pels turistes, que en diuen la Petita 

Venècia, amb un seguit de canals on hi fan circular petites barques 
elèctriques, tipus gòndola, i cases restaurades a l’estil alsacià, tot una mica 
“guiri”. Es veu molt postís; es més autèntic el paisatge dels pobles petits a on 
les cases son les de tota la vida i els pagesos son els qui hi viuen. En fi, tot 
sigui pel turisme. 

A part de voltar una estona per la població i visitar la col·legiata de Sant Marti, 
que te quatre rellotges de sol, hem anat al museu Unterlinden, que te una 
important col·lecció d’art medieval. 

Desprès de dinar en una braseria, per completar la tarda hem passat per les 
poblacions de Kientzheim (2.600 hab.), i Sigolsheim (2.600 hab.), on hi ha una 
interessant església romànica, amb dos rellotges canònics. 

El primer dels dos pobles ens ha agradat molt i és molt recomanable la visita. 
Hem estat una estona a la terrassa d’un hotel i hem sentit dir que per aquest 
cap de setmana ho tenien tot ple. Es nota aquests dies que hi ha molt turisme. 

9e dia: divendres dia 26 de maig de 2017 

Al mati, per no matxucar-nos massa, hem anat a la veïna població de Rosheim 
(4.500 hab.) a veure un magnífic temple romànic. 

L’església de sant Pere i sant Pau és un esplèndid exemplar del segle XII, de 
tres naus i senzill de línies i decoració interior però amb una molt amplia 
decoració exterior. L’hem visitat amplia i detalladament i hem gaudit de la 
visita. 
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Abans de les tres hem començat una visita guiada per les parts altes de la 
catedral que ens ha permès veure alguns racons espectaculars, estar a tocar 
de la magnifica rosassa, pujar “mil” esgraons fins arribar a la plataforma a peu 
del pinacle de la torres a on, a més d’un inèdit panorama, hem vist tres 
rellotges de sol antics que no es veuen si no puges fins als 66 mts. d’alçada de 
la plataforma. Al pujar ho hem fet una tros amb un muntacàrregues de l’obra, 
però al baixar ho hem fet baixant un per un els més de 300 esgraons fins al 
carrer. Molt fatigós però molt espectacular. 

Hem sopat en un restaurant cava típic alsacià (Caveau Gufrtlerhoft) a la 
mateixa plaça de la catedral, a base d’un sortit del plat típic de la regió, les 
Tartes Flambées, una espècie de pizza a la francesa. 

 Al sortir, passades les deu, hem vist la catedral il·luminada, molta gent i 
ambient pels carrers del centre. 

10e dia: dissabte dia 27 de maig de 2017 

A dos quarts de vuit del mati, hem entrat a veure la catedral abans de que la 
obrin als turistes, i, així, hem tingut el privilegi de passejar pel temple tot sols.. 
Ens han mostrat algun rellotges que, si no saps on son, difícilment els trobes, 
hem visitat alguns llocs no oberts al públic, com la cripta romànica, etc. 

Després de dinar, al restaurant (Rouget de l’Isle), hem decidit que era mes 
assenyat anar cap a l’hotel a descansar i refer les forces per demà. 

11e dia: diumenge dia 28 de maig de 2017 

Tercera, i darrera, jornada de la trobada amb els col·legues francesos. El punt i 
hora de trobada eren les 9 davant de l’edifici històric de la Universitat. 

A continuació hem anat cap el jardí botànic, a on hem vist i fotografiat molt un 
magnífic rellotge multi cara, renovat i restaurat. Hi hem estat una estona, feia 
molta calor ja a les 9 del mati, i hem vist rellotge, floretes i fins i tot, unes 
granotes que ens saludaven. 

Hem seguit la jornada amb la visita a l’Observatori de la Universitat. Malgrat el 
director i un parell de col·laboradors intentaven fer-nos saber les mil coses 
interessants, per ells, que hi ha a l’observatori, al meu entendre, l’única cosa 
d’interès ha estat la visió d’un bonic astrolabi àrab i la curiositat de veure, per 
primer cop, una cúpula d’observació astronòmica des de dins. 
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Fortament acalorats, aquí no hi ha aire condicionat enlloc, hem agafat el 
tramvia i cap el restaurant a dinar. Restaurant típic (Ancienne Douane), curiós, 
a la vora d’un dels canals que hi ha a Estrasburg. 

Amb aquest dinar, es concloïa la trobada, però abans, ens han dut al museu 
Rohan, a on hem pogut veure un parell de rellotges molt antics que tenen als 
magatzems i que no estan exposats al públic. 

12e dia: dilluns dia 29 de maig de 2017 

L’estada a l’hotel d’Estrasburg esta arribant al final. Avui i demà seran dos 
dies d’un cert relax desprès de l’activitat i cansament del cap de setmana. 

Ens hem llevant d’hora, dons ja tenim el costum agafat, i hem anat cap al 
centre, a la plaça de la catedral. Ha estat deliciós, els carrers eren quasi vuits, 
sense turistes, i amb una temperatura encara agradable. La Tere ha demanat 
als cambrers del hotel – restaurant Kammerzell si podíem visitar-la i han 
accedit, cosa que ens ha permès visitar aquest edifici típic alsacià, avui 
restaurant, per quasi tots els racons. Espectacular, vitralls, pintures, sales 
decorades, etc. Ha estat una estona molt interessant.  

Tot seguit ens hem recreat contemplant la catedral per totes bandes i, 
esperant l’hora d’obertura, hem segut a la terrassa d’un cafè de la plaça, a fer 
un capuchino. Relax total. 

Acabat el cafè i oberta al públic la catedral, hi hem fet l’enèsima visita i 
sempre descobreixes coses noves. Avui amb el sol ja lluint, els vitralls estaven 
espectaculars. El primer dia que la vàrem visitar, plovia i la llum no es la 
mateixa. 

Hem continuat la ruta d’avui anant cap al Museu Alsacià, tot passant per un 
racó del riu per veure el rellotge de sol del museu històric. 

El Museu Alsacià mereix capítol a part. Esta instal·lat en una casa antiga que 
conserva tots els racons  antics i hi reprodueix estances, mobles, costums i 
altres elements de la cultura alsaciana. Esta tot molt ben plantejat i organitzat 
i tot fa que el recorregut es faci molt agradable. No el teníem controlat i ens el 
va recomanar un membre de l’organització de la trobada i, val a dir, que ha 
estat una gran troballa. 
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Desprès ja molta calor i hora de dinar. Ho hem fet en un restaurant alsacià  
(Pfifferbriader) situat en un lloc que ens fa molta gracia: place del Marche des 

cochons a lait, quelcom com els cochinillos castellans.  

Hi hem menjat unes tartes flambés, típiques alsacianes i cap a fer la ruta de 
les botigues de records per comprar quelcom per les famílies i per nosaltres. 

A les tres ja érem al apartament descansant i, com que la calor no baixa, hem 
decidit quedar-nos aquesta tarda a descansar. 

13e dia: dimarts dia 30 de maig de 2017 

Darrer dia a Estrasburg i l’hem aprofitat per veure o reveure aquells racons 
menys habituals i que, a vegades, quan es va a una ciutat en pocs dies no es 
veuen. 

Ben mati hem anat a donar una volta pel barri del parlament europeu. Sols 
l’hem vist per fora perquè, excepte quan hi ha sessió parlamentaria, no 
admeten visites. Cosa dels funcionaris europeus que paguem tots. 

Desprès hem tornat cap a la ciutat vella per intentar veure l’església de St. 

Etienne que te orígens romànics. L’hem vist de fora perquè forma part de les 
instal·lacions d’un col·legi catòlic i no deixen accedir-hi. En aquest cas, molesta 
però res a dir, es una institució privada i posa les normes. 

Hem seguit la ruta d’avui fins a unes instal·lacions administratives que, en un 
dels patis, tenen uns rellotges de sol. Vàrem intentar anar-hi el dia que vàrem 
fer la ruta en cotxe, però era diumenge i estava tancat. Avui hem pogut 
accedir-hi sense problemes. 

A continuació hem seguit fins a la plaça d’Austerlitz per veure una cosa molt 
curiosa i fer un cafè de mig mati. L’element curiós es una maqueta en bronze 
que reprodueix el relleu de la ciutat d’Estrasburg amb tots els edificis 
importants, els carrer, les vies del tramvia, els canals, etc. Molt ben feta i un 
agradable descobriment.  

Finalment, hem acabat la jornada matinal, agafant un dels vaixells que van pel 
riu Ill i els seus canals. En principi, semblava una cosa d’aquelles que sols fan 
els guiris mes guiris, però ha estat molt relaxant i agradable. Ens ha portat 
donant la volta a el que en diuen l’illa, es a dir, la ciutat vella que esta 
envoltada pel riu i els canals i ha arribat fins al barri del parlament, passant pel 
mig del barri alemany. Molt complerta i interessant. 



Viatge a Alsace     2017 

 

 

 

Hem acabat dinant, una tarte flambé, per variar, i, passejant per darrer cop per 
davant de la catedral, cap a l’hotel a descansar i fer les maletes. 

14e dia: dimecres dia 31 de maig de 2017 

Avui darrera ruta amb quilometres, d’aquestes vacances. Les dues darreres 
nits les fem en un hotel a Mulhouse, dons volem veure la ciutat i es mes a 
prop de l’aeroport. 

A primera hora, sortint d’Estrasburg, hem anat fins dalt del Mont Ste-Odile. Ha 
estat una sorpresa, dons pensàvem que seria un lloc carca i, a mes d’un 
magnífic rellotge solar de 24 cares amb l’hora de molts llocs del mon, hem 
trobat un monestir molt acollidor i amb coses molt interessants que han fet 
que la visita ens agrades molt. 

A continuació, hem anat seguint la ruta dels pobles de la zona de les vinyes 
d’Alsàcia, pobles encantadors amb carrers plens de cases típiques, sobre tot, 
cal destacar Riquewihr (1.200 hab.) a on hi hem anat una mica per casualitat i 
ens ha deixat bocabadats, poble emmurallat, amb carrers plens de cases molt 
cuidades i de comerços amb banderoles.  

Hem seguit ruta visitant pobles i veient esglésies romàniques i rellotges de sol. 
Hem dinat a Guebwiller (11.300 hab.), en una taberna típica (Le Bratzala), i 
ens ha passat una anècdota.  

En fi, el dia ha estat molt agradable, hem vist moltes esglésies romàniques i 
molts rellotges interessants i, a mitja tarda, cansats, ja érem a l’hotel Kyriad de 
Mulhouse. A descansar i a preparar la jornada de demà. 

 15e dia: dijous dia 1 de juny de 2017 

Mulhouse (120.000 hab.), es una ciutat industrial, en diuen la Manchester 
francesa, amb algunes coses a veure pels nostres interessos, però que no te 
gaire patrimoni arquitectònic a destacar. El paisatge urbà ja es més similar a 
altres ciutats franceses que la resta d’Alsàcia inclòs Estrasburg. El fet cultural 
més destacable es la quantitat de museus que te.               

Nosaltres, avui, hem visitat la Cite du Train, un gran museu dedicat al 
ferrocarril, ja hi havíem estat en l’anterior visita fa 18 anys, amb molts metres 
d’exposició de material. Hi he donat una bona volta, mentre la Tere esperava 
asseguda còmodament en un bon seient. 
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En acabar la visita, hem dinat a la cafeteria que hi ha al mateix museu i, en 
acabar, a l’hotel a descansar una mica. 

Prèviament al museu, hem vist un parell de rellotges i hem anat a turisme i, en 
tornar, abans d’anar a l’hotel, hem tornat a veure els rellotges, al mati estava 
núvol, i també hem visitat l’església protestant de St. Ettienne, que té uns 
importants vitralls del segle XIV. 

Es curiós que a Mulhouse, les dues esglésies mes importants, son la 
protestant i la catòlica i, totes dues estan sota l’advocació de St. Etienne. En 
aquesta ciutat hi ha una llarga tradició de religions diferents de la catòlica, a 
més, tota l’Alsàcia, pel que a la religió catòlica, depèn de l’únic bisbat que es el 
d’Estrasburg, i això fa que a Mulhouse, que es la segona ciutat de la regió, no 
hi hagi catedral. Aquesta tarda, hem visitat la St. Etienne catòlica i, a mes de 
vitralls, hi hem trobat un Sant Bartomeu. 

Be, hem vist tramvies, n’hi ha una bona xarxa, hem voltat per la ciutat i demà 
ja és la tornada. 

El viatge ha estat una gran experiència i hem vist moltes coses interessants. 

16e dia: divendres dia 2 de juny de 2017 

Ja estem de tornada. Aquest mati, com sempre ens hem llevat d’hora, hem 
anat a esmorzar al Paul a tocar de l’hotel, i a les 9 ja érem a l’aeroport, 
desprès de omplir el cotxe de benzina i deixar-lo a Europcar. 

A estat un mati llarg ja que, inicialment, el vol sortia a les 13:10, però s’ha 
demorat i, al final, hem sortit quasi a les 15:00. A mes l’espera ha estat 
amenitzada per un nombrós grup de friquis germànics que anaven de gresca i 
borratxera a Palma i també tenien el vol amb retràs. Tenim el turisme que ens 
mereixem. Sembla que la gent del nord d’Europa quan ve a Espanya de 
turisme, vagin a la selva, beguts, mig despullats, etc. Penós. 

Be finalment, el vol s’ha enlairat i estic escrivint aquest text quan fa uns quinze 
minuts que hem sortit de Basel. 

Comentaris i curiositats 

� L’aeroport de Basilea (Euroairport), es un cas curiós d’aprofitament de 
les infraestructures. És a territori francès, però dona servei a les àrees 
de les ciutats de Basel (CH), Mulhouse (FR) i Freiburg (DE). 
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� Com que Suïssa no es UE, desprès de recollir els equipatges, hi ha dues 
duanes, la que dona accés a Suïssa i la de la UE (França i Alemanya). Al 
ser territori francès, des de l’àrea suïssa de l’aeroport, hi ha una 
autopista que porta directament. Territori suís. Curiós. 

� L’hotel Cerise, a Estrasburg, és un apart hotel amb forces habitacions. 
És de mobiliari i decoració senzilla (com un 3*), però te de tot, inclòs 
una petita cuina i la nostra habitació, ja ho vaig triar així expressament, 
esta preparada per quatre persones, el que fa que sigui prou espaiosa i 
ens permeti un bon confort per estar-hi tants dies. En el transcurs dels 
dies hem trobat a faltar una millor neteja de les habitacions i, sobre tot, 
aire condicionat, dons amb la calor que fa, seria molt d’agrair. 

� A la zona de l’hotel es pot aparcar fàcilment, inclòs davant mateix de 
l’hotel, excepte els divendres. Hi ha a prop una mesquita i tots els 
musulmans de la zona hi van, i l’entorn s’omple de cotxes i, a mes, el 
primer divendres, va coincidir amb que hi havia futbol, i com que l’estadi 
es a prop, tothom hi deixat el cotxe. Varem haver d’utilitzar el pàrquing 
de l’hotel perquè va ser impossible trobar un forat per aparcar. 

� Aquí, a França, el comerç esta basat en les grans superfícies. Als barris 
fora el centre de les ciutats, pràcticament no hi ha comerç. Nosaltres, 
aquí a Estrasburg, tenim, a uns dos kms de l’hotel, un centre comercial 
de la cadena Auchan. És un gran centre amb una superfície de 
supermercat immensa. Hi trobes de tot i, exagerant, quasi dona per 
anar-hi a passar l’estona els dies de mal temps. 

� A Estrasburg, hi ha una xarxa de tramvies molt complerta que creuen la 
ciutat vella i permeten accedir als principals llocs d’interès de la ciutat. 
La majoria de línies conflueixen a la Place Kleber que és el nucli 
principal. 

� Alemanya, grans autopistes de tres carrils o mes, sense peatges i sense 
límit de velocitat. Això és xauxa. Es nota que es un país ric. 

� En aquesta zona, en quasi totes les esglésies hi ha uns grans i 
espectaculars vitralls. 

� Als alemanys els agraden molt les flors i, en conseqüència, per tot arreu 
hi ha jardins amb moltes flors interessants, amb molta varietat de tipus i 
colors. Sembla mentira que un país amb un hivern tant cru i fosc, tingui 
tant interès per les flors. 

� El paisatge d’aquesta zona es molt verd i amb molts boscos molt 
espessos que donen un to verd fosc al paisatge que, per això, 
s’anomena La Selva Negra. 
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� França, a pesar que la Republique es oficialment laica, es un país molt 
religiós i on es manifesten gran quantitat de religions operatives. 
Nosaltres hem visitat esglésies catòliques, protestants, luteranes, 
reformades, etc. etc., i la sinagoga que no ens han deixat visitar-la. 

� Estrasburg es una ciutat que podria estar mes neta i sanejada, hi ha 
molta porqueria pel racons, papers per terra, etc. També es veuen 
bastants indigents pel carrer, als semàfors i les portes de les esglésies. 

� A les ciutats alemanyes, com ara Freiburg, es curiosa la coexistència, en 
carrers de la zona històrica, dels vianants amb les bicicletes i els 
tramvies. A Freiburg esta instal·lada la cultura de la bicicleta. Ni ha per 
tot i a vegades, si no coneixes el lloc i vas una mica despistat com 
nosaltres, fan una mica de nosa. També sorprèn que, a la majoria dels 
carrers, hi ha uns petits canals a les vores, en que hi corre l’aigua 
constantment. Possiblement sigui per higiene. 

� Alsàcia sembla ser terra de pas migratori de les cigonyes. Encara que no 
se’n veuen volar, Als parcs públics hi ha molts arbres amb nius i 
cigonyes, hi ha moltes referències comercials al tema com emblemes 
dels comerços i es troben moltes postals amb les cigonyes com a tema. 

� En aquesta zona, la majoria d’esglésies tenen molts vitralls i, quasi 
sempre, molt interessants. També es curiós la veneració que tenen per 
Sant Jordi, dons en trobem imatges per tot arreu. 

� El Rin, com a gran riu d’Europa, és navegable i hi ha molts vaixells 
turístics que fan creuers pel riu. Això es nota perquè als llocs i ciutats 
interessants, hi ha grups de turistes, com a bancs de sardines, agrupats 
al voltant de/la guia. Hi ha molts turistes asiàtics, també xinesos, van en 
grups, tots junts i fotografiant-ho tot. En trobes per tot arreu. 

� A tocar de la plaça de la Catedral, hi dues botigues curioses: una ven, 
exclusivament, galetes (La Cure Gourmande) i dolços d’Alsàcia amb 
caixetes curioses i exclusives, l’altra es una gelateria que prepara els 
cornets de gelat de varis gustos a triar, com si fossin flors, molt curiós. Hi 
ha unes cues espectaculars. Òbviament, a mes de la curiositat, tarden 
temps per preparar la floreta de cada un dels cucurutxos. 

� A part de que el dialecte que es parla a Alsàcia s’hi assembla, aquí quasi 
tothom parla alemany i hi ha molta comunicació entre els dos costats de 
la frontera, fins i tot, una línia del tramvia d’Estrasburg te el final en la 
ciutat fronterera de Kehl. 

� Estrasburg és una ciutat al nord-est de França, situada a la riba 
esquerra del Rin. Fundada pels romans el 12 aC. J.-C., la ciutat va 
passar sota el control dels Merovingians al segle VIII abans d'estar 
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lligada al Sacre Imperi Romà Germànic. A l'edat mitjana, va ser 
conquistada per Lluís XIV en 1681. Després, entre 1870 i 1945, 
Estrasburg canviarà quatre vegades de nacionalitat. Avui és un símbol 
de la reconciliació franco-alemanya 

� Estrasburg, no es una ciutat molt neta, a les zones turístiques ho vigilen 
una mica mes, però a rodalies, com es a on estem d’hotel, hi ha molta 
brutícia i racons amb deixalles. 

� Tenen, pot ser amb raó, molta preocupació per la seguretat. A tot arreu 
et miren les bosses i hi ha, freqüentment, grups de quatre militars, 
armats fins les dents, patrullant pel les zones mes visitades. 

� A Estrasburg entre 1880 i 1914, es va construir el barri alemany 
anomenat Neustadt ("ciutat nova" en alemany). Forma un conjunt 
particularment homogeni amb un estil predominantment residencial i 
típic germànic (Wilhelmian). Els arquitectes alemanys han adoptat molts 
codis estètics: el neorrenatge per al palau del Rin (antic palau imperial), 
neogòtic per a l'oficina de correus, neoclàssic per al campus històric; la 
presència d'edificis modernistes (sobretot el carreró de Robertsau a la 
intersecció dels carrers de Foch i Castelnau o el Palau de Festivals) 
converteixen Estrasburg en un dels centres d'aquesta arquitectura 
(Jugendstil alemany). És també l'única ciutat amb Metz que ha conservat 
una petita arquitectura monumental alemanya del segle XIX a través de 
la Place de la Republique (palau del Rin, prefectura, tresoreria general, 
biblioteca nacional i universitària i teatre nacional). Els edificis 
residencials solen utilitzar pedra tallada (per a la planta baixa i adorns) 
associada amb el maó (vermell o ocre, per a la resta de la façana).  

� Hi ha bicicletes per tot, van per on volen, tant si es carril bici o no i, a 
sovint, donen alguns ensurts. 

� Mont Sainte-Odile (Odilienberg en alemany) és una muntanya dels 
Vosges, situada a Ottrott, al departament de Bas-Rhin, que culmina a 
764 metres d'altitud. Al cim hi ha l'abadia d'Hohenbourg, un convent que 
domina la plana d'Alsàcia, fundada per santa Odile, patrona d'Alsàcia, 
filla del duc d'Etichon. Aquest convent és un lloc de cultura alsaciana i és 
un lloc de pelegrinatge molt popular (1.300.000 visitants l'any). En dies 
clars, la vista s'estén a la Selva Negra. També hi ha els vestigis d'una 
antiga muralla, el "mur pagà". 

� Un cop més, espectacular la xarxa de tramvies, van per tot arreu i amb 
freqüències suficients perquè no vagin molt plens ni en hora punta. 
Estrasburg va ser la primera ciutat de França en recuperar els tramvies. 
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Altres ciutats que hem visitat a la zona, amb tramvies, son Mulhouse i 
Freiburg. 

� La zona que en diuen la ruta dels vins d’Alsàcia, es espectacular, pobles 
increïbles i grans extensions de vinyes, en aquesta època, totes verdes. 
Hi ha molta gent, sobretot francesos, que venen a Alsàcia expressament 
per fer la ruta dels vins, es clar que a França hi ha una cultura del vi 
impressionant, visiten cellers, tasten vins, en demanen al restaurant, 
inclòs amb el menú del dia, en sabem i fan productiva la industria del 
eno-turisme. 

� El romànic que trobem aquí, es més semblant a l’estil germànic que al 
llombard com passa a Catalunya i a altres zones de França. Aquí les 
esglésies son robustes, sense gaire decoració escultòrica i de grans 
dimensions. Una de les que mes ens ha agradat es la de Mutbach. 

� L’hotel Kyriad, a Mulhouse, és un hotel modern (renovat), senzill però 
amb totes les comoditats, habitació amplia i molt ben situat al centre de 
la població. El pàrking, públic a sota de l’hotel, ens a costat una mica de 
trobar per la complicació dels carrers del centre, estrets i amb sentits de 
circulació no favorables al nostre destí. 

 


