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més prolífics del segle XX i gairebé 
un heroi nacional. Fins i tot l’aeroport 
principal del país porta el seu nom. El 
museu està ple de curiositats, invents i 
genialitats. 
Els encants de Belgrad no acaben aquí. 
La ciutat té l’església ortodoxa més 
gran del món, Sveti Sava. Des d’allà, 
caminant, es pot arribar al centre de 
la ciutat a través del carrer dels gover-
nants serbis, on, separats per una zona 
enjardinada, hi ha dos dels edificis més 
macos de la capital sèrbia, l’Ajunta-
ment i el Govern, dos antics palaus.

Un passEig pEl DanUbi
Un dels principals encants de la ciutat 
són els rius que la creuen. Pots pas-
sejar per les seves ribes, tant del Sava 
com del Danubi, creuar cap a alguna 
de les illes que es formen al bell mig 
dels cursos –sobretot val la pena l’illa 
d’Ada Ciganlija, espectacular– o fer 
una passejada en vaixell per contem-
plar la ciutat des d’una altra perspecti-
va. A l’estiu, esclar, és obligatori fer-hi 
un cabussó! 
I no ens podem acomiadar de Belgrad 
sense berenar al decadent i alhora 
encantador Hotel Moscou. Una balu-
erna enorme, estil art noveau, atrapat 
a la teranyina del temps. Pastissos 
tradicionals, tes, llimonades, un piano 
i un pianoman. Vidimo se uskoro o fins 
aviat. cristina sáez

ESCAPADES

Belgrad és una ciutat fascinant. Només 
cal passar-hi una nit per adonar-se’n i 
per acabar, inevitablement, rendit a la 
seva màgia. Tot i que no és una ciutat 
maca –o no almenys en el sentit en què 
ho són Venècia, Praga o París– és ama-
ble i somrient i bull d’energia i vida. I el 
fet d’estar banyada per dos rius li confe-
reix un encant especial.
La seva situació geogràfica, a cavall 
entre Orient i Occident, l’ha convertida 
en un lloc de batalles freqüents. Tant 
és així que Belgrad possiblement és la 
ciutat del món que més cops ha estat 
destruïda i reconstruïda. Els seus 
barris i carrers són un reflex de la seva 
història: edificis del període austro-
hongarès conviuen amb d’altres del 
realisme socialista, i hi ha immobles 
d’influència barroca al costat de case-
tes encantadores de colors que rivete-

gen el Sava i el Danubi. I els efectes de 
la guerra, omnipresents, que segueixen 
sent encara bastant evidents: esquelets 
d’edificis abandonats, runes, metalls, 
façanes amb les petjades de la metralla. 
Una ciutat a mig refer que, de vegades, 
sembla congelada en el temps.

QUE FlUEixi la Música!
Diuen que Belgrad té l’ambient 
nocturn més animat de tot Europa.
Bona prova és que els seus habitants 
surten cada dia fins a altes hores. 
La ciutat ofereix mil opcions: des de 
cafès acollidors on es pot beure vi 
calent i xerrar, fins a bars increïbles i 
centres culturals amagats en edificis 
residencials amb concerts cada nit, o 
clubs glamurosos i chics on punxen 
–afirmen els serbis– els millors DJs 
europeus.

La ciutat transpira música per tots 
els racons. Les kafanes, tavernes amb 
melodies tradicionals en viu, esquitxen 
Belgrad i són una invitació per fer una 
rakia, la beguda nacional, una mena 
de licor elaborat a partir de prunes i de 
codony, i per deixar-se emportar pels 
sons de la tamburitza, una guitarreta 
pròpia dels Balcans. Per sortir, es pot 
escollir el barri turc, molt animat, que 
col·loquialment els serbis anomenen 
Sillicon Valley, i no precisament per les 
companyies tecnològiques de la zona… 
Una altra opció és el barri bohemi, 
Skadarska, que a començaments del 
segle XX va ser refugi habitual de poe-
tes, escriptors, músics i artistes. Avui 
dia és un carreró encantador, empe-
drat, ple de cafès, galeries d’art, restau-
rants, teatres. És un dels indrets més 
antics de la ciutat i es conserva tal com 
va néixer a finals del segle XIX. Una 
bona opció per a qualsevol hora del dia. 
A l’estiu, les terrasses i la música enva-
eixen el carrer. Les ribes dels dos rius, 
el Sava i el Danubi, són també un bon 
destí per gaudir de la nit de Belgrad.

cosEs pEr visitar 
La ciutadella de Kalemegdan és un 
dels principals atractius de la ciutat. 
Situada a la part antiga, es compon 
d’un enorme parc i una fortalesa que 
ha guardat la ciutat des de fa més de 
2.300 anys, tot i que la part que es 
conserva avui dia és del segle XVIII. 
El lloc és increïble, ple d’enormes 
portes de fusta i de raconets. Val la 
pena caminar-hi una bona estona i 
gaudir-ne. Des d’allà, les vistes dels 
rius són magnífiques, ja que al davant 
de Kalemegdan és on el Sava s’uneix 
al Danubi. També podeu recórrer-la 
i buscar alguns dels seus més bells 
secrets, com ara una petitíssima esglé-
sia ortodoxa que conserva alguns dels 
mosaics més antics de Sèrbia. Des 
d’allà es pot visitar la part més antiga 
de Belgrad, baixar pel carrer Kneza 
Mihailova, la principal artèria comer-
cial de la ciutat, i serpentejar pels seus 
carrers, plens de botigues, de galeries 
d’art i de llibreries antigues que con-
trasten amb uns moderns bars de vins. 
A partir d’aquí, es poden visitar les 

BElgrAD
viatge al cor dels Balcans

runes de la Biblioteca Nacional, que va 
ser bombardejada a l’inici de la Segona 
Guerra Mundial, i fer un cop d’ull a 
l’edifici de la posada de la princesa 
Ljubica, que avui dia és un museu, però 
que conserva el seu aspecte original 
del segle XIX. La millor manera d’aca-
bar el matí és assaborint les delícies de 
la gastronomia sèrbia, molt saborosa, 
elaborada a base de carn, verdures i 
formatges. Una bona opció és anar al 
restaurant “?”, el més antic de la ciu-
tat i bastant pintoresc. Cal tastar el 
gibanica, una mena de pastís salat amb 
formatge, ous i crema agra, i també els 
pebrots estofats amb feta. Abans de 
marxar, val la pena aturar-se al Museu 
de Nikolai Tesla, un dels inventors 
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