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Introducció
Aquest tercer relat de viatge és un recull de les activitats realitzades durant el viatge a Noruega, l'agost
del 2004.
Ha estat escrit bàsicament els dies immediatament posteriors al viatge; durant el mateix he pres notes
escasses; em baso, per tant, en el programa del mateix viatge i la inestimable memòria biològica (és a dir,
la meva) i electrònica (les fotografies). M'ha fet força mandra al contrari que altres anys escriure a la
palm (en paper ni m'ho he plantejat!), per un seguit de causes: per una banda escriure amb "grafitti" és
lent, la palm no està fina (la bateria dura poc i la pantalla està bastant cascada) i per una altra alguns
dies he anat bastant cansat. En definitiva, poca presa de notes sobre el terreny.
La xarxa m'ha estat també de gran ajuda, sobretot per buscar els noms dels pobles que no m'havia
apuntat i les rutes dels llocs. Al final he trobat un mapa bastant complet, tot i que una mica lent, a
VisitNorway.com.

Informacions generals
El país
Noruega és un país amb un territori immens, però pocs habitants (4 milions).
Per latitud li correspondria un clima molt més fred del que té, però gràcies els corrents provinents del
Golf de Mèxic hi ha agricultura fins a llocs força impensables.
Les principals riqueses del país són la pesca i, actualment, sobretot el petroli. De fet hi ha debat intern
sobre com administrar el superàvit obtingut del petroli: reduir impostos o "fer bossa" per quan el petroli
s'acabi?
Al nord del país hi ha relativament poca immigració; en èpoques passades s'ha propiciat des del mateix
país, donant facilitats per a la integració de gent d'altres països.
Internament han tingut també els seus problemes amb el poble sami (també conegut com a lapó);
sobretot arran de la construcció de la presa d'Alta, als anys 70, que va propiciar un reforçament de la
identitat dels Sami (tot i que la presa al final va ser construïda).
Del tipus de vida noruec destaca un gran interès per la vida casolana, la conversa i la lectura; també el fet
que pràcticament tots tenen una petita cabana en un racó o altre del país; són construccions molt
petites, sovint sense llum ni aigua corrent, que fan servir per a "escaparse" uns dies; activitat molt
tradicional durant la Setmana Santa.

Fotografia
Aquesta vegada vaig fortament equipat:
•
•
•

EOS 10D.
3 targetes Compact Flash (una de 0,5 GB i dues de 1 GB).
Objectiu EOS EF 1740 f/4 L, el que he utilitzat més temps.
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Objectiu EOS EF 70200 f/4 L, bàsicament utilitzat des de vaixells d'observació d'aus i balenes i
vistes des de llocs alts.

Els 2,5 GB de memòria em permeten fer unes 450 fotografies en format RAW, i unes 1.000 en format JPG
de màxima resolució i mínima compressió (depenent de sensibilitat estricament parlant hauríem de dir
amplificació). Abans de viatge em vaig plantejar mètodes alternatius d'emmagatzematge (un disc dur
portàtil, un gravador de CD també portàtil) però les solucions que vaig veure no em van convèncer del
tot. Per tant vaig decidir adquirir una CF extra i llestos.
Hi afegeixo uns binocles lleugers (Leica Trinovid 10x25 BC) i ja tenim 2,6 Kg d'equipament òptic i
fotogràfic. Sumemhi un jersei o un petit impermeable (pràcticament imprescindible en aquests països),
unes ulleres de sol, el pes de la motxilla mateix, i que no estic precisament en forma ni acostumat a dur
pes a l'esquena: tot plegat ha fet que alguns dies hagi quedat bastant fart de màquina de fotografiar.
Com a curiositat no pot arribar a estadística la resta de viatgers del grup anaven majoritàriament amb
càmeres digitals compactes; alguns amb càmera amb pel∙lícula, tant compacta com réflex. No hi havia
ningú més amb réflex digital; de fet a Noruega només n'he vist una en un passatger d'un ferri; a
Dinamarca he vist diverses persones que en portaven.
He trobat a faltar un filtre polaritzador, per fotografies fetes a través del vidre de l'autocar, i també al Jen
Olsens Ur de Copenaghe.
Torno a casa amb 593 fotografies, en els següents formats:
•
•

240 fotos en RAW, que converteixo a JPG amb el Camera One DSLR, de PhaseOne.
353 fotos en format JPG directament.

N'he deixat 524; les esborrades són bàsicament de balenes i ocells on no es veu gran cosa, o estan
mogudes o desenfocades. També hi ha eliminacions de fotografies repetides.
Estic molt satisfet de com han quedat. Realment en llocs amb poca llum l'única possibilitat és portar un
trípode o bé recórrer a la màxima amplificació (ISO 1.600 o 3.200), que dóna imatges acceptables, tot i
que amb el soroll és evident. Això no ho tindré amb un model no réflex, si més no en les condicions
actuals del mercat. Però en molts moments he envejat algun viatger que vaig veure a Dinamarca, que
circulava amb una Sony miniatura (d'aquestes de mida de targeta de crèdit i menys de dos centímetres
de gruix).
He penjat tres fotografies ampliades (sobre paper fotogràfic) a les parets de casa: una a 30x40 (Nusfjord) i
dues a 20x30 (Kabelvaag i el carrer Nyhavn de Copenague). Els 6 milions de pixels permeten ampliació a
30x40 sense massa problemes (fins ara no havia passat d'imprimir a tamany DIN A4).
No descarto buscar una ultracompacta per a "tot portar", de 3 o 4 milions de pixels.

Dissabte 7 d'agost: Badalona-Rovaniemi
Arribem a aeroport amb temps, i sort, perquè hi ha una gentada de por: a la zona d'Iberia, on es facturen
els equipatges de Finnair, sentim diverses crides a passatgers de diferents vols que, probablement, estan
fent cua per facturar l'equipatge. Facturem sense contratemps, enviem les maletes directament a
Rovaniemi, a Finlàndia. El segon avió es "campi qui pugui": tenim targeta d'embarcament pero no és
numerat. Entre els dos vols tenim el temps molt just (mitja hora), per la qual cosa ja suposem que no
podrem triar massa on seurem.
Sortim de BCN molt puntuals (embarquem 5 minuts abans del previst, de fet). L'avió és un modern
Airbus 321, de Finnair. Projecten els habituals avisos de seguretat, però pràcticament no se sent res. Més
endavant, en enlairarse, per les pantalles de tota la cabina es veuen imatges de l'exterior, recollides per
una càmera frontal (donant, per tant, una visió similar a la del pilot); al cap d'un moment que s'ha
enlairat es dóna una visió inferior, des de la panxa de l'aparell). Fins ara no ho havia vist a cap vol.
Després ja passa a les habituals informacions de posició, durada del vol, hora local i temperatura a
Gabriel Massip – Sota llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual

2/25

Escandinàvia

Del 7 al 19 d'agost de 2004

destinació, etc. Just abans d'aterrar es veu informació de les diferents correspondències de vols, les
portes d'embarcament i un petit plànol de l'aeroport. El vol transcorre tranquil∙lament, només cal
remarcar cues força llargues (cinc i sis persones de forma gairebé permanent) per anar al lavabo.
A l'avió ens donen una especie d'hamburguesa amb patates; demano vi i em serveixen Raimat Abadia
del 2000, no està gens malament! Durant el vol donen obsequis i entreteniments per als nens.
Arribem a Hèlsinki a l'hora prevista (hi ha 3 hores i mitja de vol), i ajustem els rellotges (van una hora
més endavant que l'hora central europea). L'aeroport és extraordinàriament tranquil, hi ha molt poca
gent. En el passadís d'enllaç amb l'avió que ens durà a Rovaniemi pràcticament no trobem ningú.
Esperem mitja hora ben bé per a pujar al segon avió. Embarquem, efectivament no podem triar seients.
Ens donen un panet amb mitja llesca fina de pernil dolç, mortadel∙la o similar (no exagero, n'hi havia
tan poc que no puc dir què era!).
Arribem a Rovaniemi, i anem a recollir les maletes. L'aeroport és molt petit (des del carrer es té accés
directe a la zona de recollida de maletes, i hi ha només una o dues cintes) i hi ha molt poc personal: els
treballadors d'Avis, Hertz, etc. (molta gent lloga cotxes) i personal administratiu mínim per atendre el
públic.
Les maletes triguen... bé, de fet no surten. Ens ha de venir a recollir un guia i un autocar i portarnos a
Kemi, i tampoc no els veiem. Comencem bé!
Truco a Espanya, al telèfon de contacte del majorista (això dels telèfons mòbils és un gran invent). Em
diu que el guia ha d'estar a punt d'arribar, que esperem una mica i si no arriba el torni a trucar. Després
he sabut que no em podia donar més informació perquè no en tenia: el mòbil del guia no estava
operatiu, per la qual cosa no podien parlar entre ells; de fet el contacte de Madrid em fa servir un parell
de vegades (primer amb trucada, després amb SMS) perquè li demani al guia que el truqui urgentment.
Hem començat a fer la reclamació de les maletes quan ha arribat el guia. Ens ajuda a omplir els papers i
comptar... en total 15 maletes perdudes, la majoria provinents de Barcelona, però també alguna de
Madrid. Donem les adreces de contacte per als propers dies, i ens dirigim cap a l'autocar.
L'autocar és "Autobuses Paco Pepe": sembla que surt a compte agafar un autocar espanyol i portarlo a
Escandinàvia per a fer circuits. El xofer també és espanyol. L'automòbil és molt nou, i força còmode
(com a fet destacable: espai per estirar les cames còmodament!).
Arribem a Rovaniemi al voltant de les 8, i ens deixen unes 3 hores perquè sopem i veiem la ciutat;
mentrestant l'autocar acompanyarà altres viatgers a Kemi i tornarà. No ens donen massa explicacions,
però ràpidament ens fem la pel∙lícula: originalment havíem de dormir a Rovaniemi, però hi ha una
important cursa de cavalls aquestes dates, i l'ajuntament ha copat totes les places hoteleres. Per tant,
envia els turistes a Kemi, una ciutat a uns 100 Km de distància. Pel que sigui només disposen d'un
autocar, per la qual cosa ha de fer dos viatges des de Rovaniemi a Kemi.
Rovaniemi va ser pràcticament arrasat durant la Segona Guerra
Mundial (com molts nuclis de població de Finlàndia i Noruega); per
tant no hi ha edificis antics. Voltem pel poble, passegem per la riba
del riu, i veiem de lluny l'espectacular pont. Ens arribem al conjunt
d'edificis dissenyats per l'arquitecte finès Alvar Aalto (ajuntament,
biblioteca i teatre); l'única gràcia que els veig és que són baixos, i per
tant encaixen bé amb l'entorn, però res més. Potser si els poguéssim
veure per dins hi descobriria altres atractius.
Comencem a descobrir el que serà una constant al llarg de tot el
viatge: cels extraordinàriament canviants, successió de núvols i sol
molt ràpida. Tornem cap a la zona més animada i entrem a un restaurant a menjar una amanida i una
pizza. A mig sopar veiem la primera mostra d'embriaguesa de la nit: un client s'atansa a una pila de
tasses, es desequilibra i s'agafa a una planta que hi ha al costat, i van a parar ell, una tassa i la planta a
terra. De primer em penso que no es troba bé, però de seguida que comença a parlar, tot i no entendre
Riu Ounas i pont (Rovaniemi)
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l'idioma, veig que porta una trompa impressionant a sobre. L'home es disculpa amb la cambrera que
recull la tassa trencada, li acaba donant una propina (10 EUR, em sembla), tot i que la noia, visiblement
incòmoda, només sembla desitjar que toqui el dos.
Quan sortim del restaurant ens acostem a un parell de carrers
peatonals, on hi ha tot de taules i gent que hi menja i, sobretot, hi
beu cervesa a dojo. Fregeixen una espècie de trinxat de carn,
cansalada fumada i patates. Aprofiten l'esdeveniment de la ciutat (la
cursa de cavalls que ens ha fet fora a nosaltres) per a fer festa al
carrer. Si hi afegim que és dissabte, ja tenim les condicions propícies
per a les intoxicacions etíliques. Passejant veurem altres individus
fent esses, el del restaurant no era pas l'excepció.
Al voltant de les 12, amb tres quarts d'hora de retard sobre l'horari
previst, pugem de nou a l'autocar i ens n'anem a Kemi. Veiem el
primer efecte de la latitud extrema a què estem: a les 12 de la nit,
quan ens n'anem de Rovaniemi, el cel no és fosc.

Conjunt edificis Alvar Aalto
(Rovaniemi)

L'hotel de Kemi és prou confortable, els llits tenen tots "funda nòrdica" (no podíem esperar altra cosa) i
els coixins no abarquen tot l'ample del llit, sinó només la meitat (ho trobarem així a tots els hotels). A
quarts de dues (hora local) ens fiquem al llit, sense altra roba que la que portem a sobre.

Diumenge 8 d'agost: Rovaniemi-Karasjok
Ens llevem i rentem la cara, ens posem la mateixa roba que el dia anterior (quin remei!) i anem a
esmorzar. L'àpat és un bufet i hi ha ous remenats, salsitxes (tipus "frankfurt", força bones, en alguns
llocs molt petites, com mig dit petit de la mà), formatge, pernil dolç, pa, iogurts, suc de taronja,
mantegues i melmelades, cafè i te. Pràcticament cada dia tindrem el mateix tipus d'esmorzar.
Kemi és a la part oest de Finlàndia, tocant a mar; no tenim temps de visitarne res (tampoc hi ha cap
indici que sigui especialment interessant). Fa un dia esplèndit, sol i cel clar. Cap a 3/4 de 10 sortim de
retorn a Rovaniemi, per començar el periple per Finlàndia, que ens portarà al nord de Noruega avui
mateix.
La primera parada és el Parc de Santa Clauss, al Cercle Polar Àrtic (). Es defineix
el Cercle Polar Àtric com aquella línia al voltant de la terra al nord de la qual a
l'estiu hi ha, com a mínim, un dia en què el sol no es pon i, a l'hivern, un dia en
què el sol no surt. Quan al parc de Santa Claus, no és més que una xarlotada
turística: pots enviar cartes des d'allí, ferles completar per Santa Clauss
(pagant, és clar), i ferte una fotografia amb el personatge... que resulta ser més
mortal del que ens pensàvem: a quarts de dotze té un cartell que diu que no hi
serà fins les 12. Deu ser que també menja, pixa, caga?
Comencem també a veure preus alts per a
moltes coses: la fotografia amb Santa Clauss
es veu que val 17 EUR, i un refresc de cola
de mig litre amb ampolla de plàstic en cosa
2.

Línia Cercle Polar Àrtic
i casa Papa Noël
Hem sortit de Kemi amb un temps fantàstic,
(Rovaniemi)
però a mitja visita pel parc comença a
ploure. Bé, de fet és un ruixat de deu minuts
Llac Inari
o un quart, després para. Aprofito per fer la primera compra de
supervivència (continuem sense maletes), un forro polar bastant
discret (amb una inscripció al pit que fa referència al Cercle Polar Àrtic), que em farà força servei.
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Dinem un sandvitx a una gasolinera de carretera. Hi fem una segona compra de supervivència: raspalls i
pasta de dents (en un cas de necessitat sempre algú ens deixarà roba, oi, però compartir el raspall de
dents fa certa angúnia). Reprenem el camí cap al Llac Inari.
Finlàndia és un país amb doscents mil llacs inventariats. El paisatge és una successió d'aigua i bosc
(especialment coníferes), alguns d'ells en explotació forestal. Molt pla i força monòton.
Arribem a la riba del llac Inari. Parem al poble homònim del llac, i
fem compres diverses a un supermercat i una botiga de records: un
parell de mitjons, roba interior, una samarreta de recanvi entre
altres. M'arribo a la riba del llac, hi veig dos hidroavions estacionats,
els faig un parell de fotografies.

Venda monedes a llac Inari

Entrem a Noruega sense cap entrebanc. Només atravessar la
frontera es nota un primer canvi: petites granges i zones cultivades,
que augmenten a mesura que ens acostem al poble. I recuperem
l'hora que havíem perdut el dia abans!

A Karasjok hi ha el parlament Sami, és a dir, dels lapons (aquesta
denominació està en desús per certa connotació pejorativa). El visitem per fora, i té un interès especial:
exterior de fusta, molt integrat en l'entorn. El que suposem que és la "sala de plens" vol recordar la tenda
de campanya típica d'aquest poble.
Quan arribem a l'hotel ens assabentem que les 15 maletes perdudes són en camí. Un bon alleujament!
Els Sami són originaris de la part nord de Noruega, Suècia, Finlàndia i també de Rússia. Amb els anys i
també degut a certs projectes amb fort impacte ambiental han anat agafant consciència de poble, i els
diferents estats els respecten costums i regles. Noruega en concret acull doncs el seu parlament.
Just a tocar de l'hotel tenim el parc temàtic SAPMI, que visitem per tal d'endinsarnos en la cultura Sami;
hi veiem tendes de campanya, cases, i també rebosts d'estiu (fets a la primavera amb capes de gel, el lent
desglaç conserva el menjar fresc a l'interior). Com tots els pobles es debat entre la tradició i la
modernitat (fan servir motocicletes per a guiar els ramats de rens, per exemple). Si bé a la pràctica la
majoria han adoptat el cristianisme, tradicionalment són animistes, l'origen de la creació és un ren
blanc, i els estels de la nit són ... , el pensament final del vídeo que ens passen és rotund: "quan no
sàpigues quin camí prendre, para't i escolta els sons de la terra".
El sopar és en una espècie de construcció subterrània, a imitació
dels sopars Sami. Ens donen un tros de salmó fumat amb una mica
d'acompanyament, i ren guisat, acompanyat de patates i
pastanagues tallades molt petites; gairebé semblant a la vedella,
però una mica més consistent (sense ésser eixuta). Hauria volgut
menjarne un tros a la planxa, per tal de distingirne pròpiament el
gust, sense que quedés emmascarat pel guisat. Pràcticament tothom
repeteix de ren. Per postres mengem una espècie de gelatina groga
que no té gust de res; cafès o tes per acomiadar el vespre.
Parlament sami
Després de sopar donem un tomb pel poble, més que res per estirar
les cames (no hi ha res interessant). Veiem una pila d'electrodomèstics abandonats. La preocupació pel
medi ambient que es respira al llarg del país no ha arribat pas a aquest racó.

Dilluns 9 d'agost: Karasjok-Honningsvåg
El matí és dedicat pràcticament de forma íntegra a viatjar. Després de llevarnos (anecdòticament,
diversos de nosaltres i sense pactarho d'antuvi ens posem les samarretes que havíem comprat el dia
anterior, tot hi haver recuperat ja els equipatges).
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Després d'esmorzar ens enfilem a l'autocar i comencem el viatge cap a l'illa de
Magerøya. Circumdem el fiord de Porsanger, on fem una parada a un càmping a
Russenes. Hi veiem un assecador de bacallà (és costum a Noruega deixar
assecar el bacallà i després ferlo a trossets, i menjat "per picar"); hi ha també
un petit restaurant, on no mengem res; aprofito per fer diverses fotografies al
fiord, i també per anar al lavabo (instal∙lació, per cert, bastant poc cuidada en
aquest indret).
El paisatge és muntanyós, ara ja amb pocs arbres però verd (tundra,
bàsicament), i amb roques molt estratificades, es nota la pressió del gel. Ens
acompanya primer la boira, després aquesta s'esvaeix però no veiem el sol
pràcticament en tot el dia.
Fem diverses parades per veure rens.
Assecador de bacallà Aquests animals pasturen lliurement per
(Russenes)
l'illa durnat l'estiu; a la tardor són recollits
per "pastors" sami i conduïts més al sud, on
poden passar l'hivern de forma confortable. La legislació noruega,
en reconeixement dels drets històrics dels sami sobre la part nord
del paiís, obliga els propietaris de terres a deixar que els rens
pasturin lliurement pel territori. En tots els casos els animals
s'espanten en veure'ns, i s'allunyen de nosaltres (la qual cosa ens
dificulta fer fotografies còmodament).

Rens

Una d'aquestes parades és molt a prop de Repvåg, poble que havia estat un referent de la pesca a la
zona; actualment hi ha unes quantes cases i l'antiga factoria de peix ha estat reconvertida a hotel.
Segons expliquen la fusta de les construccions provenia històricament del mar, que portava troncs que
els russos havien perdut pels rius.
En aquest poble m'adono que les antenes parabòliques miren a terra... i és que des d'aquestes latituds,
per enfocar el satèl∙lit, que està sobre l'equador, l'antena ha d'estar lleugerament inclinada cap a terra!
No prenc res ni al bar ni a l'hotel, aprofito per caminar una mica i fer
quatre fotografies. El cel és força tapat, grisós.
Reprenem el viatge. Des de l'any 1999 s'arriba a l'illa de Magerøya a
través d'un túnel submarí (part del projecte FATIMA, Fixed Access to
Island of Magerøya"), d'uns 7 quilòmetres de llargada, i una
profunditat màxima de 212 metres sota el nivell del mar (hi ha més
de 3 quilòmetres de pendent de baixada primer i pujada després, i al
mig un quilòmetre escàs pla).
Redsvag

Arribem a Honningsvåg, al sud
est de l'illa, el poble (amb
denominació com a tal) més al nord d'Europa. Deixem les maletes a
l'habitació de l'hotel (el Rica, l'habitació és petita i acollidora, i la
finestra dóna al port i al Museu de l'Àrtic). Dinem un entrepà ràpid
(pa, salsitxa i cola) i anem a fer un tomb pel poble. Ens arribem fins a
l'església (que està essent reformada), i també el cementiri (al
costat). Els cementiris noruecs són, en general, plans, amb les
làpides a terra, molt verds i amb flors plantades. És costum del país
replantar flors cada primavera a les tombes dels familiars.

Honningsvåg

Entrem també al supermercat, tot i que no comprem res. Visitem una botiga de records, propietat de dos
guies espanyols, però no hi gastem. Annex a la botiga hi ha un bar de gel, que no visitem. Fem unes
quantes fotografies pel poble, i sobretot al port.
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Al voltant de tres quarts de sis sortim de Honningsvåag amb autocar per anar a Gjesvær, a l'extrem oest
de l'illa, on agafarem un vaixell a un quart de set per arribarnos fins
a l'illa del paral∙lel 71, on hi niuen diverses espècies d'ocells.
Esperem uns deu minuts el vaixell, i hi pugem. Hi fa força fresca, ens
ofereixen vestits tèrmics per a protegirnos del fred. El trajecte dura
una mitja hora fins a arribar a l'illa, i després ens atansem a diferents
racons per veure frailecitos, alcatraces, gavines tridàctils, i unes
quantes parelles d'àligues que controlen totes les altres aus. També
veiem pler de meduses, algunes d'elles realment grosses i
espectaculars. L'illa, que no trepitgem en cap moment, té un relleu
força pronunciat.

Illa paral·lel 71

Un dels viatgers del grup s'està traient el títol de patró d'embarcació,
i el deixen conduir una estona. Li queda, ja, el capità com a
sobrenom.
No és fàcil fer fotografies d'aus
des del vaixell: les distàncies als
animals són considerables, i el
teleobjectiu (angle de visió
equivalent a una longitud focal
de 320 mm en màquina de 35
Illa paral·lel 71
mm) es queda curt. El moviment
obliga a disparar a velocitats relativament altes (1/400 segon
mínim); força fotos han quedat mogudes (o desenfocades), i a f/4
(obertura màxima) el teleobjectiu no dóna imatges massa nítides!

Illa paral·lel 71

Faig servir els binocles (realment els he portat per aquesta excursió i
per la de les balenes); quedo força satisfet de la potència i qualitat de
l'aparell.
Quan tornem a Gjesvær faig
algunes de les fotografies més
interessants del viatge. Aquests
petits pobles de pescadors, amb
aigües molt tranquil∙les, a les
hores extremes del dia tenen
Medusa a l'illa paral·lel 71
una
llum
especialment
interessant. Al poble ens hi espera la resta del grup que no ha fet
l'excursió per veure els ocells.

Gjesvaer

Illa paral·lel 71
El Cap Nord ve a ser "aquell punt
administrativament depenent d'Europa més al nord al qual s'arriba
amb amb facilitat" (és a dir, amb cotxe). No és al continent, sinó que
està a l'illa de Magerøya, i a l'illa mateix hi ha un altre cap
(Knivskjellodde, revisar grafia) un pèl més al nord. D'altra banda,
Noruega mateix té l'arxipèlag Svalbard, que arriba a més de 80 graus
de latitud nord (uns 10 graus més que el Cap Nord). Això no obstant,
en el seu favor el Cap Nord té un precipici d'uns 300 metres sobre el
mar, que el fa realment espectacular (tot i que, en el moment que hi
ets, no veus pas el precipici). Al davant, l'Oceà Àrtic.

Abans d'arribar a la famosa bola del món de ferro, cal passar per un gran aparcament (que, per cert, és
ple de caravanes), i per un complex turístic que té un restaurant/cafeteria, una botiga de records, un
centre d'informació a la planta baixa. Un pis més avall (al soterrani) hi ha una sala de projeccions, i una
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espècie de gruta subterrània amb diversos diorames que mostren el
descobriment del Cap Nord per part dels anglesos, una habitació
que rememora la visita d'un rei oriental, una petita capella (altar i
mitja dotzena de bancs), i un segon bar amb una terrassa oberta a la
mateixa paret del precipici, com una gran balconada.
Prop de l'aparcament hi ha també uns quants relleus de bronze de
l'alçada d'una persona, fets segons dibuixos de sis o set nens de
diverses parts del món. Al costat hi ha una estàtua d'una dona amb
una criatura, com si es miressin els dibuixos.

Cap Nord

Sopem un bufet obert, és bo sense ser res espectacular. Hi ha una
espècie de bacallà amb tomàquet, fet com si fos una sopa, gairebé,
però no n'arribo a tastar. Menjo unes quantes amanides, un tros de
salmó fumat, i alguna cosa de carn. Hi ha diversos pastissos per
postres, tot i que són bastant decebedors.

Cap Nord

En acabat de sopar fem una volta a la gruta, i veiem l'audiovisual
sobre el Cap Nord. És només música i imatges, i es és projectat amb
cinc projectors sobre cinc pantalles gairebé quadrades situades una
al costat de l'altre, fent una espècie de cinerama. Al principi em roda
el cap, ja que la imatge és molt gran i hi ha inclinacions i moviments

ràpids del paisatge.
Al voltant de les 12 de la nit tornem a l'exterior, a la zona de la bola del món. Hi ha força claror, també
núvols, i un parell de clarianes al fons que deixen passar claror més vermellosa i clara, que també es
reflecteix a l'aigua. Intento fotografiarho.
A un quart d'una pugem a autocar, i mentre tornem a Honningsvåg rebem el certificat d'arribada al Cap
Nord.

Dimarts 10 d'agost: Honninsgvåg-Alta
Part del grup es lleva força d'hora i surt de l'hotel a les 8 del matí, per fer una excursió en llanxa fins al
Cap Nord (i veure'l, per tant, des del mar). Surten del port de Honningsvåg mateix. A la tornada ens
asseguren que ha estat molt divertida, ja que l'embarcació és ràpida i el moviment està assegurat. Vist
amb perspectiva, potser era millor que la sortida amb helicòpter que fem a Alta!
Els que ens quedem al poble ens llevem a una hora prudent (vam anar a dormir
relativament tard). Després d'esmorzar ens arribem al Museu de l'Àrtic, situat al
port mateix, on veiem estris de pesca, aus dissecades, explicacions sobre
diversos fenòmens de fauna (com la introducció d'una espècie de cranc no
autòctona, analitzada des dels punts de vista favorable i desfavorable), i
explicació sobre el túnel que arriba a les illes.
En acabar ens arribem al supermercat a comprar una mica d'aigua. A l'hora
d'esmorzar ja ens hem preparat un entrepà, amb els ingredients del bufet, que
ens menjarem per dinar: entre el poc temps que tenim normalment per dinar, i
els preus del país, pràcticament tothom del grup acabarà optant per aquesta
solució.
Quan els integrants de l'excursió nàutica tornen carreguem les maletes a
l'autocar i sortim ràpidament cap a Alta. Desfem part del camí del dia anterior
(túnel submarí, fiord de Porsanger), i ens parem per dinar al mateix lloc (el
càmping de Russenes). Hi ha un altre autocar i un grup de motoristes; a aquest
restaurant s'agafen les coses amb força calma, per la qual cosa decidim seguir el camí i pararnos uns 20
Riu Alta des
d'helicòpter
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quilòmetres més endavant, a un altre establiment.
A primera hora de la tarda, ja a Alta, ens endinsem al bosc per trobar un helicòpter i veure el canó del riu
des de l'aire. L'aparell admet grups de quatre persones, hem de fer quatre viatges en total. L'experiència
és emocionant, però massa curta. Pugem, ens lliguem els cinturons, ens col∙loquen ens auriculars, quan
aprenem a parlar ja ens toca baixar! L'aparell és molt modern i còmode, i tot tancat; el pilot ens engega
una mica la calefacció i tot. El trajecte va des d'un hotel (en construcció, encara) situal al costat mateix
del fins al canó, uns quants quilòmetres riu amunt. El canó és prou ample i alt perquè l'aparell hi pugui
entrar, i de fet un cop dins s'acosta a una de les parets per girar.
En acabar la volta (en total entre dotze i quinze minuts) tornem al futur complex hoteler. Hi ha taules per
seure, i ens podem servir te i cafè. A l'exterior hi ha diversos llocs per a fer foc a terra i courehi menjar o
escalfar aigua, amb bancs al voltant. El recinte és un edifici de fusta molt elegant, inspirat en les
construccions sami, amb una cúpula punxeguda molt alta, també de fusta, que arranca des de peces de
formigó clavades a terra al voltant de l'edifici.
Donem també un tomb per la ribera del riu, tot i que no té massa interès. Coincideixo amb alguna de les
viatgeres que hauria estat interessant, si és possible, fer caminant un bon tros del riu amunt, i veure
l'entrada del canó.
Acabats els passeigs en helicòpter tornem a la ciutat, i fem cap al
Museu d'Alta, on es hi ha diversos pretroglifs (és a dir, gravats sobre
predra) d'entre 6.000 i 2.000 anys abans de Crist, declarats Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO. La majoria d'aquests gravats han
estat pintats de vermell (resseguits); no estan en la seva forma
original, doncs, però altrament gairebé no es veurien.
Els gravats són tots a l'aire lliure, i aquesta tarda plovisqueja. Per tant
fem la visita amb impermeables, bastant de pressa i amb màquines
de retratar poc operatives. La guia especialista del museu ens dóna
Petroglifs (Alta)
explicacions en anglès i el guia ens ho tradueix a l'espanyol, fent una
traducció bastant "lliure" en alguns moments, la qual cosa porta a fer força "conyeta".
Els gravats mostren escenes de la vida quotidiana de caça i pesca principalment. Els més antics són a
més alçada, ja que les muntanyes han anat guanyant alçada al llarg del temps.
En acabar la visita guiada mirem ràpidament una exposició del mateix museu, sobre la vida sami.
De tornada a l'hotel anem a sopar. Busquem un restaurant, prop de l'hotel veiem dos o tres locals, i
acabem entrant a una pizzeria. Ens diuen que tancaran aviat, si volem pizza podem agafarla i menjar
nosla fora. No ens fa el pes, i el mateix xicot del restaurant (que no devia tenir més de disset anys) ens
diu un local alternatiu: al soterrani del mateix hotel hotel hi ha una pizzeria. Hi anem, i demanem una
pizza petita (per a dos és suficient) i un parell de begudes refrescant. Total, 227 corones... i em sembla
que és la pizza més barata que hem pagat.
En acabat de sopar anem a dormir. Alta és una ciutat molt dispersa, sense un centre clar. L'hotel és, a
més, a tocar d'un polígon industrial; no té ni cap ni peus donarhi massa voltes.

Dimecres 11 d'agost: Alta-Tromsø
Al matí sortim d'Alta per fer via cap a Tromsø. Durant tot el matí passem per diversos fiords, alguns dels
quals ens ofereixen vistes amb impressionants jocs de llum d'ombres i clapes de sol a les muntanyes.
Faig diverses fotografies des de l'autocar, algunes més reeixides que d'altres; realment hauria volgut que
el matí es dilatés una mica i féssim algunes parades per a gaudirne amb més intensitat.
Una de les parades que fem, per anar al lavabo i prendre alguna cosa, segons ens convingués, és just a
un turó des del qual hi ha una bona vista i, també, una boira espessa... alguns podem fer la fotografia,
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d'altres es queden amb la màquina als dits, ja que en el moment de disparar la boira ho tapa tot. Ha anat
de segons! Al cap d'un moment a més comença a plovisquejar. De fet, la boira ens perseguirà al llarg de
tot el dia.
La carretera ens du fins a Lyngue, on travessem el fiord amb ferri.
Mentre esperem el vaixell faig unes quantes fotografies, el lloc
permet força combinacions. Som els primers de la cua per entrar al
ferri, i ens hi deixen entrar a peu
(en sortirem dalt de l'autocar).
Els vehicles de dues rodes van
tots a la bodega, tapats, i els
passatgers als pisos superiors. El
ferri és còmode, i hi ha (és
Vista des de l'autocar
habitual!) un petit servei de bar.
Aprofitem aquest primer ferri
per menjarnos els entrepans que ens hem preparat el matí; el
Foto per ben poc... maleïda boira!
trajecte dura mitja hora, més o menys.
Quan desembarquem anem fins a Svensby, i agafem un altre ferri per
atravessar el fiord d'Ull. De nou alguns paisatges memorables, tot i
que hi ha força boira. El viatge és d'uns vint minuts.

Fiord Ulls

A primera hora de la tarda arribem a Tromsø, i pugem al turó de
Floya, amb telefèric, per contemplar la perspectiva de la ciutat.
Veiem el port, el pont que uneix l'illa originària de la ciutat amb el
continent, i la denominada Catedral de l'Àrtic, una església molt
moderna i que, pel que diuen, té una vidriera de les més grans
d'Europa (o la més). No la podrem visitar. A la muntanya hi fa força
fred, i també hi ha boira espessa... de fet a l'interior del recinte tenen

llars de foc enceses!
Després d'instal∙larnos a l'hotel anem a donar un tomb per la
ciutat: ens atansem a la catedral (no la de l'Àrtic, sinó la
"tradicional" de fusta, una de les esglésies de fusta més grans de
Noruega), que també està tancada (i no podrem visitar perquè
marxem massa d'hora l'endemà al matí). Després ens acostem al
port i al museu de l'Àrtic, on es poden "experimentar" diverses
sensacions d'aquesta zona del món: primer un documental
d'imatges (anàleg, en plantejament i tècnica, al que havíem vist al
Cap Nord), una simulada tempesta, una terra que té la textura de la
tundra mullada, animals marins (foques) en una piscina, i diversos Vaixell Hurtigruten al port (Tromso)
crustacis i mol∙luscs.
En acabat donem unes voltes més pel poble, i ens trobem un parell
de noies del grup; fem alguna fotografia pel port, però acabem
tancantnos a un bar per a prendre un cafè (bé, tres xocolates i un
cafè) a un bar. Ens indiquen que hem de demanarho i anarho a
buscar a la barra, i així ho fem.
A la tarda ja hem vist diversos llocs on sopar, entrem a un restaurant
(primer no l'acabem de trobar, a fora parla de bar i restaurant però a
l'interior només veiem el bar, però al final veiem el rètol
"Restaurant" damunt d'una porta). Ens inclinem per compartir un
Tromso
menú "4 plats", que ens complementen amb una tasseta de crema
de xampinyons per començar. El sopar consisteix, doncs, a més de la crema, d'ànec cuit (o curat) amb
una amanida, un tall de peix (no recordo quin), carn de balena (de fet ho hem demanat sense fixarnos
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hi...) i una espècie de crema amb una crostra de sucre torrat (no arriba a ser cremat) per sobre... no, no
és ben bé crema catalana però s'hi assembla! També ens porten pa (molt bo), i bevem aigua. El sopar (els
quatre plats) costen 499 corones noruegues...i un euro són 8,3 corones. Els restaurants a aquest país no
són gens barats. El restaurant és petit, la presentació del menjar molt acurada, hem estat còmodes i
tranquils, això sí.
La carn de balena és vermella, fosca. El gust és fort, recorda una mica (només una mica) el gust del fetge,
sense ser desagradable (bé, hi ha a qui agrada molt el fetge, però no sóc un d'aquests!)
En acabar de sopar anem a dormir.

Dijous 12 d'agost: Tromsø-Stokmarnes
A dos quarts de deu del matí sortim de Tromsø per l'extrem oposat al que vam entrar, també per un
pont. Comencem a veure que tots els ponts són molt semblants, tallats pel mateix patró, per no dir
iguals. No arribo a saber si realment hi ha un estàndard o és resultat d'una construcció en sèrie.
Al principi amb sol i després amb amb boira, fem camí fins a
Finnsnes; durant el trajecte veiem muntanyes altes, algunes verdes,
altres ben pelades i amb restes de geleres o de neu de l'hivern. Faig
mitja dotzena de fotografies des de l'autocar. Passem pel costat d'un
abocador d'escombraries que té una xarxa al damunt perquè els
ocells no mengin de les deixalles. A Finnsnes fem una parada
tècnica, just abans de passar a l'illa de Senja , i arribem a l'illa de
Senja, la segona més gran del país. Atravessarem completament
l'illa, força desolada. Pel camí hi ha diversos trams de carretera en
Illa Senja
obres; en algun moment ens hem de parar (pas alternatiu). No
sembla que hi passin molts autocars, precisament... Aquesta zona
del país té el mateix problema que tot país nòrdic: només es poden fer obres a les carreteres durant
l'estiu.
Just abans d'arribar a Gryllefjord parem per foto a la vall. Al poble
pugem al ferri que ens ha de portar a Andenes. És un ferri petit, els
vehicles van descoberts, i va molt ple. Com que més tard hem
d'agafar el vaixell per veure les balenes em prenc una pastilla per
prevenir el mareig. Al costat de l'autocar hi col∙oquen una caravana
que entra pels pèls. La sortida de Gryllefjord és força espectacular,
les muntanyes de l'illa són molt altes i estan a tocar del mar.
A mida que ens allunyem de l'illa el moviment del ferri s'accentua. A
l'interior no hi estic gens bé; surto a l'exterior, i l'aire ajuda a passar
Gryllefjord
el mal tràngol. No arribo a marejarme, però poc hi falta. Des de la
coberta (que no és tan llarga com el vaixell) veiem el balanceig continu dels vehicles, al nivell inferior,
una bona prova per als esmorteïdors. Uns operaris protegeixen la
caravana d'uns ferros sortints, amb un parell de tovalloles.

Il·lustració : Trajecte GryllefjordAndenes

Arribem a Andenes el far es veu des de força lluny, és un far vermell
(el far vermell més al nord d'Europa?). Per primera vegada durant el
viatge tinc la sensació d'estar en un racó perdut del món: no sé si és
pel fet d'haver arribat a l'illa amb vaixell, o per tota la visió de l'illa de
Senja del matí, per la tranquil∙litat que hi ha a Andenes (realment no
veiem ningú pel carrer), o pel cel tapat que tenim al damunt. Però
aquesta sensació no l'havia tinguda ni al Cap Nord, ni a Repvåg, per
exemple, poble encara més petit que Andenes.
Anem directament al museu que hi ha al centre d'observació de
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balenes, on ens informen que avui no és possible veure els cetacis: el grup que ha sortit amb anterioritat
ha quedat completament marejat. Un sentiment de decepció generalitzada s'apodera de tots nosaltres,
tot i que hi ha esperances: ferho divendres o dissabte, ho han d'acabar de lligar. Fem un tomb ràpid pel
port abans d'entrar a fer la visita al museu.
Com a consolació fem una visita ben completa al museu, amb explicacions en
espanyol fetes per un jove de Barcelona que passa l'estiu al centre. Primer
veiem l'esquelet d'un catxalot. Aquest esquelet correspon a un animal trobat
mort a la platja, degut a un gran cop al cap (possiblement amb una
embarcació). Quan el van recuperar van treureli le carn, i despés el van
submergir al mar durant dos o tres anys, perquè per mitjans naturals els ossos
quedessin nets. Encara l'han de tenir en una habitació ben ventilada, ja que
desprèn una olor forta.
Els catxalots poden fer fins a 18 metres de llargària. Són mamímers, no ho
oblidem, i això vol dir que han de respirar aire de l'atmosfera. Estan uns minuts
a la superfície, oxigenantse, i després es submergeixen; tenen capacitat per
estar fins a vint minuts sota l'aigua.
Sota l'aigua fan uns sorolls ("clics") que, per efecte similar als sonars, els permet
Far (Andenes)
detectar aliments i orientars'hi. El cap del catxalot és molt gran, fins a una
tercera part de l'animal, i la part superior no té os, sinó teixits tous i, a l'interior, un oli anomenat
espermaceti. Es creu que aquest líquid, en una cavitat enorme (uns 2.000 litres d'espermaceti en un sol
animal són normals), fa de caixa de ressonància que li permet amplificar els "clics" que emet per
orientarse.
L'espermaceti s'ha anomenat històricament de forma errònia esperma de balena, i de fet en anglès el
catxalot és conegut com l'sperm whale. Aquest oli no té res a veure amb la funció reproductora de
l'animal; si bé ha estat molt apreciat en cosmètica.
Aquests animals fan immersions força profundes (es calcula que a 1.000 metres o més). S'alimenten
bàsicament de peix, i entre ells el calamars (es creu que també calamars gegants). Ens fan notar com és
de desconegut el fons del mar: no s'ha vist encara cap calamars gegant viu, tot i que se n'han trobat de
morts, per tant existeixen!
Després de les primeres explicacions ens porten a veure un àudiovisual, del qual no recordo res;
essencialment perquè m'hi vaig adormir!
Prop d'Andenes hi ha un lloc extraordinari per a veure catxalots, ja que hi conflueixen diverses
circumstàncies: la placa continental s'acaba molt a prop de la costa (al voltant de les 14 milles), de
manera que l'aigua agafa una profunditat important, i a més la zona és rica en nutrients (les aigües
càlides del corrent del golf es barregen amb les fredes dels pols, donant lloc a una zona amb molt de
plancton i, en general, amb molta fauna marina). De fet, les sortides amb barca estan garantides: en cas
de no veure balenes et tornen els diners.
Finalment ens expliquen que aquest centre forma part d'una espècie de xarxa de seguiment de catxalots.
Cada expedició turística que fan va acompanyada d'avistadors professionals, que fan les seves pròpies
fotografies, i intenten identificar els animals. La cua dorsal de cada animal és única, ja que té marques
d'accidents, atacs d'altres animals (com les orques), etc.
Rebudes totes les explicacions donem un cop d'ull a la botiga del museu sense gran cosa que valgui la
pena i anem cap a l'hotel, a Stockmarnes, que està gairebé a una hora d'Andenes.
Stokmarnes és a dues illes diferents, unides per un pont (a peu s'atravessa en cinc minuts). El que
podem anomenar centre del poble és a l'illa més al sud, i l'hotel és a l'illa del nord. El poble acull un
museu del Hutrigruten, i al port hi ha algun vaixell històric d'aquesta línia fora de l'aigua. No tindrem
temps de visitarlo.
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L'hotel és, de fet, un "rodbuer". Són antigues casetes de pescadors, que eren utilitzades només dos o tres
mesos l'any, en època de temporada alta de pesca de bacallà, per pescadors de pobles foranis. Cada casa
és per a quatre persones, en dues habitacions molt petites. També hi ha dues cambres de bany (una amb
rentadora i lloc per estendre la roba), una cuina, una petita sala d'estar i una terrasseta que dóna a l'illa
del sud. Llàstima de no haverho sabut, era per comprar un paquet de pasta i un tall de carn i fer un
sopar casolà!
Sopem a una pizzeria del poble. És un local tranquil, tant que no ens
fan cas. Devia fer vint minuts que estàvem asseguts, hom creu que el
normal és que et preguntin què vols, doncs en aquest país no. Has
de demanar a la barra, i aleshores t'ho porten.
També hem vist un restaurant dins d'un vaixell a terra, prop de
l'hotel, però hem pensat que ens farien pagar molt car el sopar.
Després em penedeixo de no haverhi anat, no se sap mai.
Després de sopar tornem a l'hotel, ja que el poble és absolutament
mort. En arribar faig algunes fotografies nocturnes amb la llum
disponible hi ha una mica de claror a 1600 i 3200 iso, arrepenjat a
la barana de la terrassa. És un dels moments en què agraeixo portar una càmera com aquesta, les
fotografies surten molt bé.
Port d'Stockmarnes

Pàgina anterior Pàgina següent

Divendres 13: Illes Lofoten
Ens llevem a quarts de set per esmorzar i sortir a veure les balenes a les vuit, hora en què sabrem si la
sortida serà possible o no. Ens ho confirmen per telèfon, el temporal s'ha calmat. Fem el cami cap a
Andenes a tota pastilla, arribem a temps.
Coincidim diversos grups: un altre d'espanyol (del mateix majorista)
i un d'italià. En total devem ser uns cinquanta passatgers. Rebem
instruccions generals (on no es pot anar: a la cabina del capità, al
quartet dels monitors i tampoc no podem enfilarnos al màstil) en
anglès, espanyol i italià. Ens ofereixen te, cafè i galetes, prenc un te.
El viatge és una mica mogut, pero ens hem dopat (de nou una
pastilla antimareig), és força passable; al cap d'una estona se'ns
afegeixen gavines, es nota com els afecta el vent, que les desplaça de
la seva trajectòria. Baixo al saló (una habitició tancada i bastant
Gavina des del vaixell
petita, amb vuit o deu taules) per a preparar la màquina (canviar
l'obectiu, activar exposició múltiple i la velocitat adequada tenint en
compte longitud focal i el moviment del vaixell). Al cap d'una estona pujo perque em toqui l'aire, fa
fresca però el salo es bastant claustrofòbic.

Primer catxalot

Naveguem durant una hora aproximadament. El vaixell capta els
"clics" d'ecolocalització que emeten els catxalots, i es dirigeix cap a
la zona a l'espera que l'animal surti a la superfície. Quan l'animal és
a la superfície se li veu bàsicament el cap, i l'espectacular surtidor en
què es converteix la respiració (orificis nasals lleugerament
descentrats, cap a l'esquerra). Al cap d'uns minuts arqueja tot el cos
per capbussarse, moment en el qual es pot veure l'alera caudal
completa. Em quedo a la coberta més alta, una mica enrere (la
majoria dels passatgers estan amuntegats a babor) i disparo en
mode continu a cada capbussada. El teleobjectiu (angle de visió
equivalent a una longitud focal de 320 mm per càmera de 35 mm) es
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queda una mica curt. Calculo (a partir del fragment que ocupen les cues a la fotografia) que un 400 mm
hauria estat ideal... però quin afeccionat disposa d'una eina d'aquestes, i a més ràpida? Si teniu
paciència podeu intentar identificar els animals a The whale safari, aqui teniu un fragment del que he
captat.
Veiem quatre animals diferents,
ha estat una sortida força
afortunada. Acabada la sessió
d'avistament tornem a port. Pel
camí ens donen una sopa amb
pasta; fentme l'atrevit em
passejo per coberta amb la tassa
a la mà sense agafarme enlloc
(només a la tassa) i la sopa va a
Segon catxalot
Tercer catxalot
parar a l'anorac i pantalons de
dos
companys
de
viatge.
Ràpidament els guies de l'excursió treuen paper de cuina per netejar una mica. Trobo un lloc per seure i
menjo el que em queda de sopa (prèvies disculpes i ajut a la neteja, òbviament!). Després segueixo
assegut a coberta; acaba sortint el sol i, tot i que escalfa ben poc, ho
agraïm. Al davant, a l'esquerra, tinc un home (no és del nostre grup)
que recordarà l'excursió com una molt mala experièncla, ja que s'ha
passat tot el viatge marejat de
cap a peus. Ara sembla entre
atordit i adormit, gairebé
inconscient.
Dinem a Andenes, molt ràpid, i
sortim de nou cap a Stokmarnes,
Trajecte Melbu - Fiskebøll
on arribem a 1/4 de 5 de la tarda.
Recollim la resta del grup (5 persones que no s'han apuntat a
l'observació de balenes) i fem via cap al ferri que ens porta des de
Quart catxalot
Melbu (illes Vesteralen) fins a Fiskebøll (illes Lofoten), més al sud. El
ferri és molt gran, hi ha capacitat per a dos pisos de cotxes; molt
estable i còmode; el trajecte dura uns vint o vinticinc minuts. L'arribada a les Lofoten des del mar és
impressionant, amb molta boira que ens tapa les muntanyes altes. De fet aquest ferri uneix dues parts de
la carretera A10, una via relativament moderna que atravessa les Vesteralen i Lofoten, de nord a sud.
Està molt tapat i a estones plou; l'excursió no és per tenir mala
tarda... però no val la pena que ens posem nerviosos. Circulem amb
autocar uns 15 minuts més, passant per un nou túnel submarí, fins a
arribar a Hanø, on pugem al
vaixell que ens ha de passejar
per l'estret de Ratsundet i
després pel fiord del Troll, per
anar a parar a Kabelvaag. El
vaixell és tot de fusta, amb una
Viatje al fiord del Troll (estret de
part coberta (per bé que oberta
Raftsundet)
per la part de la proa i de popa).
A la proa hi ha unes quantes
taules i cadires, absolutament mullades quan arribem. A la popa hi
ha la cuina, on ja ens estan preparant el sopar. Al mig un taulell de Viatge al fiord del Troll (estret de
Raftsundet)
bar on hi ha te i cafè preparats, i on podem comprar begudes.
El vaixell té molta història: havia estat un antic ferri, i posteriorment va ser reconvertit a vaixell turísitic.
Ens expliquen que ha estat utilitzat pels reis de Noruega en una festa d'aniversari, no recordo
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exactament de què, i que hi van convidar altres cases reials.
El trajecte per l'estret de Raftsundet és molt
espectacular, sobretot gràcies als intèrvals
de núvols i clarianes que donen un relleu
especial a les muntanyes! Veiem un arc de
Sant Martí sencer, i molts racons de bellesa
força indescriptible. Després de navegar
una bona estona (potser una hora i mitja)
arribem al fiord del Troll: muntanyes
nevades (o amb glaceres) a tocar de l'aigua;
Viatge al fiord del Troll
és una llàstima que el veiem de tarda, ens ve
la claror de cara (sí, l'aigua entra al fiord per
l'est). Al matí (un matí clar, si és que per aquí saben què és!) ha de ser encara
més recomanable.
Fiord del Troll

En un moment el pilot s'acosta molt a les roques. Veiem musclos (estrictament
parlant jo no, prefereixo mirar les muntanyes); més enllà una cascada d'aigua sobre les roques; sense ser
res espectacular dóna un toc extra, com si l'Artista hagués volgut que no hi faltés res.
A la sortida veiem el canal d'aigua il∙luminat des del darrera. Quan deixem el
fiord comencem a sopar. Ens donen unes amanides de primer plat, salmó i carn
de balena, acompanyat de les inefables patates al caliu (força ben cuites,
aquesta vegada). Repeteixo de carn de balena, és probable que sigui la darrera
vegada a la vida que en mengi. Sopem força desorganitzadament: no demanava
pas taules parades com al Ritz, però estem molt dispersos pel vaixell, com si no
ens parléssim... i tenim tot el vaixell pel grup, hauríem d'havernos organitzat
una mica més, i ajuntat unes quantes taules.
Aprofitem les estones mortes per fernos
una fotografia de grup: atabalem una de les
noies de la tripulació amb vuit o deu
càmeres... però ja hi deu estar acostumada.

Kabelvåg

Amb el vaixell arribem a Kabelvåg, un petit
Kabelvåg
poble on ens espera el Paco Pepe per
portarnos a Stokmarnes de nou. El poble és molt petit, el port està
en un moment dolç del llum i aprofito per ferhi algunes fotografies.
A la plaça del poble hi ha una concentració (o una fira) de motos
Harley Davidson, tot un espectacle afegit!

De tornada cap al nord passem per Svolvær, on fem un petit "tour d'orientació": bàsicament veiem els
topants del poble i les famoses "banyes" de la cabra: la muntaya fa una forma que recorda les banyes
d'una cabra, i és especialitat entre els joves del poble saltar d'una banya a l'altra; estan separades un
metre aproximadament. A tres 3/4 de 10 deixem Sovolvær i al cap d'una hora agafem el ferri per tornar a
les Vesteralen.

Dissabte 14 d'agost: Stokmarnes-Bodø
Esmorzant sento un comentari del tipus "tres hores de viatge per veure quatre balenes no val la pena", i
mirat fredament té una mica de raó, però coses més absurdes fem a la vida diària, en general... i, què
carai, és una experiència singular (probablement única a la vida, no crec que torni a fer excursions per
veure balenes) de veure al mar aquests animals extraordinaris.
Sortim a les 8, i agafem el mateix ferri que el dia anterior per anar a les Lofoten. Durant tot el dia veiem
força assecadores de bacallà, normalment prop de les cases.
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Fem una primera parada a Henningsvær,
poble de pescadors. El port (realment poc
més que un canal) té força racons atractius
que "demanen" un petit exercici fotogràfic.
Reprenem el camí i ens dirigim cap a
Stamsund; El poble no val gran cosa, però
era al programa... A tres quarts de dotze fem
via cap a Nusfjord a illa Flagsdoya, a traves
túnel subaquàtic. A la una ens dirigim cap a
Henningsvær
reyne, poble també pescador. Aprofitem per
menjar en unes taules que hi ha al entre el port i una mini gasolinera (self
service). En sortir fem una fotografia panoràmica, amb l'inconvenient que ara
el sol s'ha amagat. Algunes guies cataloguen aquest poble com el més bonic de
totes les illes, però potser pel fet que no hem tingut massa temps per veure'l ho
trobo un pèl exagerat.

Nusfjord

La darrera parada abans de pujar al ferri i anar cap al continent és Å,
pronunciat "O", poble de les illes Lofoten no arrasat pels alemanys a
la Segona Guerra Mundial, i origen de l'oli de fetge de bacallà. Una
part del poble és ara el denominat "museu obert": cases antigues,
visitables tant per dins com per fora, tot i que la visita a l'interior és
de pagament. Ens expliquen que al forn del poble ("baguerie") als
matins fan uns pastissets de canyella, i que a vegades a la tarda
també en tenen. Uns quants del grup ens hi atansem, i veiem gent
que compra una espècie de panets de brioix. Comencem a comprar
Nusfjord
ne, gairebé nerviosos perquè s'acaben. Al cap d'una estona ve el
guia, i ens diu que aquests panets no són els pastissets... en fi, la noia
del forn encara deu riure ara d'aquesta colla de forasters que, com presos d'un atac d'histèria, gairebé li
van acabar els panets aquella tarda i, de cop, van marxar tots de la botiga.
Sortim a les 15:15 cap a Mosquenes. Les carreteres tenen trams força estrets, insuficient per un autocar i
un altre vehicle. Arribem al ferri a les 16:30, hem d'esperar una bona estona. Hi pugem a preu, i va ple a
vessar: uns quants autocars, i moltes caravanes. Just davant nostre tenim un grup suec de gent gran.
El vaixell te mapa d'avanç, com els avions. Aprofitem el viatge per fer col∙lecta de propines. En general
sóc reticent a donarne, però aquesta vegada tant el conductor com el guia han fet esforç perque no
perdéssim l'excursió d'avistament de balenes a causa del temporal de mar: per una banda han hagut de
buscar la combinació de ferris i activitats, i per l'altra els ha tocat conduir unes quantes hores més.
També aprofito el viatge (quatre hores) per escriure una mica, i posar en ordre les notes.
Baixem del ferri també a peu, abans que els vehicles. Ens esperem fins que surti
l'autocar. Ja a dins, fem un incís abans d'arrencar i donem els sobres al
conductor i al guia.
Arribem a Bodø És una ciutat marinera, i l'hotel és a tocar del port. Deixem les
maletes i sortim a fer un tomb i sopar. Ens acabem ficant a un restaurant que hi
ha al mig d'una plaça; hi demanem una amanida i un plat de pasta. En sortir
tornem a l'hotel, on hem quedat amb la resta del grup per anar a prendre
alguna cosa; ens esperem una estona al vestíbul. Mentre esperem veiem tot de
militars (potser mitja dotzena en tota) que, en comptagotes, van entrant a
l'hotel. Es posa a ploure, i vaig a buscar el cangur. Ens asseiem a un bar a una
cantonada de l'hotel. Al principi estem gairebé sols, després arriben més clients,
algun d'ells ja una mica begut (o això ens sembla).
En tornar a l'hotel ens acomiadem del xofer, a qui ja no veurem.
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Hi ha informació molt completa de les illes a Lofoten startside.

Diumenge 15 d'agost: Bodø-Oslo
Ens llevem a quarts de 9, esmorzem i preparem l'equipatge. Fem una volta molt ràpida per Bodø: una
església (que ja havíem localitzat el dia abans), però no s'hi pot entrar. Plou i fa vent, i retrocedim fins a
l'hotel, al carrer no s'hi està gens bé.
Arribem al port, hi ha un parell de llanxes militars (potser els que dormien ahir
a l'hotel n'eren la tripulació). Fem algunes fotografies al port, fins a l'hora
d'anar cap a l'aeroport. Des de l'hotel a l'aeroport no hi deu haver més de vint
minuts caminant. Si no arriba a ser perquè anem amb maletes i perquè plou, ho
podríem haver fet a peu!
L'aeroport és molt petit: pocs mostradors de facturació (només un o dos
operatius), poques portes d'embarcament. És un aeroport "lliure de sorolls", les
peticions d'embarcament són fetes només a les portes, no pas a tota la
instal∙lació.
A les dotze i cinc passem a la zona d'embarcament, i
ens acomiadem de part del grup, que no va fins a Oslo.
Arribem a Oslo sense cap contratemps; ens
acomiadem també d'altres viagers que ens han
Bodø
acompanyat, i que tornen ja cap a casa. Hem de fer
tota una excursió per a trobar la cinta de les maletes, i encara ens hem d'esperar
una bona estona. Aquesta vegada surten, pràcticmaent les primeres.
A l'aeroport d'Oslo agafem un autobús que ens deixa just a l'hotel, pel mòdic
preu de 110 corones per cap (uns 13 EUR; de fet el conductor em pregunta si
només anar o anar i tornar, i li dic anar, pensant que l'anar i tornar seria pel
mateix dia. Però ho hauria d'haver pregutat, probablement l'anar i tornar servia
per dies diferents, i ens hauríem estalviat uns quants diners).
L'hotel és el Radisson SAS Escandinavia, un macrohotel amb tots els serveis Parc Vigeland (Oslo)
haguts i per haver, inclosos gimnàs, sauna i piscina. L'habitació és molt
espaiosa, situada al tercer pis (per cert, hem de caminar una bona estona per passadissos per arribarhi),
i té fins i tot una terrasseta. Hi passarem dues nits.
Un cop instal∙lats baixem al hall, deixem diners i bitllets d'avió de tornada a la
caixeta de seguretat, i agafem un mapa de la ciutat que hi ha al mateix vestíbul
(de fet és un bloc, de mida A3 o més gran, amb els mapes impresos). Demanem
a un dels recepcionistes que ens situï exactament l'hotel, i com podem anar al
parc Frokner (també conegut com a parc Vigeland): dues opcions, tramvia o
caminar. També baixem a xafardejar a la piscina, per veure com són les
instal∙lacions: vestuari ampli, amb taquilles per deixar la roba, tovalloles,
gimnàs i sauna. Sortim al carrer, el primer que fem és dinar una mica (un
entrepà de salsitxa amb cola, que ens mengem asseguts a una escala, ja que no
veiem cap banc a prop).
Un cop enganyada la gana provem de situarnos, i ens costa una mica veure
exactament en quin sentit hem d'agafar el tramvia. Veiem que els bitllets es
compren una mica més enrera... al mateix quiosc de l'hotel. Ens expliquen que
Parc Vigeland (Oslo)
el passi de 24 hores surt a compte si agafes més de 2 vegades el transport, i que
també serveix per als transbordadors que porten fins a les illes properes. En comprem, doncs, encara
que no tenim clar què farem l'endemà. (Més tard veiem que hi ha una Oslo Card, que permet això
mateix i també l'entrada a diversos museus.) Els tramvies tenen horaris de pas fixos, arriba puntual.
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Pugem al comboi (molt modern) i marquem el bitllet (potser no ho havíem de fer, el més prudent era
haver entrat per la porta del conductor i preguntarli com funcionava). Amb el mapa anem seguint el
trajecte, i ens assegurem que anem cap on cal.
El tramvia ens deixa a uns cinc minuts a peu del parc. Pel carrer veiem els primers descamisats: volen
aprofitar tant els pocs dies de sol que tenen que hi ha qui va pel carrer sense camisa. Aquest parc és ple
d'escultures de Gustav Vigeland (18721943), i és una atracció turística important d'Oslo. Les escultures
són de persones, en diferents etapes de la vida: els jocs i la necessitat de protecció de la infantesa, la
força i passió de la joventut, i les penúries i dolor, la decrepitud de la vellesa.
L'entrada del parc ja és una reixa amb dibuixos del mateix Vigeland; després hi ha una llarga esplanada
amb herba, que acaba en el pont. Aquest té, a banda i banda, una fila d'escultures de bronze, sobretot
d'homes i dones adults, criatures jugant i pares amb els seus fills. Més endavant s'arriba a una font
aguantada per quatre o cinc homes, i al final hi ha un monolit amb tot de figures humanes
entortolligades. Al peu del monòlit, circumdantlo, tot d'escultures de granit també de persones;
m'impressiona la d'una parella d'edat avançada que sembla plorar un difunt.
Donem un tomb per la resta del parc. Hi ha molta gent fent picnic, uns couen carn en una barbacoa
portàtil, d'altres simplement prenen el sol (fa una tarda de diumenge esplèndida, força calorosa).
Acabem asseientnos una estona a un banc.
Sortim pel mateix lloc on hem entrat (aprofito per fer fotografies a les estàtues
del pont; les havia de fer en entrar, ja que ara les del costat dret tenen el sol just
al darrera). Tornem fins a l'hotel caminant, una mitja hora. Pel camí ens aturem
un moment al palau reial, situat al centre d'un altre parc, que és la continuació
de l'artèria popular de la ciutat per excel∙lència: el carrer de Karl Johans. Ens
adonem que la majoria de semàfors dels peatons tenen dos llums vermells, un a
sobre de l'altre, idèntics. És previsió per si un s'espatlla? Arribats a l'hotel
pugem un moment al pis 23, on hi ha un bar amb vistes panoràmiques sobre la
ciutat, i després baixem al soterrani, a banyarnos a la piscina.
Un cop banyats i relaxats anem cap al carrer Karl Johans, a sopar. Hi ha trossos
en obres, que dificulten el trànsit; veig que sota de l'acera (o de la calçada, em
costa endevinar quina part del carrer és) hi passen una sèrie de tubs paral∙lels
de color vermell, molt ben posats. Dedueixo que són tubs de calefacció per a
Parc Vigeland (Oslo)
l'hivern, per evitar gelades (altrament no tindria sentit que estessin separats
quinze o vint centímetres un de l'altre). Veiem diverses opcions, però acabem entrant a un restaurant a
l'alçada del parlament per menjar una pizza i una amanida, amb dues coles. Anecdòticament tenen
carta en espanyol. Hem de demanar a la barra, recordant el número de la taula (què és, un sis o un nou?
No hi ha puntet a baix!). Ens costa un dineral (36 EUR).
En sortir passegem per tota la Karl Johans. Filmen una pel∙lícula, hi ha una persona damunt d'un cavall,
força gent mirant i un tros del carrer tallat. Fem volta pel carrer del costat. Ens arribem a la catedral, i
mirem els horaris per l'endemà, que intentarem visitarla. Continuem caminant fins a arribar a l'estació
del ferrocarril; hi traiem el cap (no sé ben bé per què). Tornem enrere, per un altre carrer, intentant
esquivar de nou la filmació. Veiem algunes botigues maques, si l'endemà tenim una mica de temps hi
traurem el cap. En un moment ens despistem i no sabem ben bé on som, però acabem trobant l'hotel de
seguida, passant per algun carrer força fosc.

Dilluns 16 d'agost: Oslo
Ens llevem força d'hora. El restaurant de l'hotel és molt gran, i el bufet de l'esmorzar és realment
esplèndit.
Caminem fins a l'església de St. Olav, hi entrem. És molt lluminosa, i té unes vidrieres força maques.
Després, tot vorejant el cementiri Vår Frelsers (tot pla, molt extens, amb aspersors d'aigua en
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funcionament), arribem a la Gamle Aker, una església romànica que trobem tancada, gairebé a tocar de
l'Institut Politècnic. Pel barri hi ha carrers amb cases de fusta molt antigues, que em deixen força
indiferent.
Anem fins a la catedral, passant per davant de la biblioteca Deichmanske, i pel carrer Akers. No li trobo
cap gràcia a la catedral... tan poca que no recordo en absolut com era.
Ens arribem a la Galeria Nacional. No paguem entrada, i ens fan deixar les bosses a consigna. Per cert,
aquestes funcionen amb peces metàl∙liques que no són cap moneda; el conserge te les dóna de franc.
Dins del museu fa una calor espantosa. Veiem força pintura europea (molt ràpid, tot sigui dit), algun
Picasso i impressionistes, quadres d'Edward Munch (entre ells un El Crit; sis dies més tard n'han robat
una altra versió del Museu Munch d'Oslo mateix, a punta de pistola). Dels pintors que no coneixia em
quedo amb Johan Dahl, pintor noruec del segle XIX, del qual hi ha força obres. També hi ha alguna
escultura de Henry Moore i de Rodin. Són tres plantes d'art, es poden veure totes, però està al límit del
que és acceptable per un matí.
Acabada la visita anem cap al Parlament, que mirem per fora. Estan fent obres, i una de les façanes està
totalment embolicada. Ens arribem a l'ajuntament, edifici emblemàtic de la ciutat; traiem el cap a
l'interior, hi ha una sala rectangular immensa, amb pintures modernes a les parets. A la sala d'actes
d'aquest edifici el rei de Noruega lliura el Premi Nobel de la Pau cada any.
Agafem el vaixell per anar al Bygdøy, al museu de vaixells víkings.
Ens serveix l'abonament de transport de 24 hores. Al port hi fa escala
un creuer molt gran. Un cop desembarquem hem de caminar encara
una estona (potser vint minuts) fins a arribar al museu. A l'exterior
del museu hi ha un quiosc on venen entrepans i begudes, i unes
quantes taules per prendres'ho. No tenim massa alternatives,
mengem l'enèssim entrepà calent del viatge. Després entrem al
museu.
El museu és força petit, i hi destaquen tres
Museu de vaixells víkings (Oslo)
embarcacions vikingues trobades al fiord
d'Oslo. Les embarcacions van ser desmuntades, la fusta tractada, i després
reconstruïdes i ubicades al museu. La més gran es creu que va ser l'embarcació
per al funeral d'una reina, que va ser incinerada i el vaixell enfonsat; la cambra
mortuòria és també al museu. També hi ha diverses peces vikingues d'ús
quotidià.
Actualment el museu ha d'afrontar dos problemes:
d'una banda hi ha determinades peces que s'estan fent
malbé; alguna d'aquestes està tancada dins d'una
habitació, on hi ha també eines i instruments per a
treball de conservació, en tractament i observació.
Llegeixo que els vidres són fumats per l'interior, i un
Església vikinga al
cartell demana als visitants que no molestin ni truquin
museu folclòric (Oslo)
al vidre, sinó que deixin treballar els conservadors.
D'altra banda, es tracta del museu més visitat d'Oslo, i es queda petit en molts
aspectes. Hi ha el debat de si cal moure o no els vaixells (no seria una feina fàcil)
al futur museu d'Història d'Oslo, que ha d'obrir el 2007 o 2008.
El vaixell més gran de la col∙lecció (i també el millor conservat) deu fer uns vint
metres de llargària. Destaca que, a diferència del que estem acostumats, són
Església vikinga al
embarcacions molt planes, de poca profunditat. El museu és molt ple, amb
museu folclòric (Oslo)
força famílies amb criatures. Quan marxem veiem un grup italià, guiats per una
dona de certa edat (cinquanta anys ben bons), vestida molt elegant. Els guies porten una espècie de
tamborets que el museu posa a la seva disposició, i hi pugen per a fer les explicacions.
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Vist el museu de vaixells anem fins al museu folklòric, al mateix Bigdøy. És un museu bàsicament a l'aire
lliure, tot i que comencem veienthi un parell de sales amb informació sobre els sami i joguines antigues.
Ja a l'exterior hi ha diverses cases tradicionals, algunes amb vegetació a la teulada, portades la majoria
de diversos punts del país. L'edifici més emblemàtic i espectacular és l'església vikinga, tota de fusta i
amb un absis pintat. Hi coincidim amb el mateix grup d'italians que hem trobat al museu; esperem que
surtin per veure l'església amb una mica de calma.
A algunes edificacions hi ha noies que mostren diferents oficis: unes
fan pa (amb una calor que espanta), altres cusen. Es pot visitar
l'interior d'algunes d'aquestes cases, i d'altres es poden veure només
parcialment.
Una altra part del museu està dedicada a
reproduir establiments cases i establiments
comercials del segle XIX o principis del XX.
Veiem una botiga de licors, un banc, unes
cases, una farmàcia tancada. També hi ha
Museu folclòric (Oslo)
un jardí botànic amb plantes medicinals,
amb un cartell qui indica clarament que algunes són verinoses.
Vist el tercer museu del dia anem cap al port. Passem pel davant del museu del
KonTiki, que conté dues embarcacions utilitzades per Thor Heyerdahl (noruec)
en dues expedicions: la del 1947 en què va arribar a la Polinèsia des de
Sudamèrica, i la Ra II que va fer servir per anar de Marroc a les Barbados, el
1970. Trobareu més informació a http://www.kon tiki.no
Tornem cap a l'hotel pel carrer de Kristian IV, on el dia abans havíem vist
algunes botigues per badar, però pràcticament ja és tot tancat. Localitzem un
restaurant per sopar, però encara és d'hora. Anem fins a l'hotel, i repetim el
bany a la piscina i, aquesta vegada, una mica de sauna i tot.

Semàfor per peatons
(Oslo)

El lloc del sopar és molt tranquil i força gran, no s'omplirà pas. Ens partim dos plats: una amanida (si no
em falla la memòria) i un bistec. Ens ho arreglen bé, ja ens porten la racció partida. Veiem que, al nostre
voltant, tothom menja un plat únic, i el bistec té realment molta acceptació. Hem endevinat
l'especialitat de la casa?

Dimarts 17 d'agost: Oslo-Copenague
Ens llevem relativament tard: l'avió que ens ha de portar a Copenague surt a quarts d'una, o sigui que
aquest matí serà realment perdut. Ens llevem i anem a esmorzar, després preparem les maletes i sortim
a donar un tomb pel carrer de Karl Johans. Arribada l'hora anem a l'hotel, recollim les matetes i agafem
l'autobús que ens ha de dur a l'aeroport (agafem l'autobús pels pèls; bé, al cap de vint minuts en sortia
un altre, si el perdíem tampoc era cap drama).
Facturem sense contratemps, i ens dirigim a la zona
d'embarcament. Mentre ens esperem donem un cop d'ull a la guia
de Copenague, i planifiquem la visita. L'endemà agrairem aquesta
estona dedicada a la preparació, ja que aprofitarem molt el dia. Poc
abans d'aterrar a Copenague veig un parc eòlic, que s'endisa al mar,
amb una vintena de molins.
A l'aeroport de Copenague mateix comprem la Copenague Card, que
ens permet l'entrada a diversos museus i atraccions, l'ús de
transport públic de forma il∙limitada i descomptes a diversos
La sireneta (Copenague)
museus. Comprem la de tres dies, tot i que només hi serem dos; no
sé del cert si ens va sortir a compte, ja que no és barata, però tampoc ens hi amoïnem massa.
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Agafem el tren fins a Copenague; l'estació és molt a prop de l'hotel, de manera que anem caminant, no
sense certa desorientació inicial. L'hotel és força senzill, res a veure amb el d'Oslo, i té l'avantatge de ser
molt cèntric. Al vestíbul de l'hotel ens hem d'esperar una mica, i una parella ja gran ens passa al davant
(després de preguntarme si estem fent cua). Deixem anar un "quin morro", i resulta que són espanyols,
i ens han entès; acabem els nostres tràmits amb la recepcionista una mica abans que ells, i entrem a
l'ascensor. Suposo que una mica avergonyits no gosen pujar i compartirlo amb nosaltres.
A l'habitació hi fa força calor, deixem la finestra una mica oberta (de fet
acabarem dormint amb la finestra oberta). Deixem les maletes i anem al port, a
veure la Sireneta, símbol de la ciutat inspirat en el personatge del conte de Hans
Christian Andersen. Per arribarhi agafem un vaixell, i després caminem una
mica. L'estàtua només pot ser fotografiada de costat, per ferho de cara cal
ficarse a l'aigua. Mentre mirem l'estàtua cau un bon xàfec, curt per sort; em
fico sota un arbre per mirar de mullarme una mica menys (per sort no hi ha
llamps).
Passat el xàfec passem per davant de l'església de Sant
Alban, i entrem a la ciutadella anomenada Kastellet. A
l'interior del recinte, amb fossat, hi ha un molí de vent,
diuen que el darrer que va funcionar a Copenague. En
sortir anem fins al Palau Reial, passant per la
Port (Copenague)
Amaliegade, un carrer amb vivendes reconvertides a
oficines. Des del Palau Reial ens arribem a l'església de Sant Federic, també
coneguda com església de marbre. De forma circular, té una cúpula immensa i
molt alta, visible des de pràcticament tota la ciutat. Intento fer una fotografia
més o menys decent de l'interior, però em falta perspectiva, i desisteixo.
Tornem a atravessar la plaça del Palau Reial, per arribar al canal, i veure el teatre
de l'òpera en construcció (es preveu que entri en funcionament el 2005).

Teatre de l'òpera, en construcció
(Copenague)

Caminem pel voltant del port fins a arribar
Nyhavn (Copenague)
al Nyhavn, possiblement el carrer més
fotografiat de Copenague: cases de colors d'alçada homogènia, amb
velers a tocar, que li donen un caràcter especial. Faig algunes
fotografie, la llum de la posta de sol és extraordinària. En aquest
canal mateix agafem una embarcació per fer una volta pels canals.
Hi ha una noia que explica els diferents monuments, tant en danès
com en anglès. Se m'escapen força coses, sobretot perquè no noto
que parla anglès fins que porta tres o quatre
frases. Ens asseiem a la popa, a l'aire lliure,
la qual cosa ens permet fer fotografies sense
la molèstia dels vidres.

Repetim part del recorregut que ja havíem
fet amb el vaixell que ens ha portat a veure
la sireneta (pel canal principal), però també
ens fiquem al Christinanshavn, on veiem
uns canals també la mar de típics. En un
parell d'instants podem fer una fotografia al
campanar de l'església de Sant Salvador
(Vor Freisers Kirke), que té una escala
exterior daurada. Hi ha alguns ponts que
Nyhavn (Copenague)
són molt baixos, tant que no es pot anar Església Sant Salvador
(Copenague)
dret al vaixell. D'altres són força estrets, i
requereixen certa perícia al patró, que ha de maniobrar perquè ha de girar tot
just sortirne. Ens trobem gent que fa piragüisme pels canals, i això obliga a reduir la velocitat en alguns
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punts.
De nou al Nyhavn, faig una altra fotografia i ens asseiem per sopar (sí, turista total... però el lloc s'ho val,
i s'hi està molt bé). A una taula al costat hi ha una noia que ha esperat el moment precís que el sol no
toca les embarcacions però encara il∙lumina els edificis per fer fotografies. Bon moment, sí senyora. Em
fixo que va amb una EOS 3 i un 28135 3.55.6 EF IS de Canon... el mateix que tenia jo fa dos anys.
Sopo un menú de tres plats, postres incloses, del qual només recordo un plat de salmó. Mentre sopem el
sol acaba de podre's, i la temperatura baixa força.
Acabat de sopar anem caminant fins l'hotel. Aconsegueixo desorientarme una mica, bàsicament
perquè no puc llegir el mapa (les lletres són molt petites i hi ha poca claror als carrers. Suficient per
caminar amb seguretat, però no per llegir!). Passem per davant del Tivoli (fins ara l'havíem deixat de
banda) i des de fora veiem les dues atraccions que deuen fer les delícies dels més joves i agosarats: una
caiguda lliure i la muntanya russa. Els que hi pugen (més ben dit, baixen) criden sense miraments.
Atravessem l'estació del ferrocarril (per fora) i anem a dormir.

Dimecres 18 d'agost: Copenague
Ens llevem d'hora, i esmorzem. Com a curiositat de l'esmorzar, l'aparell per tallar el formatge danès: és
un filferro tensat enganxat a un mànec que gira i, a cada volta, talla una llesca de formatge i baixa una
mica. Perquè funcioni el formatge ha de ser tou, òbviament. Totes les llesques tenen el mateix gruix.
Sortim per anar a la catedral, on volem ser al voltant de les 9. És la catedral luterana; de fora és una mole,
de dins és emblanquinada, força lluminosa, amb estàtues dels dotze apòstols. El sostre i la cúpula tenen
motllures de guix. Les finestres són a la part superior, com en un segon pis, al voltant d'una galeria.
Anem fins al castell de Rosenborg, on hi ha mobles, joies, obres d'art, eixovar i vaixelles de diferents reis.
Ens donen un tríptic molt escuet, on diu que podem comprar apart un llibret amb explicacions
addicionals. D'antuvi penso que ja el podrien facilitar d'entrada, però després ho entenc: hi ha milers de
peces catalogades, i el llibret no seria apreciat ni utilitzat per tothom.
Hi ha dos pisos i el soterrani; a l'entrada un home ens marca l'entrada i ens explica en espanyol que, per
veure les joies de la corona, haurem d'anar després al soterrani, i que guardem l'entrada. A la planta
baixa hi ha força habitacions i mobiliari, i unes quantes pintures. A la panta superior hi ha una sala molt
gran, amb trons del rei i la reina, i unes quantes estàtues d'animals, lleons si no em falla la memòria.
També hi veiem sales monogràfiques (la sala de la porcellana, o de bronze).
Feta la visita a l'interior del castell anem al soterrani on, ben guardades, hi ha les joies de la corona. Hi ha
joies diverses, i destaquen alguns ceptres i dues o tres corones reials.
En sortir ens asseiem deu minuts a un banc
del jardí, a descansar. Al costat del castell
veiem formar uns soldats, vestits com els de
la guàrdia reial. Primer pensem que estan
assajant algun número, però quan els veiem
sortir del recinte en formació suposem que
van cap al Palau Reial, per a fer el canvi de
la guàrdia. Són quarts de dotze.
Caminem fins al centre. Veiem una botiga
molt gran de llaminadures (dues plantes,
cada una d'uns trenta metres quadrats), de
tot tipus i color. Més endavant ens topem amb una xarcuteria amb molts i
variats formatges, exposats al públic. Destaquen unes rodes de formatge de,
Rundetarn (Copenague)
potser, un metre de diàmetre.
Rampa interior Rundetarn
(Copenague)

Gabriel Massip – Sota llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual

22/25

Escandinàvia

Del 7 al 19 d'agost de 2004

Arribem a la Rundetarn (o torre rodona), dins de la qual transcorre una rampa en cargol, dóna accés a la
sala d'exposicions (originalment biblioteca) que hi ha al damunt de l'església. Al capdamunt de la torre
hi ha, a més, un observatori astronòmic. Pugem fins dalt, i veiem una bona panoràmica de la ciutat.
En baixar de la torre entrem un moment a l'església de la Trinitat. És gran i lluminosa, també
emblanquinada, amb certs detalls daurats d'estil barroc als capitells i al sostre, d'on pengen unes
làmpares també daurades especialment recargolades.
En sortir anem fins a la Gliptoteca Ny Calsberg. Una gliptoteca és un lloc on es
guarden escultures. Abans de la visita dinem un sandvitx; mentre esperem un
home gran ens pregunta si pot seure a la taula, perquè no hi ha taules buides; el
convidem a seure, i intercanviem impressions: és danès, i sembla que ve sovint
a menjar al restaurant del museu, els dimecres, que no fan pagar per entrar; ens
recomana els pastissos!
L'edifici té una entrada espectacular, amb moltes plantes (gairebé sembla un
jardí botànic). Probablement és un antic palau, i ara tota la part antiga està
essent reformada. Al que devia ser un pati interior hi ha l'única zona visitable,
amb dues o tres plantes i una terrassa al capdamunt. Hi ha escultures de totes
les èpoques i estils, destacant algunes d'egípcies, gregues, romanes i fenícies.
M'enamoro d'unes petites estàtues de bronze de mig pam d'alçada.
Decidim passejar pels carrers peatonals del
centre. Ens asseiem a un bar a prendre un
cafè. Estic rendit, des de les nou del matí
hem segut només deu minuts quan hem sortit del Rosenborg i a
l'hora de dinar, havent visitat dos museus. Mentre espero el cafè
estic a punt d'adormirme!
Ajuntament
(Copenague)

Bo i asseguts veiem com un home del fons
fa arribar una flor (el cambrer fa de
missatger) a una noia que tenim un parell
Tívoli (Copenague)
de taules més endavant. La noia es veu
obligada a aixecarse i anar a saludarlo; que nosaltres veiem tot queda aquí.
Un cop descansats badem una mica més per les botigues del centre. Recordo
especialment alguna papereria i també botigues de parament de la llar, en
concret una d'especialitzada en cafès i tes: cafeteres, termos teteres, tasses de
tot tipus i mides. En una d'aquestes botigues fem temps fins que passi el ruixat
de la tarda.
Al final de la tarda passem per davant de
l'ajuntament, i veiem l'estàtua de Hans
Estàtua H. C. Andersen Christian Andersen. A l'entrada de
(Copenague)
l'ajuntament dos o tres trompetistes
toquen quatre notes de tant en tant. No
acabem de trobarhi massa
sentit.

Tívoli (Copenague)

Entrem al Tivoli. Deixem les
bosses a la consigna, tot i que
em quedo la màquina de Il·lustració : Tívoli (Copenague)
fotografiar. No tenim intenció de
pujar a cap atracció, sinó de passejar. Al capvespre és el millor
moment per anarhi, ja que encenen un munt de bombetes que
il∙luminen tot el parc. En un extrem veiem començar un espectacle
de mim; no tenim cadira, i no ens quedem a veure'l. Voltem buscant
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restaurants, al final ens quedem al Ultimo, restaurant d'inspiració italiana, tot i que sopem en
companyia musical de Julio Iglesias (per sort força baix, no molesta). El restaurant és força fosc, cada
taula té una espelma per il∙luminar (això ho hem vist a molts locals). Compartim un parell de plats, no
recordo en absolut què hi havia.
En acabar de sopar donem encara un tomb pel parc, i anem a dormir.

Dijous 19 d'agost: Copenague-Barcelona
Ens llevem a quarts de vuit, esmorzem i arreglem les maletes. Les deixem a la consigna de l'hotel, i
sortim cap a l'ajuntament, que no hem visitat encara. Ens hem d'esperar a les 10 en punt per pujar a la
torre, segons ens diu el senyor que ven les entrades (per cert, ja és curiós que precisament aquesta visita
no estigui inclosa a la Copenaghuen Card); més tard entenem per què aquest horari tan precís: cal pujar
a peu uns trescents graons, i cal anar acompanyat de personal de l'ajuntament, ja que cal passar per
passadissos de l'edifici. És comprensible, doncs, que l'horari estigui marcat de forma estricta. Potser
també les 20 corones de pagamnet són una espècie de peatge dissuassori...
La pujada és primer per una escala de cargol, i després per uns quants trams d'escales de fusta rectes,
més còmodes. Dins de la torre hi ha canonades d'aigua per a extinció d'incendis a cada replà. Al
penúltim veiem el mecanisme del rellotge, tancat dins d'una caixa de vidre (o plàstic). Presenciem
l'avanç d'un minut: es mouen unes rodes, que trasmeten el moviment cap al pis superior per mitjà d'un
eix tancat dins d'un cilindre.
En tota la visita ens acompanya, a més, els nens d'una escola. Les criatures deuen tenir uns set o vuit
anys, i van acompanyades de dues o tres professores. Òbviament hi ha força xivarri.
Un cop a dalt veiem una bona perspectiva de la ciutat: la mateixa
plaça de l'ajuntament, el Tívoli, la Glyptoteca Ny, les diferents
cúpules i punxes de la ciutat (Copenaghe és especialment atractiva
en aquest sentit) i, al fons de tot, el pont que uneix Dinamarca i
Suècia. Fem unes quantes fotografies i baixem (ens fan baixar, no
ens expliquen ben bé per què).
A l'hora de baixar els nens de l'escola s'ho agafen amb força calma.
Algun d'ells fins i tot li fa força impressió l'escala de cargol.
Pont Dinamarca-Suècia

A l'entrada de l'ajuntament hi ha el Jen Olsen's Ur. Aquest precís i
impressionant rellotge (de l'alçada d'una persona i uns tres metres
d'amplada) va ser dissenyat pel rellotger Jen Olsens, i pagat per subscripció popular (construït quan el
rellotger ja era mort). Només amb elements mecànics (unes quantes desenes d'engranatges), impulsat
per pesos que són aixecats un cop per setmana, i regulat per pèndul, marca entre altres (aquestes dades
són extretes dels mateixos textos explicatius que hi ha a la sala del rellotge; he fotografiat els textos):
•
•
•
•
•

Hora local (GMT + 1)
Data (calendari perpetu) i dia de la setmana
Fases de la lluna (per tot l'any)
Posició de tots els planetes respecte al sol
Hora solar local (entenent com aquella hora en què les 12 del
migdia coincideixen amb el punt més alt del sol)

És una meravella de la mecànica i la precisió; tot el mecanisme és
visible a través de la caixa de vidre.
Un cop a la plaça viem que hi ha una manifestació de Greenpeace: Rellotge Jen Olsens (Copenague)
escampen peix mort en una taula ben llarga (potser vint metres), i hi
ha un parell de pancartes; una és en danès, que no entenem. A l'altra s'hi llegeix prou de malversar la
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vida, més o menys (en anglès, no recordo les paraules exactes).
Enfilem els carrers comercials; busquem la botiga on vam veure el trenca
closques esfèric, buscanthi algun passatemps o objecte original; resulta ser
una botiga exclusivament de tabac (amb un museu al soterrani i tot), però
només tenen aquest joc.
Anem fins a l'hotel i recollim les maletes, i caminem fins l'estació. Un cop dins
ens assegurem (preguntant a informació) que el proper tren a l'aeroport és el de
les 12:20 que passa per la via 5. Sí, ho és. (El problema venia del fet que el nom
de l'estació de l'aeroport no sempre és escrit igual).
Pugem al tren; va força ple, i amb moltíssima gent amb maletes, no podem
seure. Al cap d'un quart som ja a l'aeroport, un parell d'hores llargues abans de
l'hora del vol. Hi ha molta gent fent cua per embarcar, però despatxen força
ràpid. Quan acabem els tràmits fem un mos (un sandvitx de salmó open face,
que no entenem ben bé què és fins que ens el porten: només té mitja llesca de
Rellotge Jen Olsens
(Copenague)
pa!). Són un parell de talls de salmó fumat, prou bo, acompanyats d'una fulla
d'enciam i una mica de formatge d'untar. Ho acompanyem d'una cola i prenem
un cafè (un cafè exprés, el primer cafè com cal des de fa unes quantes setmanes!). Ens adonem també
que és el primer moment que seiem des de l'esmorzar.
En acabat ens dirigim a la porta d'embarcament, no sense treure el cap abans per alguna botiga de
records. L'aeroport és gran, ja ho havíem notat dos dies abans, en què vam haver de caminar molt per
arribar a la zona de recollida de maletes; hem de caminar força estona per arribar a la porta A8, a la zona
de vols internacionals. Embarquem sense massa contratemps (per casualitat sóc el primer d'entrar a
l'avió, ja que en el moment que es forma la cua sóc al costat de la porta d'embarcament).
El viatge transcorre sense contratemps. Ens donen una carn rostida, que de fet es complementa bé amb
el sandvitx que havíem menjat feia una hora llarga. Aprofito el viatge (gairebé tres hores) per descansar
una mica, retocar el full de càlcul de vols (mantinc un full de càlcul amb tots els trajectes d'avió que he
fet), fins que em diuen que tanqui la Palm, ja que "ha caído" (sic) l'avís de cordarse el cinturó (estic
segur que de cap manera la palm no és capaç d'interferir els instruments de vol i control, però no es
tracta de discutir i, menys encara, muntar un numeret dalt de l'avió; d'altra banda ja entenc que si
comencen tenint permissivitat amb les Palm la norma acabarà essent inútil, i probablement els aparells
pròpiament emissors com els telèfons mòbils sí que poden interferir).
Arribem a Barcelona al voltant de dos quarts de sis de la tarda. Recollim equipatge, i ens dirigim al servei
de reclamacions d'Iberia (que representa Finnair per a aquests tràmits a Espanya) per a demanar el
rescabalament de les despeses originades pel retard de la maleta en l'avió d'anada. Em donen un parell
de números de telèfon, i em diuen que contacti amb el personal de Finnair de fora de la zona de
recollida d'equipatges. A fora no hi ha personal Finnair, i anem al mostrador d'Iberia, des d'on em volen
tornar a fer entrar a la zona de recollida d'equipatges... res, al final decideixo trucar al telèfon que m'han
donat. (Al cap d'uns dies ens tornen els diners que hem gastat.)
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