Viatge als Països Bàltics i Rússia
14 al 30 de juny de 2014
Introducció
Comencem un nou viatge. Aquest cop viatgem amb un tour organitzat que
visita els països bàltics, Sant Petersburg i Moscou. Anant en un viatge
organitzat perdem llibertat però guanyem seguretat i el fet de no preocuparnos de res més que de gaudir del viatge i dels llocs que visitem.
Segurament haurem de sacrificar visites a alguns llocs que ens haurien
interessat, com p. ex. alguns rellotges de sol, però intentarem gaudir del
que veiem i tota la resta serà benvinguda. Hem agafat un parell de dies
extres, un al principi a Vilnius i un al final a Moscou, per intentar fer alguna
cosa pel nostre compte. Ja veurem.

Consideracions del viatge:
Dia 1  Dissabte 14 de juny: Centelles - Vilnius
Comencem el viatge per la capital de Lituània, Vilnius. Sortim de l'aeroport
de Barcelona en vol de Lufthansa via Frankfurt, cosa que ens fa matinar
molt dons el vol surt a les 6:55 del mati i hem de sortir de Centelles a les 4
per ser a temps a l'aeroport. Després de quasi dues hores de vol hem
arribat a Frankfurt i després d'una breu estada a l'aeroport, el temps de
situar-nos i anar al lavabo, passades les 10 hem agafat el vol cap a Vilnius,
un parell d'hores mes de vol.
Arribem a l'hora prevista, les maletes surten ràpidament i a fora ja ens esta
esperant el guia del tour. Tot a anat sobre rodes. Cap a l'hotel on ens
explica l'agenda per aquest parell de dies, ell ens recollirà dilluns per
començar el tour.
Després de deixar les maletes a l’habitació i de anar a un supermercat
proper a comprar llet i aigua, hem anat caminant fins a la ciutat vella.
L'hotel queda una mica desplaçat en una zona de parcs i ambaixades i hem
tardat mes de mitja hora per arribar-hi. Hem passat per una església
ortodoxa que hem pogut visitar. De fora està en restauració des de fa tant
temps que aviat caldrà restaurar la bastida que hi vàren posar.
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A l'entrar a la ciutat vella hem visitat una església d'un convent franciscà. Es
de suposar que en època soviètica era utilitzada per altres fins que no eren
els litúrgics i necessita restauració, com moltes altres coses, però els
recursos son limitats i ho fan a poc a poc.
Hem tornat cap a l'hotel caminant i en arribar-hi hem sopat a la cafeteria
(molt bé) i cap a l’habitació a agafar forces per demà, El dia ha estat
ennuvolat i ara, a les vuit del vespre, llueix un sol esplèndid.
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Dia 2  Diumenge 15 de juny: Vilnius (LT)
Aquesta nit hem observat el fenomen de lo curtes que son aquí les nits. Ahir
al vespre, a les onze de la nit encara hi havia llum solar i avui a les quatre
de la matinada ja tornava a ser clar de dia. Hem de comptar que estem a
uns deu graus mes al nord que a Catalunya.
Be, avui ha estat el nostre dia lliure a Vilnius (539.939 habitants), després
d'esmorzar, molt be per cert, hem anat a passar la jornada pel centre de la
capital, començant amb la pujada a la torre del castell, amb un petit
funicular i, després, hem començat la ruta a la catedral.
Durant la jornada hem visitat deu esglésies, catòliques, ortodoxes,
catòliques orientals, etc.; aquí son molt religiosos, segurament degut a que
durant el comunisme que va durar cinquanta anys, la religió estava
prohibida i ara s'ha produït l'efecte pèndul. Bé, a més de visitar esglésies,
hem trobat dos rellotges de sol inesperats, un al palau dels Grans Comptes
de Lituània i un altre al pati de la Universitat.
Hem dinat molt be en un restaurant d'estil italià al centre de la ciutat antiga
i després de visitar esglésies de tota mena, hem anat a parar a l'estació
central perquè hem fet curt de moneda lituana i, a l'estació, es l’únic lloc on
trobar una oficina de canvi avui diumenge.
De l’estació, ja molt cansats, hem intentat trobar una església dedicada a
Sant Jordi, però no ha estat possible i, al vol de les cinc, hem anat cap a
l'hotel, a on, després de descansar una mica, hem baixat a la cafeteria a
sopar. Dema, a les nou, el guia, de nom Tautvaldas ens ha citat a recepció
per començar el tour conjunt de tot el grup.
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Malgrat estava previst estones de sol, el dia ha estat molt núvol i fresc i, a
estones han caigut plugims, però, com que no ho canviarem, es el que toca;
al mal temps............

Dia 3  Dilluns 16 de juny: Vilnius i Trakai
Avui ha començat oficialment el tour amb la resta de companys de viatge
d'aquests propers quinze dies. Després d’esmorzar, el guia, en Tautvaldas
que ens acompanyarà fins a Riga, ens ha reunit a la recepció de l'hotel i,
cap a les 9 hem començat la jornada.
En primer lloc, hem anat als punts mes aparats del centre, per veure, el
cementiri Saulés Kapinés a on enterren a les personalitats del país; també
hi han tombes de militars i soldats de totes les guerres que ha patit aquest
país, que, per la seva situació estratègica, ha estat envaït per tropes i gent
de diferents països, principalment, russos, alemanys i polonesos. (veure
historia de Lituània).
A continuació, ens hem aturat a l’església de Sant Pere i Sant Pau (Lituà:
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia), un magnífic exemplar de l'estil rococó
que tant abunda en les esglésies de la ciutat, molt decorada amb figures
d'estuc, entre les quals, un Sant Jordi i un Sant Cristòfol. Tant de l'un com
de l'altre, n'hem vist uns quants.
Vista l’església, hem anat cap a la ciutat vella i, començant per la Porta
Daurada (Aušros Vartai), hem fet, en sentit invers, quasi la mateixa ruta que
vàrem fer ahir, amb la diferencia que, a la majoria d’esglésies, no hi hem
entrat. La ruta ens ha portat per la zona exterior de ciutat vella visitant
Uzupis i les esglésies de Santa Anna i Sant Francesc.
Hem acabat el recorregut a la Catedral, que hem visitat i cap a dinar en un
bonic restaurant (Restaurantas) a tocar de l'antic barri jueu, a on avui no en
queda quasi res. Dels mes de 50.000 jueus que hi havia a Vilnius abans de
la segona guerra mundial, entre els alemanys primer i els russos després,
pràcticament han desaparegut i avui son una minoria.
Després de dinar, a l’autobús i cap a la població de Trakai (5.357
habitants), a uns 30 kms de Vilnius, a on hem visitat el castell, molt ben
conservat (restaurat) i situat en una petita península entre dos llacs, cosa
que dona una singularitat molt especial al conjunt.
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Ha estat un visita molt interessant i amb una tarda esplèndida de sol, de fet
tot el dia a estat molt be. A Trakai el guia ens ha parlat d'un grup ètnic
originari de la zona i avui residual (caraïtes) que conserven les seves
tradicions, forma de viure i religió. La visita d'aquesta tarda ha estat molt
interessant. Al lloc també hem vist les cases d'aquesta gent originaria de
Trakai i, en unes botiguetes a la vora del llac, hem comprat algunes coses
(postals, regals, etc).
Després de la visita, cap a Vilnius. L'autocar ens ha deixat al centre de la
ciutat, a tocar de la Catedral i cadascú ha estat lliure per la resta de la
tarda. Nosaltres hem aprofitat per veure els patis de l'universitat per si hi
havia algun rellotge, sense èxit, i per veure un parell de Sant Jordi i Sant
Cristòfol. Hem anat a parar a l'avinguda Gedemino, a on hem agafat un taxi
i cap a l'hotel a descansar una estona i esperar a quarts de vuit per sopar,
avui ja amb el grup.
Demà ja sortim de Vilnius en ruta cap a Riga. Canvi de país, idioma,
moneda, guia, etc.

Dia 4  Dimarts 17 de juny: Vilnius – Kaunas - Riga
Jornada llarga amb desplaçament cap a Riga (Letònia Latvia). Hem sortit
d'hora de l'hotel, cap a les 8 i, després de superar un embús important a la
sortida de Vilnius, hem agafat autopista cap a Kaunas (336.817 habitants).
Una cop a la segona ciutat del país, tot just arribar hem vist un rellotge de
sol que hem pogut fotografiar mentre els components del grup baixaven de
l'autocar.
A continuació hem fet la ruta a peu per la ciutat vella visitant la catedral,
per dins i per fora, i l'ajuntament, algunes esglésies i el castell, tot per fora.
També hem tingut temps per anar al WC, a turisme i enviar-nos una postal.
Kaunas es una ciutat una mica mes petita que Vilnius però que també es
molt interessant. Antigament pertanyia al grup de ciutats hanseàtiques
(Alemanya) i els seus edificis recorden l'estil de l'arquitectura germànica. Els
del lloc diuen que la catedral, gòtica, es una de les mes grans d'Europa.
L'ajuntament també es curiós amb una torre molt alta que fa confondre'l
amb una església.
Hem seguit ruta i la següent parada a estat per dinar a la població de
Siauliai (107.875 habitants). Ho hem fet en un restaurant que es en una

4

Viatge als Països Bàltics i Rússia

2014

antiga fabrica de sabates, avui desmuntada, al palauet que era la casa del
senyor, actualment reconvertida en restaurant. Hem menjat força be. Fins
ara no ens podem queixar dels àpats.
Havent dinat, ens hem aturat a pocs quilometres de Siauliai, en un lloc que
en diuen el turó de les creus (Kryžių kalnas). Un lloc a on la gent devota hi
va per planta-hi creus de tota mena com a agraïment de favors rebuts o
esperant rebre’ls. Es un lloc una mica lúgubre i que fa una mica de iuiu.
Nosaltres hem fet un parell de fots i hem tornat a l'autocar. Començava a
ploure. Havíem tingut un mati amb molt de sol i, també, amb força vent,
però cap al migdia s'ha tapat i, mes tard, a plogut.
Hem deixat aquest lloc, diríem que freqüentat per talibans catòlics, per
seguir ruta cap a Letònia. Després de creuar la frontera, ens hem aturat a
visitar el palau de Rundale (Latvian: Rundāles pils), construït pel tsar de
Rússia, Ivan el Gran. Es un palau amb sales de decoració variada i que te
alguns mobles, quadres de la gent relacionada amb el tsar i la seva família,
i alguns element decoratius.
A les sis, quan ja tancaven el palau, hem reprès el viatge fins arribar a
l'hotel de Riga cap a quarts de vuit, donant fi a una llarga jornada amb
molts llocs visitats i amb mes de 300 kms de ruta per carreteres Lituanes i
Letones. Hem creuat tot Lituània i quasi cent quilometres de Letònia i
ambdós països son majoritàriament molt plans i verds, amb vaques i
corders al mig dels camps.
Hem sopat al restaurant de l'hotel amb la resta de gent del grup.

Dia 5  Dimecres 18 de juny: Riga (LV)
Avui hem passat el dia a Riga (696.618 habitants), capital de Letònia
(Latvija en letó). Es una ciutat de quasi un milió d'habitants, comptant l’àrea
metropolitana, i que, degut a la influencia de la presencia alemanya per
més de set segles, te un gran semblant a les ciutats alemanyes i
austríaques que coneixem. Es una ciutat mes gran i cosmopolita que Vilnius
i Kaunas.
Hem començat la ruta del dia visitant el mercat central, una herència de
l’època comunista que es troba a la zona habitada pels russos, on el guia,
de nom Mares (Marius en català), ens ha fet una descripció de la
gastronomia letona.
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També ens ha explicat la "problemàtica" entre els letons i els letons russos.
Els avantpassat d'aquests, van ser portats a Letònia per la URSS durant
l’època soviètica per nodrir de ma d'obra a les industries letones,
substituint als letons deportats a Siberia i als "gulags" pel russos.
Actualment, amb els seus descendents, son aproximadament un 40% de la
població del país, però no s'han volgut integrar a la cultura letona i
mantenen els seus guetos, partits politics (subvencionats per Moscou),
costums i idioma, fins i tot, alguns no han pogut accedir a la nacionalitat
letona perquè no ha passat l'examen de llengua letona que l'Estat posa
com a requisit per obtenir-la. En resum, viuen com dos comunitats
separades. Pocs i mal entesos.
Acabada la visita al mercat, l'autocar ens ha deixat a una entrada de la
ciutat vella on hem començat una ruta a peu que ha acabat passada la
una, a l'hora de dinar.
A la ruta hem visitat carrers i racons de la ciutat vella, la catedral, l'antiga
església de Sant Pere, avui sala de concerts i exposicions, algunes cases
antigues de l’època alemanya i la plaça de l'ajuntament, amb una parada a
mig mati, per anar al WC i poder comprar algun souvenir.
La Tere a comprat coses d’àmbar, aquí es el producte nacional de les tres
repúbliques bàltiques, per la família. Com deia, poc després de la una, hem
parat a dinar en un restaurant molt típic i curiós en una plaça a prop de
l’Ajuntament. Hem menjat molt be, com tots aquest dies.
Avui el dia ha estat irregular, majoritàriament núvol, fred i amb vent, amb
alguna petita estona de sol, però, afortunadament, ens ha plogut molt poc,
cosa que s'agraeix.
Després de dinar, el guia ens ha dut, amb l’autobús, al barri del
modernisme (art noveau), on hem donat una volta per varis carrers per
visitar els edificis més atractius i restaurats d'aquest estil arquitectònic. Ha
estat una ruta molt interessant. A l'acabar, el grup anava a la població de
Jurmala, a vint quilometres de Riga per fer una visita a aquest població
termal i de vacances. Nosaltres teníem altres interessos i ens hem quedat a
Riga per acabar la jornada pel nostre compte.
D’allà a on ens ha deixat el grup, hem agafat el tramvia (línia 5) per anar a
visitar el museu del FFCC. Es un museu petitet i que te algunes fotos i
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textos en letó i, a l'exterior, alguns vehicles del ferrocarrils letons i russos.
Sense ser gran cosa, a valgut la visita.
Hem tornat a agafar el tramvia fins a la parada de l'estació central. Al baixar
a mes de canviar a euros les litas que ens havien sobrat de Lituània, a
l’esplanada davant de l'estació, hem vist un rellotge de sol analematic, crec
que es l’únic de Riga, força interessant i en molt bon estat.
Fa referència a punts culturals d'Europa i en senyala la direcció i les
coordenades. Acabada la visita, hem entrat a l'estació per anar al WC,
comprar segells i una mica de beguda i fer quatre fotos als trens letons.
Cap a les cinc i mitja, davant de l'estació, hem agafat un taxi i cap a l'hotel.
Aquí, en aquests països, els taxis son raonablement barats i val la pena
estalviar-se algunes caminades per tornar a l'hotel.
En resum, una jornada molt llarga però molt interessant, com, fins ara, tot
el que hem vist en aquest viatge. Riga ens ha agradat molt i, tot i ser mes
gran que Vilnius, es molt interessant i te moltes coses a veure, encara que,
amb els vint i tres anys d’independència encara no han tingut temps de fer
una restauració dels elements que l’època comunista va deixar degradar.
Demà llarga ruta, mes de quatre-cents quilometres, amb destí a la tercera
de les capitals bàltiques, Tallin.

Dia 6  Dijous 19 de juny: Riga – Tallinn
La jornada ha estat molt llarga, dons hem anat de Riga fins a Tallin amb
algunes parades i tenint en compte que aquí no tenen autopistes, el viatge
a estat llarg i una mica monòton. Aquest països son molt bonics, tot verds i
amb molts boscos, però quan portes quatre hores veient el mateix paisatge
es fa avorrit. Tots tres països son quasi iguals, molt plans, verds i gran
quantitat de boscos. Tampoc tenen el tipus de pobles que coneixem al
mediterrani, aquí, un poble es un lloc amb una església, l'ajuntament i
quantitat de cases individuals (privades) o en blocs (d’època soviètica)
disperses pel municipi.
Avui hem passat d'un país, Letònia - Latvia que te uns dos milions
d'habitants, a un altre, Estònia - Eesti, que en te una mica mes d'un. Amb
aquest tamany, es fàcil fer que el país funcioni i no tingui deutes.
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Bé, poc després de sortir de Riga (a la sortida cap a Tallinn es passa per la
zona de les industries d’època soviètica i les vivendes pels treballadors,
zona força degradada), hem arribat a la població de Sigulda, centre de la
zona del parc nacional de Gauja, on a mes de veure el paisatge, visitar una
cova i comprar unes galetes típiques, hem visitat el castell de Turaida. Per
cert, a una sala del museu dels castell i al pati, hem trobat dos rellotges de
sol del segle XV utilitzats per fer ritus religiosos. Ha estat una gran troballa
no esperada.
Acabada la visita, hem baixat fins al centre de Sigulda per menjar. Feia molt
bon temps i hem dinat, força be, al jardí.
Després de dinar, directes cap a Tallinn amb una parada d'una mica mes
de mitja hora a la població d'estiueig de Parnu.
Cap a quarts de sis reprenem la ruta i arribem a Tallinn a quarts de set. Des
de mitja tarda esta plovent i ara, a les onze de la nit, encara no ha parat. Ja
veurem quins temps ens farà demà. A Tallinn en ha deixat el guia letó
(Mares) i ens ha rebut la guia que ens atendrà a Tallinn. Es russa i es diu
Anastasia. De moment sembla una mica sergent.

Dia 7  Divendres 20 de Juny: Tallinn (EE)
Despertem a Tallinn (430.106 habitants) amb un dia una mica núvol però
més tard s’ha aixecat i ens ha fet un temps esplèndid. Aquesta nit, a quarts
de tres, hi havia força claror. A mida que anem cap el nord, les nits sons
mes curtes.
Hem fet la ruta programada per avui, aquests guies son molt estrictes i no
hi ja manera que facin la mes mínima improvisació. Amb l'autocar hem
començat anant a les afores de la ciutat per visitar un auditori a l'aire lliure
on hi fan concerts i des de on es veu el port. Be, una visita prescindible,
però està programada i s'ha de fer.
Tot seguit, l'autocar en ha deixat en una de les entrades a la ciutat vella i
hem començat la ruta a peu, visitant les catedrals ortodoxa i luterana, els
miradors panoràmics i la plaça de l'ajuntament i rodalies, fins poc abans de
les 13 hores en que hem anat a dinar a un restaurant a tocar de
l'ajuntament.
A l’acabar, ens ha recollit l'autocar i ens han dut a un parc que hi ha sortint
de Tallinn, Rocca Mare, una mica folklòric, a on hi ha reproduccions dels
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tipus de vida rural dels estonis fins a principis del segle XX, amb dones
disfressades amb vestits de l’època i que fan el numeret. Una mica rotllo.
Tornat de Rocca Mare, ens ha deixat a tocar de la ciutat vella i cadascú a
anat pel seu compte. Nosaltres hem fet una volta pel carrers tot tornant cap
a l'hotel i hem fet una parada a la plaça de l'ajuntament a fer un cafè.
Totes les coses visitades avui, o eren prescindibles o les podíem fer
nosaltres sense cap guia. Es el programa i cal acceptar-ho.
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Tallinn, en el casc antic voltat de muralles, es una ciutat molt bonica,
restaurada i d'un estil general que recorda moltes de les ciutats alemanyes
pel tipus de cases i l’estètica general del paisatge.

Dia 8  Dissabte 21 de juny: Tallinn
Acabem l'estada a les repúbliques bàltiques amb un dia lliure a Tallinn. Es
molt diferent el poder anar al nostre ritme que el que posen els guies que
tenen una agenda i uns horaris a complir.
Sortim de l'hotel després d'esmorzar i passem per l'estació central de FFCC
i agafem el tramvia fins el parc Kadriorg, on es troba un rellotge de sol que
visitem i l'antic palau del tsar que avui es un museu de pintura.
Tornem a la ciutat medieval i, a partir de l’església de Sant Olaf, on hi ha un
altre rellotge, fem una ruta a travers del casc antic anant a parar a l'oficina
de turisme i, des d’aquí, cap a l'hotel a dinar i a descansar una bona
estona. Es el primer dia del viatge que, després de dinar, podem descansar.
Per la tarda hem pujat a peu a la ciutat vella i hem baixat fins a la plaça de
l'ajuntament; feia molt bona tarda, encara que amb molt vent, i hi havia tot
de gent a les terrasses dels cafès. Es curiós que, aquí, a les terrasses hi ha
mantes perquè la gent pugui seure al exterior i tapar-se si fa fred. Finalment
hem anat a parar a la plaça Viru per agafar l’autobús fins a l'hotel. Demà
toca matinar i un llarg viatge de sis hores en autobús fins a Sant
Petersburg.

Dia 9  Diumenge 22 de juny: Tallinn – St. Petersburg
Aquí deixem Estònia i la Unió Europea per entrar a Rússia. Com som un
grup petit (9 persones) ens hi envien en autocar de línia regular i encara
que te comoditats (lavabo, aigua, maquina de cafè, pantalla tipus IPad amb
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accés a Internet, etc), no deixen de ser sis hores de viatge per carretera
dons aquí, pràcticament, no hi ha autopistes. Després d’esmorzar sortim de
l'hotel a un quart de vuit dons l'autocar surt a les vuit en punt. A quarts
d'onze, arribem a la frontera (Narva) i encara que els tràmits no son massa
lents, hi estem una hora i quart. Al final, el pas a Rússia ha estat prou
senzill.
Després de sis hores de bus, que han passat mes ràpid del que temíem,
hem arribat a Sant Petersburg a les 15 hora local, dues hores mes que a
Catalunya.
Un cop deixades les maletes a l'hotel, hem sortit fins al centre, amb
l’autobús 22, per veure dos rellotges de sol, els primers de Rússia i la
catedral d'Isaac per fora. També hem voltat per la vora del riu Neva fins a
tornar a agafar el bus fins l'hotel. Tenim el sopar a quarts de nou. Demà, a
les nou, ens espera el guia per fer la visita panoràmica a la ciutat.

Dia 10  Dilluns 23 de juny: Sant Petersburg (RU)
Dia passat per aigua, plovia quan ens hem despertat i ho ha fet fins a mitja
tarda. Però ja sabíem que podia passar i cal acceptar-ho.
Al mati ens han fer el tour de visita panoràmica a Sant Petersburg
(5.026.000 habitants) que, entre la pluja i que volen mostrar moltes coses i
ho fan molt ràpid, a sigut una mica rotllo. Amb la guia local, Helena, ens ha
passejat pel centre de la ciutat, ens han dut a un mercat del barri de
Dostoievski, una catedral ortodoxa del mateix barri i, a continuació, a parat
per que féssim fotos de l’església ortodoxa de "La sangre derramada". Es
un rotllo perquè, a les esglésies ortodoxes, no hi deixen fer fotos. A la
primera que hem visitat hi havien dos Sant Jordi que no hem pogut retratar.
Tot seguit en han dut cap a la fortalesa de Pere i Pau a on hem visitat la
catedral que, com que ara es museu, hem pogut fer fotos. A mes d’església
es el lloc on estan enterrats l’últim tsar, Nicolas, i tota la seva família. Es
molt decorada i ha valgut la pena visitar-la. (en rus Петропавловский собор
Petropavloskii Sobor)
Abans de la visita a Pere i Pau, el tour s’atura en una macro botiga de
souvenirs a on, a mes de WC, hi havia tots els objectes del mon com a
records d’aquí i podies pagar en rubles, euros o dollars. Una curiositat, les
postals les venen ja amb els segells posats. No es troben postals soles.
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Cap a les dues, ens han portat a un restaurant situat en un antic palauet,
molt curiós i hem menjat força bé.
Després, encara que plovia, hem preferit anar pel nostre conte a fer una
volta pel metro. Des del restaurant hem hagut de caminar un bon tros fins a
la Nevski Prospekt per agafar el metro, línia 1, a on hem vist un seguit
d'estacions molt decorades i, finalment, hem anat fins la parada mes
propera a l'hotel, ens hem acostat a veure un rellotge de sol i, caminant,
cap a l'hotel.
Hem estat mes de mitja hora caminant i, quan érem prop de l'hotel, hem
vist que hi ha un tramvia a tocar de l'hotel que deixa a la parada de metro.
Coses dels guies que informen poc i malament.
Sant Petersburg es una ciutat immensa, amb molts rius i canals.
Les illes de cases son mes del doble de llarg que les nostres de Barcelona i
les distancies son molt grans. Ens fem un fart de caminar i, a aquestes
alçades, ens cansem molt. Com totes aquestes capitals ex soviètiques, han
restaurat les parts mes turístiques però a la que surts de la zona central, es
veuen molt evidents l'estil soviètic de vida, la brutícia i els racons
degradats. De totes maneres, en general, com diu la guia, han passat del
comunisme al capitalisme salvatge. Hi han botigues de les millors marques,
cotxes espectaculars, gent mol ben vestida i, també, gent pobre i mal
vestida. No te res diferent a qualsevol altra capital d'occident. Demà tenim
el mati lliure, hi ha una excursió opcional a Peterhof que no farem, i, per la
tarda, anem a l'Hermitage.

Dia 11  Dimarts 24 de juny: Sant Petersburg (RU)
Dia de Sant Joan, una de les nits mes curtes de l'any i, aquí, encara mes,
dons en aquest temps, tenen 4 hores de foscor i la resta del dia, tenen llum
solar. Alguna nit que ens hem llevat per anar al WC, mirant per la finestra,
es veia llum de dia, evidentment, no havia sol, però si llum suficient.
Al mati volíem anar a un museu del tramvia que hi ha en una altra de les
illes de Sant Petersburg, però a l'arribar-hi, ens han dit que sols feien visites
guiades en rus i no era l'hora. Una mica decebuts, hem anat a fer un cafè i
cap a l'hotel dons a les 13 ens recollien per anar a dinar. La gran part del
grup s'han apuntat a l'excursió a Peterhof, però nosaltres no ens atreia i
valia 120€. El tema de les excursions opcionals també es una qüestió a
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part. Et fan panoràmiques veien mercats, esglésies sense interès i vaixells
de guerra i, si vols anar a Peterhof o entrar a la catedral d'Isaac, ho pagues
a part.
Hem dinat a prop de l'Hermitage, avui ha tocat una amanida tota vermella
de remolatxa, pastanaga i patata, i en acabat, ens han portat a fer una
visita, de 3 hores, al palau. Ha estat una mica aclaparador perquè era ple
de gent, la guia anava per feina i hi feia força calor. El palau es
espectacular, tant el continent com el contingut, son dignes de ser visitats.
Realment, els monarques de l'imperi rus, no estalviaven en recursos a
l'hora de lluir les seves riqueses.
Acabada la visita en grup a l'Hermitage, estàvem molt cansats però
necessitàvem fer quelcom al nostre ritme, i hem decidit anar caminant fins
la catedral d'Isaac per visitar-la per dins. Actualment sols s'hi fa culte en
rares ocasions, però es com un museu, amb moltes pintures i un iconostasi
(es la mampara que separa l'altar, dels fidels), molt gran i decorat.
Acabada la visita, hem agafat l’autobús 22 i cap a l'hotel a sopar.

Dia 12  Dimecres 25 de juny: Sant Petersburg (RU) Moscou
Últim dia a Sant Petersburg, al baixar a esmorzar ja hem deixat les maletes
a recepció de l'hotel. A les 9 ens ha recollit la guia per anar a les rodalies de
la ciutat, a una zona anomenada Pushkin, per visitar un dels molls palaus
de la dinastia de Pere I i Catalina la Gran. Hem visitat el Palau de Pavlov. No
es gaire gran i hi havia poca gent, amb la qual cosa l'hem pogut veure força
be. Te una nombrosa col·lecció de rellotges mecànics.
Acabada la visita, ens han dut fins a un palau proper, en diuen el de
Catalina, a on hem visitat els jardins. Sembla que aquest palau es
interessant de dins, però hi havia una cua impressionant de gent per entrar.
La guia ens ha dir que, normalment, no es visita par la gent que hi ha.
D’aquí, cap a dinar. Ho hem fet en un restaurant ucraïnès i no hem menjat
gaire be, ens han donat una amanida de cogombre, una sopa de verdures i
una llonza de porc una mica dura.
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Després de dinar, una aturada en una botiga de records, a on ens han
deixat tastar el vodka, per comprar les darreres andròmines i cap a l'hotel a
recollir als companys de viatge que no ho tenien tot inclòs.
A quarts de sis, tots a l'autocar i cap a l'estació de Moscou per agafar el
tren ràpid que ens durà cap a la capital de la Federació Russa, ultima etapa
del nostre viatge.
Marxem de Sant Petersburg amb la sensació de que podíem haver vist mes
coses de les que hem vist, però les circumstancies ens han portat a no
poder veure alguna cosa mes. Ha influït molt el fet de que l'hotel que ens
han assignat era en un suburbi de la ciutat, a mitja hora de l'estació de
metro mes propera.
A l'hora en punt (19:45 h), el tren, un alta velocitat molt modern, surt en
direcció a Moscou (Mockba) i, després de quasi quatre hores, arribem a la
capital a les 11:35 pm. A peu del vagó ens esta esperant la persona de
GoingRussia que ens du cap a l'hotel i, passada la mitja nit, a dormir.

Dia 13  Dijous 26 de juny: Moscou (RU)
Comencem el "descobriment" de Moscou (11.503.501 habitants). Després
d’esmorzar, a les 9:30 h, ens recull la guia local, Katia, per iniciar la visita
panoràmica a la ciutat. Fem una ruta pels carrers de Moscou, sense aturarnos, fent fotos des de l'autocar, fins arribar al convent de Novodevichy, on
fem la visita. Magnífic conjunt, amb una església (aquí en diuen catedrals)
que te unes magnifiques pintures al fresc, altres esglésies, magnífics
jardins i un rellotge de sol. Una visita imprescindible.
Hem seguit el tour i la següent parada ha estat a l'Universitat de Moscou,
des de on hi ha una vista panoràmica de la ciutat. A mes de veure l'edifici
principal universitari, al costat del mirador hi ha la petita església de la
Trinitat amb un fresc de Sant Jordi. Aquí trobem l'imatge del Sant per tot
arreu. Es el patró de Rússia i de Moscou.
La següent parada ha estat en un immens parc, en diuen de la Llibertat,
amb un monòlit dedicat a la victòria de l’exèrcit rus sobre Hitler. Al peu hi te
una estàtua a cavall de Sant Jordi i hi ha una vista de l’església dedicat al
patró.
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Hem seguit fins a la Plaça Roja (en rus Красная площадь, Krásnaya
plóshchad’) a on ens hem aturat quasi una hora i hem pogut anar pel
nostre compte, veient el conjunt monumental de la plaça.
Jo habia estat a Moscou fa 25 anys, per feina.Tot el que recordava de la
ciutat, no existeix. A canviat totalment i, actualment, es una típica ciutat
capitalista occidental, les millor botigues de les millors marques, cotxes de
gama i cilindrada alta, etc. La guia ens diu que, actualment, es la segona o
tercera ciutat del mon en quantitat de milionaris i aquí els russos els agrada
molt ostentar.
Després de voltar per la plaça, hem anat a dinar a un restaurant proper i,
per la tarda, ens han dut a visitar la Galeria Tretyakov amb una magnifica
col·lecció de pintura religiosa russa dels segles XII, XII, XIV i XV. Hi hem estat
mes de dues hores i, passades les sis ens han dut a l'hotel.
L'hotel, Novotel Centre, te una parada de metro a tocar i esta a tres parades
de la Plaça Roja. Per una ciutat com aquesta, podem dir que esta cèntric.
Es correcte, però es nota que ja te alguns anys i caldria renovar alguna
cosa. A l'hotel hi hem estat fins a l'hora de sopar. Avui, a les 22:00 h tenim
tour nocturn per veure Moscou il·luminat. Hem contractat dues excursions
opcionals i, avui veurem la ciutat de nit i demà ens duran a un espectacle
de folklore rus. Estem al final del viatge i, encara que estem molt cansats,
hem d'aprofitar les ocasions que tenim per veure coses.
Després de sopar, ens han dut a fer una volta amb mini bus per la ciutat
per veure les il·luminacions dels principals edificis. Hem visitat el centre de
negocis Moscba City, el parc de la Llibertat, el convent de Novodevichy i
hem acabat a la Plaça Roja. A estat una visita espectacular.

Dia 14  Divendres 27 de juny: Moscou (RU)
El programa d'avui deixava la tarda lliures i, al mati, tenia prevista una
passejada per algunes estacions del metro i la visita al Kremlin.
Hem començat pel metro i, en grup, hem visitat algunes estacions. Visita
molt interessant i que mostra l'estil megalòman dels dirigents comunistes.
Hem acabat la ruta a tocar del Kremlin (rus: Моско́вский Кремль,
Moskovskiy Kreml) a on hem començat la visita passades les onze. Ha estat
una visita prou interessant, encara que sols es visita un 20% de l'espai de
la ciutadella i a les catedrals no hi deixen fer fotos a l'interior. Hi havia
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molta gent i costava entrar a les esglésies. En qualsevol cas, malgrat la
gent val la pena la visita. El Kremlin esta ple d'imatges de Sant Jordi i hem
aprofitat per fer un munt de fotos.
Avui ha fet un dia gris i fred i es fa més pesat caminar pel carrer. Al migdia,
hem anat a dinar a prop de la Plaça Roja
i, en acabar, nosaltres teníem la tarda lliure fins a les sis quan ens recollien
per anar al ballet folklòric. Hem aprofitat la tarda per veure alguns rellotges
de sol, anar a correus i veure alguna imatge de Sant Jordi.
A l'hora prevista, l'autocar ens ha recollit davant de la porta d'entrada al
Kremlin i, previ pas per l'hotel per deixar a companys que no venien al ballet
rus, hem anat cap a l'auditori de l'hotel Cosmos per veure un espectacle de
balls folklòrics russos. Magnífic so, llum, vestuaris, etc. Tant la sortida d'ahir
com avui el folklore, ham estat molt positives i no sap greu el preu pagat.
Després de mes de vint anys, la vida ha tornat a l'hotel Cosmos, a on hi
varem ser a l'anterior estada a Moscou. Esta molt canviat, encara que
l'estructura estètica general segueix igual. Hi ha més botigues restaurants i
cafeteries.
Al final del ballet, ens ha recollit l’autobús i cap a l'hotel a sopar i dormir.
Plovia una mica. Demà visita a les rodalies de Moscou per visitar el
anomenat vaticà rus. Un monestir molt antic i a on esperem trobar-hi algun
rellotge de sol.

Dia 15  Dissabte 28 de juny: Moscou (RU)
Comencem a descomptar i avui es el darrer dia del tour organitzat, a partir
de demà anirem al nostre ritme.
Ens hem llevat i plovia i aquest a estat el panorama fins a l'hora que hem
tornat a l'hotel.
Ens han dut a 70 kms al nord de Moscou, a la població de Serguiev Posad,
que en diuen el "Vaticà rus" perquè es el lloc a on resideix el Patriarca
ortodox de Moscou.
Visitem el monestir anomenat Trinity Lavra of St. Sergius (rus: Тро́ицеСе́ргиева Ла́вра). Es un monestir emmurallat, pla de jardins i esglésies
amb cúpules daurades i de colors. El lloc esta ple de gent (aquí son molt
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devots, sobretot les dones), la majoria, fidels que ho van de peregrinació i
els grups de turistes son elements estranys que hi molesten. Esta molt mal
organitzat, hi ha obres de restauració i a l'entrada de les esglésies hi ha
molta gent i moltes cues amb empentes, a més continua plovent i ho fa tot
més difícil. Podrien utilitzar portes diferents per entrar i per sortir, però
encara no hi han pensat. Als jardins hi hem trobat un rellotge de sol triple,
ja previst.
Hem dinat a la mateixa ciutat en un restaurant típic rus per a turistes i, en
acabar, hem tornat cap a Moscou. A la carretera, a estones autovia, hem
trobat un embús de cotxes que ens ha fet perdre quasi dues hores. Superat
l’embús, ens han dut a una zona molt "cutre" anomenada Ismailov.
Es tracta d'antigues edificacions de lleure d’època dels tsars que s'ha
convertir en uns encants vells amb moltes paradetes a on la gent hi venia
de tot, des de matriosques fins a insígnies soviètiques, roba militar, vestits
russos, etc. Es un lloc totalment prescindible i que, havent-hi altres coses
per veure no s’entén com ens hi porten. En fi es l'organització turística
russa. Cap a l'hotel a descansar una estona abans de sopar. Dema dia lliure
per nosaltres abans de la tornada dilluns.

Dia 16  Diumenge 29 de juny: Moscou (RU)
Penúltim dia del viatge. La resta de companys del grup ja retornen als seus
domicilis. Nosaltres encara tenim el dia d'avui lliure i aprofitem per veure
alguns rellotges de sol.
Després d’esmorzar, anem cap el Planetarium on gaudim d'un magnífic
parc de rellotges de sol de totes les mides i models. Ni ha fins un total de
dotze i en gaudim una bona estona. Es un lloc espectacular.
A continuació, anem cap el centre a veure un rellotge vertical a tocar d'una
de les poques esglésies catòliques de Moscou, Sant Lluis dels francesos.
Ja era més de migdia, al planetari hi hem estat una bona estona, i hem
anat a dinar en una pizzeria a tocar de l'hotel i, així, després de dinar, hem
pogut anar a descansar una estona a l'habitació.
Cap a les cinc, hem sortit per anar a un parc del nord-est de Moscou,
Sokolniki parc, perquè al jardí de les roses hi ha un bon rellotge de sol
horitzontal. Te quantitat d'inscripcions però, com estan en rus, caldrà
intentar traduir-les en arribar a casa.
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El parc era un espectacle, amb quantitat de gent, passejant, anant en
bicicleta o patins, en definitiva, gaudint d'una tarda d'estiu magnifica.
Tornant cap a l'hotel, ens hem aturat en algunes estacions del metro per
veure les megalòmanes obres que es feien durant el període de l'Unió
Soviètica. Encara ara, després de mes de quinze anys, hi ha tots els símbols
i decoració de l’època anterior. Sembla que la gent es troba a gust amb els
símbols del passat.
Demà darrera jornada del viatge. Pel mati anirem a donar una volta i, a les
dues, ens recullen per dur-nos a l'aeroport.

Dia 17  Dilluns 30 de juny: Moscou - Centelles
El viatge s’acaba. Aprofitem el mati per anar al nord de Moscou per veure
un element nou en aquesta ciutat. Es tracta d’un monorail aeri que uneix
dues parts de la ciutat, des de l’estació de metro de Timiryazevskaya, a la
línia 9, fins a l’estació de VDNH, a la línia 6. Aquesta estació es a l’entrada
del parc VDNH, erigit en honor del herois soviètics de l’espai i a on hi ha els
palaus d’exposicions seus de la fira Informática de fa 20 anys. Veiem tot el
panorama des de les estacions aèries del monorail. La major part del
recorregut es per barris construïts al mes pur estil comunista.
Cap al migdia, ja som a l’hotel descansant tot esperant l’hora en que ens
han de recollir.
Una mica abans de les dues del migdia, ens recull un taxi enviat per
l’agencia, per dur-nos a l’aeroport. Sortim de l’aeroport de Domodedovo,
situat a uns 50 kms. De l’hotel al sud de Moscou. A aquell hora, trobem
diversos embussos de transit i el trajecte dura quasi dues hores. A l’arribar
a l’aeroport, tot es un caos, ple de cotxes i gent, cadascú va pel seu compte
per allà on vol, el taxi ens ha de deixar allà on pot, a dins grans cues de
gent als mostrador, etc. Afortunadament, trobem el mostrador de Swiss, la
companyia en que volem, ràpidament. Esta vuit sense gent i fem el check-in
ràpidament i sense problemes. Passem els control de policia I duana,
també sense problemes I de forma rapida i, un cop a dins, anem a dinar
una mica. Avui serà un dia estrany en els dinars. Busquem la zona
d’embarcament i a esperar l’hora de sortida.
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L’avió arriba amb mes de mig hora de retard i, això fa que l’enllaç a Zurich
l’haguem de fer corrent a tota velocitat pels passadissos per por a perdre el
vol a Barcelona.
Finalment, sortim cap a Barcelona i, entre pitos i flautes, arribem a casa
quasi a les dues de la nit, hora de Centelles. Fi del viatge.

Impressions del viatge
Hem començat per Lituània:
Vilnius es una ciutat amb molta herència de l’època soviètica. Edificis
interessants però es cauen de vells, cases per restaurar o netejar,
autobusos i trolebusos molt vells, etc. El centre de la ciutat vella, zona
turística, esta restaurat, molt ben conservat, net i polit, però a la que surts
100 mts de la zona, tot es "cutre". La zona comercial, per cert, diumenge tot
el dia els comerços estan oberts, no te res d'envejar a qualsevol ciutat
d'Europa, botigues de Zara, Mc Donalds, Novotel, etc.
Aquí la segona llengua es l’anglès i la tercera el rus. Encara que no els
poden veure, tenen molta cosa russofona.
Vilnius te un increïble percentatge d’esglésies. Ni ha de totes les religions,
inclús d’uniates (catòlics de rite bizantí) però predominen les catòliques i
les ortodoxes russes. N'hem vist una dotzena. Aquí la gent es molt beata i
semblen en època preconciliar.
A Lituània, tot i estar integrats a la UE, encara, a la data del viatge, no tenen
l’Euro com a divisa. La moneda pròpia del país s'anomena Litas i un Euro
equival a unes 3,5 Litas.
En general, la vida es una mica mes barata que a Catalunya.
A la zona de Trakai hi ha un grup ètnic aborigen, en diuen caraïtes, que
tenen costums i fins i tot religió propis. Queden, a tot Lituània, 300
individus. També tenen idioma propi però s'ha anat extingint
Lituània, que hem travessat de sud a nord, es un país molt pla i verd. La
gent, majoritàriament, parla angles.
Riga ens ha semblat una ciutat molt semblant a les centre europees
d'Àustria o Alemanya, amb carrers amples, molts parcs i edificis singulars.
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Les tres repúbliques bàltiques son tres petits països molt semblants en
paisatge però de procedències diverses, Lituània es influencia polonesa i
catòlica, mentre que Letònia i Estònia han estat vuit segles alemanyes i
son de religió luterana. Totes tres tenen una renda per càpita baixa, poca
població i una economia bàsicament rural amb poca industria i potenciant
els serveis i el turisme. Encara tenen molt per arreglar de l’època soviètica.
Tenen un avantatge, la seva posició estratègica que fa que occident els
ajudi perquè no tornin a l'orbita de Rússia, encara que a Putin li tenen
molta por sobre tot a Letònia amb un 40% de la població russofona (diuen
que el seu cas te molt paral·lel amb Crimea)
Tallinn es una ciutat amb un casc medieval emmurallat i quasi tot restaurat.
Te 15 torres de les 40 que diu que hi havia i varies portes. Una part de la
ciutat, en diuen la ciutat alta, es elevada respecte a la resta i te unes bones
vistes de la ciutat. La ciutat baixa es on hi ha la majoria d’esglésies i edificis
municipals, com l'ajuntament. Tota aquesta zona et dona la sensació
d'estar en una ciutat alemanya o holandesa i està restaurada amb els
edificis pintats, però a la que surts i estàs a la ciutat nova, fora d'algun hotel
o edifici d'oficines mes moderns, fets després de l’ independència a l'any
1991, la resta es clarament d'estil soviètic, inclús els tramvies estan
pendents de modernitzar.
Estònia es la mes rica de les tres repúbliques i, els seus veïns, diuen que
degut a que son luterans, son molt estalviadors, de fet, es l’única de les
tres que no ha demanat ajut al FMI perquè te un deute molt baix i un atur
sols del 8%.
Sant Petersburg es una ciutat molt gran, amb un passat molt important que
fa que conservi un gran patrimoni arquitectònic i cultural. Es un conjunt
d'illes formades pel riu Neva i una sèrie d'afluents. En diuen la Venècia del
nord. La xarxa de canals fa que els carrers siguin estrets, a banda i banda
dels canals i amb un transit molt intens i complicat. Te una gran quantitat
d'edificis administratius i palaus, però encara molts estan per netejar i
restaurar. La majoria d’esglésies i palaus que es visiten, interiorment, estan
molt ben conservats perquè, a l’època soviètica, eren utilitzats com a
propaganda cultural i per fer visites dels escolars.
A la ciutat, hi ha molta feina a fer, moltes façanes per netejar, molts carrers
per asfaltar, etc.
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Te una xarxa de metro molt interessant i practica i, també te autobusos,
troleibusos i tramvies. Com a fet curiós, hi ha autobusos públics, com a
altres capitals i, també, autobusos "privats" que fan rutes diverses i que son
mes cars que els publics.
Com a ciutat, hauria de ser mes neta i te racons força cutres.
Moscou es molt diferent a Sant Petersburg i al Moscou que vaig viure jo fa
mes de vint anys. Actualment es una ciutat, a mes de molt gran i amb
carrers molt amples, que s'ha posat al dia en el pas a un capitalisme total.
Hi ha botigues de totes les millors marques, gran cotxes i molt de luxe. Si no
fos pel rètols en ciríl·lic podria passar per qualsevol ciutat occidental. Els
moscovites els falta esperit de servei i tracte al turista, els hi fa nosa. La
gent gran va sempre seria i trista i no fan res per semblar amables.
Majoritàriament, la guia es un exemple, no desqualifiquen l’època soviètica,
tot al contrari diuen que era una època amb igualtat per tothom i on es
varen aconseguir grans fites. Continuen els símbols i imatges del
comunisme per tot arreu.
Rússia es un gran país que te molt poder i recursos que, majoritàriament,
utilitza per mantenir el poder, però la majoria de la gent continua amb
moltes mancances, socials i econòmiques. La majoria de coses del país son
més del tercer mon que d'un país amb tants recursos i poder (obres sense
acabar, carrers plens de forats, cables per tot arreu, línies d'alta tensió a
tocar de les cases, racons molt bruts, etc, etc).
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