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Viatge a la TOSCANA
del 4 a 111 de juny de 2018

• Biel Gomila
cambreres i cambrer,
súper amables.

Dimarts, 5 juny
Florencia, la capital
oficial de laToscana.
Al matí, a l'hotel, es
presenta Gastone, el
guia que ens acompanyaria fins al dissabte,
dia 9. Per a aquesta
Del 4 a l'll de juny, "sota el sol de la
Toscana, la vida fou bella". Quaran- jornada comptá amb el suport de la
ta-set persones férem el viatge anu- seva germana, Antonella. Ens divial de la Germandat a aquesta regió dírem en dos grups. Art pels quatre
italiana. Varen ser set dies intensos costats: placa del Duomo, catedral,
de cultura, visites, paisatges, excel- baptisteri, campanar, galeries Pizzi,
lent programa i guies (Lali, Gasto- el David de Michelangelo Buonarne, Antonella i Rima), bons ápats rotti a la Gallería dell'Academia...
(amb pasta cada dia), coneixences Diñar, a la placa de la República, al
de noves amistáis i renaixement de Ristorante Giubbe Rosse, on tornaríem el díssabte. Durant el sopar,
records interpersonals.
Roberto em comenta que havia caminat 9 km, fet que es repetiría o
Dilluns, 4 juny de 2018
augmentaría en altres dies. L'aproPalma-Florencia
Sortida de Palma a les 17.50, en fitament del temps marca el signe
vol directe a Firenze. A l'aeroport que continuaría al decurs del viatens donaren un tíquet de 12€ per ge. Comencárem amb bon peu!
comprar menjar, a causa del retard.
Sortírem a les 17.30. Foren tres Dimecres, 6 juny
hores i mitja d'espera per culpa de Florencia-San Gimignano-VolterVueling, fet que ens va privar de ra-Floréncia
la tarda lliure en aquesta ciutat. A Abans de partir de Mallorca, molta
l'aeroport italiá ens rebé Lali (Eula- gent m'havia alabat Sant Gimignalia), la guia catalana de Ripoll que no. Feren curt a l'hora de qualificar
havia vingut el matí des de Barcelo- la Manhattan medieval! Després
na. Ens demaná si volíem que par- ens dirigírem a Volterra, la ciutat
las en cátala o castellá. Se sentiren etrusca, de l'alabastre.
veus de "cátala", pero va prevaler la Ens hi férem la foto
proposta de qui digué "castellá", tot de grup que es va puraonant que hi havia algú que par- blicar el dia 13 a Diari
lava aquesta Mengua. Després de de l'Escola (Diari de f
deixar maletes a l'hotel, marxárem Mallorca). El vespre,
directament al restaurant Tirabara- cadascú campa al seu
lla de la Via della Scala, on cada ves- aire. Un grup de sis
pre aniríem a sopar i que es troba- anárem a escoltar un
va a 700 metres de l'hotel. Per cert, concert gratuít a l'es-

glésia de Santa Croce. Consistía en
un "omaggio a Rossini - 1505 Anniversario della morte", amb obres
de W.A. Mozart i G. Rossini i actuacions de l'Orchestra da Camera di
Firenze i del Great American Choir
d'EUA. A la segona part, intervingueren, de forma conjunta, mes de
cent cantaires i músics.
Dijous, 7 juny
Floréncia-Arezzo-Chianti-SienaFloréncia
Quan baixaven cap a la placa d'Arezzo, Amalia, la companya de Pilar
Barceló, s'expressava amb una emoció que contagiava: "Quantes vegades he vista La vida es bella! Record
totes les escenes, especialment, el
paper d'aquell nin i el contingut de
la conversa amb el seu pare al final
de la pel-lícula". Aquests i altres comentaris vaig compartir amb ella
en el mateix lloc de rodatge, una
de les meves ¡Husions, també, del
viatge.Les noves amistáis entre el
grup anaven formant-se in crescendo. Els "nous" esbrinávem quins lligams ens podien unir al decurs de
les xerrades amb membres de l'expedició. Aquesta nova simbiosi i el
fet de compartir records deis anys
de magisteri, de viatges o d'altres
tipus d'activitats o relacions deis
qui ja es coneixen marcaven el bon
ambient que romangué durant els
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53 G e r m a n o r
i a Ies20.30arr¡bávem
al restaurant. La tónica de les dotze hores
es repetí en següents
erónos: de 8 a 20h, de
7.30 a 19.30h. Encantats de la vida: "Ja que
hi érem".

dies d'una eixida maca, "Sota el
sol de la Toscana" (recordau el film
amb aquest títol?). Dinárem en un
agroturisme, enmig d'un ¡dil-lic paísatge. Després, visita a Siena d'on
destacam la meravellosa catedral,
tant a l'exterior com a ('interior.
Divendres, 8 juny
Floréncia-Pisa-Lucca-Floréncia
A Pisa tenguérem temps de fer les
tres visites: Duomo, Baptisteri i Cementiri- i contemplar la Torre Inclinada. La tarda es dedica a Lucca, la
patria de músics (Puccini, Bocherini...), de les murades i les torres.
Significa una altra diada de turisme
per Italia ben aprofitada. Havíem
sortit a les 8.30 del matí de l'hotel

Dissabte, 9 juny
Florencia
De bon matí, a la Piazzale
Michelangelo,
ja gaudíem de les
millors vistes de Florencia. Al Palau Pitti
s'incorporá, com succeí el primer día de
Florencia, una segona
guia, Rima. Amb ella
i Gastone, ens dividírem en dos grups. A
nosaltres ens toca na
Rima. Llenguatge ciar,
quasi perfecte castellá i, com Antonella i
Gastone, ben documentada. De 10.30 a
12.30, ens va descriure valuosos quadres.
Igualment que em
passá el dimarts a la Gallería degli
Ufizzi, em feren recordar que la historia de Tart m'ajudá a aprovar el
Dibuix amb dona Carme Eyaralar.
Després del diñar al Giubbe Rosse,
on menjárem "gnocchis" (una mica
diferents deis de Siena), escoltárem
les darreres i detallades informacions del guia Gastone a la sagristia
nova de les Capelles Medicee. Versaren sobre el conjunt escultóric
mes important que el gran Miquel
Ángel realitzá a Florencia, localitat
situada, precisament, a 100 km de
Caprese (provincia d'Arezzo), poblé
on havia nascut Tinsigne artista del
Quatrocento (final) i del Cinquecento.

Diumenge, 10 juny
Le Cinque Terre
Gentada, trens plens de gom a
gom, llocs privilegiats, penya-segats, pobles multicolors penjats a la
muntanya, Mediterránia, cales, elevats passadissos entre les roques i
la mar blava, diñar al restaurant Al
Castello (Vernazza) de magnifiques
vistes, boom turístic nascut ais anys
70, paratges impressionants... Cinque Terre, formada per cinc pobles
deis quals coneguérem Riomaggiore, Manarola i Vernazza (per aquest
orde), esdevingué un brillant epíleg
del viatge. Lali fou Túnica guia de
la jornada en aquesta regió situada a la provincia de La Spezia, a la
costa del mar de Liguria. Confessá,
a Tañada, que "havia hagut d'estar
callada al decurs de les altres rutes
de la setmana" i que "ara, agafant
el micro de Tautocar, gaudiria de
fer-nos algunes explicacions". Foren
unes ben acurades llicons de geografía, historia, economía, turísme,
sodetat, cinema... de la Toscana en
general i de La Spezia en particular.
Dilluns, 11 juny
Floréncia-Palma
Puntualitat de Vueling a Tavió de
les 11.30. Dia de comiats en una
agradable i aprontada sortida de
vuit dies a la meva estrena en els
viatges de la Germandat.
Dades d'interés
-Poblado de la Toscana: 3,7 milions.
-Població de Florencia: 377.000.
-Visitants a Florencia: mes de 10
milions anuals.
-Patrimonis de la Humanitat de la
Toscana que visitárem: Florencia,
Siena, Sant Gimignano, plaga del
Duomo a Pisa, palau Médici.
-Economía: la Toscana, tercera área
vinícola d'ltália (80% rosso).

