
Desembre 1991: Viatge a l’URSS en plena desintegració 
 
El dilluns 9 de desembre de 1991 emprenem vol cap a Bakú (capital de la república 
sovietica d’Azerbaijan), l’URSS agonitza, son els últims dies abans de la desaparició del 
gran estat comunista. Gorbatxov acaba els seus dies com a president d’un estat que es 
desintegra.  De fet, l’home estava mort políticament des de l’agost d’aquell mateix any  
quan havia estat ridiculitzat pels militars colpistes i Eltsin (President de la Republica 
Russa) es va erigir com el defensor de les incipients i fràgils llibertats democrátiques. 
 
L’aparell és un petit jet privat on hi viatgem en Xavier Domingo (que farà reportatges 
sobre Azerbaijan al diari EL Observador), el Sr. Ansems (Petrocat), Francesc Gordo, Sr. 
Castillo, Marc Prenafeta i Lluís Prenafeta a més d’una tripulació formada per dos pilots i 
una assafata.  Després de 30 minuts d’haver-nos enlairat a Barcelona hem de tornar degut 
a un problema amb la porta de l’avió.  El problema se soluciona amb força celeritat i de 
nou ens enlairem i enfilem via cap a Estambul on hi arribem unes 4 hores més tard, 
deurien ser les tres de la tarda.  A Estambul no recordo que ni tan sols sortíssim de l’avió, 
el paisatge era nevat, completament blanc i per tant hi havia sensació de fred.  
 
Un cop repostem carburant, ens donen el permís per tornar a enlairar-nos i ens dirigim 
cap a Bakú.  El viatge es va allargant forces hores, ens havien dit que en duraria un parell 
però ja havien passat aquest temps i no estavem encara a prop del destí.  L’avió és petit, 
no més de 10 places i l’accès visual a la cabina i fins i tot a la conversa amb els pilots és 
molt directe.  Els pilots ens fan saber que hem hagut de desviar el rumb.  Estavem 
sobrevolant Geòrgia, després Armenia però les autoritats d’aquest país en saber que ens 
dirigim a Bakú ens obliguen a desviar-nos.  Armenia i Azerbaijan es troben en guerra pel 
territori de Nagorno Karabakh i és normativa d’aviació civil de no sobrevolar territori en 
conflicte bèlic.  Per tant ens hem de desviar de la nostra ruta i enfilem cap al sud en 
direcció Iran.  Un cop entrem en territori iranià, tornarem a dirigir-nos cap el nord en 
direcció Bakú.  Com és d’imaginar dins l’avió malgrat regnar la tranqulitat hi ha una 
certa inquietud: fa forces hores que hem sortit, és negra nit,, ens han desviat la ruta i 
estem sobrevolant països molt estranys per nosaltres. La cosa es complica quan entrem en 
espai aeri azerí, els controladors aeris d’aquell país no parlen anglès i reclamen que des 
del nostre avió parlem en rús.  Sortosament un dels passatgers el Sr. Castillo parla aquest 
idioma i fa de traductor entre la torre de control i els pilots.  El controlador aeri indica 
una alçada que estranya molt als pilots, no coincideix amb les seves dades.  Després d’un 
intercanvi de frases traduides per en Castillo s’adonen que des de la torre estan donant les 
alçades en metres quan en l’aviació internacional es donen sempre en peus.  Els pilots i 
en Castillo ràpidament demanen una calculadora per poder anar fent els càlculs de 
conversió de metres a peus.  Els càlculs son a un ritme frenètic perquè ens acostem a 
Bakú i cal anar apropant-se a la pista d’aterratge.  Des de les finestretes de l’avió per fí 
veiem alguna lleu llum a l’exterior això ens fa pensar que per fí arribem al destí que tan 
llarg s’ens ha fet.   
 
Aterrem en una pista que fa la impressió de ser molt petita i solitària, gairebé no hi ha 
més avions i a l’exterior no s’hi veu ningú.  Amb prou feines alguns fanals mig 
destartelats amb una timidíssima llum groga trenquen la foscor.  Estem desitjant baixar i 



sortir portem masses hores allà tancats, però no tenim encara autorització per fer-ho.  
Hem d’esperar una llargs 30 minuts o potser més fins que algú pica la porta de l’avió, 
apareixen una gent amb aspecte militar: porten gorres verdes abrics amb forces medalles i 
condecoracions, no hi ha dubte. Son membres de l’exèrcit roig.  Sorprèn veure que va 
pujant gent i més gent.  L’avió és petit i evidenmtnet no hi ha prou espai per més gent.  
Hi ha uns instants de silenci absolut, ningú s’atreveix a trencar el gel, per fí un dels 
militars diu amb veu potent inquisidora :  passaporti !!! 
 
No sé perquè ho va dir amb italià però si recordo que ho va fer amb aquest idioma, cosa 
força sorprenent trobant-no en l’Asia central sovietica.  Un dels militars, el que semblava 
de rang més alt, mirava el passaport i el passava a un ajudant el qual hi estampava amb 
força un tampó, en veure això em vaig adonar que efectivament allò era l’URSS en estat 
pur. 
 
Poc després pujar a l’avió un personatge, civil, es tracta d’un tal Adnan.  Amb un italià 
més que correcte es dirigeix al Lluís Prenafeta li fa una ostentosa abraçada i li dona 
paraules de benvinguda, la seva presència ens reconforta una mica, son les primeres 
paraules amables i a més d’algú que parla un idioma intel.ligible per nosaltres. 
 
Adnan era un personate curiós: d’uns 50 anys, no arribava al metre setanta, era de nas 
pronunciat on hi descansaven unes ulleres rodones, pretesament modernes, vestia sempre 
amb jaqueta de pana, marron fosc, no precisament luxòs.  Feia un aspecte d’home curtit 
en mil batalles, acostumat a ser el centre d’atenció i hàbil i astut en aquell món tan opac. 
 
De nacionalitat siriana, Adnan havia estat un alt dirigent de la Lliga àrab la qual cosa li 
havia provocat molts problemes amb extremistes islàmics fins el punt que havia estat 
tirotejat diverses vegades, portava la marca de les bales en dos o tres parts del seu cos, i 
les ensenyava, orgullòs, si li ho demanaves.  Tenia bons contactes a l’Asia Central i feia 
d’intermediari entre els governs d’aquella zona i els pocs homes de negocis occidentals 
que començaven a acostar-se per aquells paratges, (recordem que encara sovietics).  Era 
un autèntic políglota: parlava àrab, rus, alemany, francès, italià, azerí i algun altre idioma 
que no recordo, també es defensava (precariament) amb l’anglès però no era precisament 
el seu fort, fet curiòs tractant-se d’algú amb tanta facilitat per les llengües.  Recitava la 
Divina Comedia de memòria,en italià del segle XV, era un conversador nat amb el dó de 
gent tan innat en aquests personatges tan curiosos.  Sempre parlava amb algú, no deixava 
mai de ser el centre d’atenció, anava canviant d’idioma a una velocitat vertiginosa segons 
qui era l’interlocutor que tenia al davant.  En aqustes situacions, molt sovint la seva ment 
tan àgil en tants aspectes, li fallava alhora de fer coincidir idioma i interlocutor de manera 
que acabava parlant amb algú amb un idioma que no entenia.  El recordo parlant als 
pilots en italià (quan se suposava que ells parlaven anglès), a mí en alemany (que no es 
precisament el meu fort), o a en Castillo (que parlava rus) en francès, i a en Xavier 
Domingo (francès nadiu) en azerí….de vegades arribava a ser realment còmic.   
 
 
 



L’aeroport és poc més que una petita terminal vella, sense gent ni moviment.  
Abandonem l’aeroport en una comitiva organitzada pel overn aerí, de cotxes pretesament 
luxosos (per nosaltres no deixen de ser uns tristos Seat 124, allí anomenats Lada).   La 
carretera fins el lloc on allotgem té sintonia amb el poquíssim que haviem vist fins aquell 
moment:  foscor, ni una ànima, de tant en tant algun fanal amb una llumeta groga.  
Evidentment la carretera és d’un sol carril, amb un asfalt molt precari. 
 
Arribem a l’hotel, bé de fet no és un hotel sinò una residència del govern Azerí on 
s’allotgen les autoritats de Moscou quan visiten la república.  Ens distribueixen les 
habitacions.  Son grans i espaioses.  Mobiliari vell i fins a cert punt rònic encara que no fa 
angúnia.  En la nostra habitació  era la “suite” principal i ens van explicar que allí hi 
havien dormit entre altres Leonidas Brejnev i Mikhail Gorbatxev.  Evidentment no puc 
saber-ho del cert, però puc afirmar amb força seguretat que he dormit al mateix llit que 
Brejnev i Gorbatxov, “se non é vero e ben trovato”. 
 
L’endema al matí vam comprovar que l’habitació (era al pis més elevat de l’edifici) tenia 
una vista esplèndida sobre el Mar Caspi, es veia també el port de Bakú.  Feia un dia molt 
lluminòs, amb força sol però amb un ambient fred, gairebé gèlid, (provocat per un lleu 
vent que entrava fins el moll de l’òs), deviem estar a un o dos graus de temperatura. 
 
Quan ens reunim per esmorzar veiem que la cosa no esà per moltes alegries.  El saló és 
buit, llevat del nostre grup i algun burocrata del govern que ens acompanya.  El menú és 
molt escàs:  una mena de pa dur amb mantega, una mica de julivert i ous de salmó.  
Davant de tan poca cosa, mostrem la nostra decepció i l’Adnan aconsegueix que ens 
portin una mica de caviar, toca molt poc per tanta gent.  Adnan, xerrameca ell,ens 
assegura que en la resta de dies farem grans àpats de caviar i que a més ha encarregat 
unes caixes per nosaltres com a obsequi de tornada a casa.  Fins i tot ens va preguntant a 
cadascun quin tipus de caviar volem (d’esturió, salmó, beluga, sevruga etc)  i quantes 
caixes i s’ho anota a la seva llibreta.  Això ens fa il.lusionar enormement com és 
d’imaginar.  A més l’Adnan ens parla d’una gran “serata” que farem on hi haurà caviar a 
dojo així com música, espectacles etc. 
 
L’Adnan ens reuneix a tot el grup i ens explica les mínimes coses a tenir en compte a 
Azerbaijan.  Ens parla que tot i que s’accepten dolars en el mercat negre (de fet era 
l’única moneda servible) no és permès i per tant ell com a assessor del govern local ens fa 
saber que l´única divisa que hem de fer servir és el ruble.  Algú pregunta on en podem 
canviar i ell diu que d’això ja se n’ocuparà ell però que per anar fent havia portat una 
mica de “cash” (efectiu).  Treu una maleta plena de bitllets, hi ha uns quants milions de 
rubles.  En reparteix un feix per cadascun de nosaltres.  Això impressiona als més 
ingenus però en Lluís ja adverteix als seus col.laboradors que allò no val per res, que ja 
ho podíem llençar.  L’únic que val és el dólar. 
 
 
El grup es divideix amb dos: els qui han de tractar temes comercials amb les autoritats 
azerís i la resta de gent.    El segon grup té un xofer que els ensenya la ciutat.  Bakú s’ens 



apareix com haviem intuit la nit abans:  trista, serena, molt poc trànsit rodat, poc 
moviment de gent, les botigues buides. 
Durant la visita a la ciutat, ensopeguem crec que casualment amb un mausoleu, força ben 
conservat.  Està situat a prop de la plaça principal de la ciutat, és en record dels morts 
provocats per l’exercit rus contra els manifestants reclamant la independència de la 
república azerí, allò havia passat feia poc més d’un any i ens va sorprendre que en aquella 
ciutat tan trista i pobra haguessin construit allò.  No era més que un petit monument, amb 
alguna placa recordatòria amb imatges de fotos, noms i flors en record de les víctimes.  
Hi havia dones, (vestides de negre i amb mocador al cap) que s’hi acostaven, alguna 
plorava.  Era un momument senzill i discret però net i digne. 
 
Al vespre ens porten a l’esperada “serata”.  El restaurant es en un edifici de pedra, una 
mena de fortalesa. Ens fan passar per diversos passadissos estrets sota terra, força fosc   i 
laberíntic.   Finalment entrem en un espai reservat per la nostra comitiva.  Amb nosaltres 
hi ha el fiscal general de l’estat i altres autoritats.  Corre el vodka i alguna altra beguda 
local i la gent es va animant.  Hi ha un músic que ens a d’amenitzar la vetllada amb un 
acordió.  El vodka fa el seu efecte i recordo perfecatment el Xavier Domingo ballant una 
polca amb el fiscal general de l’estat.  El pobre Xavier, sense saber-ho, ens va fer un gran 
favor, aquella gent s’hagués ofès si ningú s’emborratxava amb ells. 
 
L’endemà al matí, a petició de’n Xavier Domingo, vam demanar al xofer que ens 
proporcionava el govern azerí que ens portés fins a Sumgait.  Aquesta ciutat es troba uns 
50 km aproximadament al sud de Bakú.  Ens cridava l’atenció perquè no feia gaire 
s’havia celebrat a Rio de Janeiro una cimera sobre medi ambient, anomenada “Cimera de 
la Terra”, i s’havien fet a conèixer els llocs més contaminats del planeta, Sumgait hi 
apareixia com la ciutat més contaminada del món.  La resposta del xofer va ser un 
contundent NO.  Ens va deixar molt clar que ell no estava autoritzat a portar-nos fins allà.  
No servia de res la nostra insistència fins que algú va treure un feix de dollars i el 
bonhome va entrar amb raons.  Ens va dur fins a Sumgait.  A Bakú tornava a fer un dia 
clar i lluminòs, però curiosament a mida que ens acostavem a Sumgait el cel s’anava  
ennegrint, poc a poc notavem que no nomès el cel, sinò també els arbres, les cases, el 
terra i fins i tot algun miserable riu que hi passava, tot absolutament tot tenia color fosc, 
gairebé negre.  La ciutat era tota ella d’aquell aspecte decrèpit.  Vam anar a visitar un 
mercat on curiosament semblava haver-hi més queviures que no pas a Bakú.  El mercat 
estava molt atapeit de gent, d’aspecte típic centralasiatic, gent de textura més aviat fosca, 
els homes, la majoria amb barba, dotats de d’abric i gorra, les dones amb vestits amples i 
llargs de color negre i amb a cara envoltada en un mocador, negre evidentment.  La 
nostra presència evidenment va cridar molt l’atenció de la gent, portavem alguna camera 
de fotos i de video la qual cosa va deixar bocabadats amb molts.  Tot va ser cordial i 
civilitzat tot i que la comunicació era nul.la perquè ningú, absolutament ningú parlava 
anglès o algun idioma que poguessim entendre, tot i així en algun moment era tal la 
multitud de gent que s’acostava al lloc on erem nosaltres en el mercat per veure’ns i 
gairebé tocar-nos, que no les teníem ben bé totes.   En el fons no ens oblidavem que 
aquell mateix any, però a l’hivern anterior, hi havia hagut a Sumgait persecucions contra 
la comunitat armenia en venjança de la guerra a Nagorno Karabakh.  Es tractava d’ 



autèntics “progroms” amb tortures i matances que havien acabat amb l’expulsió dels 
armenis (cristians) de la ciutat azerí (musulmans) 
 
Era curiòs també com cridava l’atenció l’assafata del nostre avió, una noia catalana d’uns 
25 anys, alta i prima, de cabells llargs i negres que s’ens dubte va enlluernar els sorpresos 
vianants Sumgaitesos. 
 
Aquella mateixa tarda el govern azerí ens havia convidat a una gran estrena musical al 
gran teatre de Bakú, hi vam assistir amb forces autoritats.  El més curiòs és que a part de 
la nostra petita delegació i les autoritats no hi havia absolutament ningú més, estava 
completament buit.  El concert fou molt llarg, la soprano va estar bé al principi però a 
mida que anava avançant el concert se la notava cansada i amb ganes d’acabar.  Fem una 
pausa i algú avisa al ministre que la guerra a Nagorno Karabakh ha augmentat de tó i es 
rumoreja que Armenia està a punt de declarar la guerra oberta a Azerbaijan.  Hi ha nervis, 
i ja ningú té el més mínim interés en tornar al concert.  En Xavier Domingo demana 
permís per anar al front de guerra i fer-hi d’enviat especial.  
 
Després del concert ens porten a sopar a un lloc “popular” on hi ha un casament.  Es un 
menjador immens, sense cap encant, desangelat, amb força pudor a menjar.  Aquí si que 
hi ha molta gent que ballen i fan discursos, encara que de menjar segueix havent-hi poc.  
En Lluís, fart de les miseries alimentaries ja ha perdut els escrupuls i sense cap mirament 
treu els fuets que s’havia portat de Catalunya i els reparteix damunt la taula, azeris 
inclosos.  Aquest gest, objectivament tan ofensiu, per sort no va fer trencar les relacions 
amb els azerís. 
 
El quart i darrer dia a Bakú comença amb un balanç  i conclusions dels acords arribats 
amb el govern azerí : tantes fàbriques de xupa xups, tantes de teixits, tantes de compreses 
etc, el curiòs és que a l’hora de parlar de com es pagava tot allò, és a dir en petroli, els 
seus compromisos eren molt poc convincents. 
 
Tornem a Catalunya, via Bari, el dijous 12 de desembre de 1991.  Abans de marxar ens 
fan pagar l’allotjament, el carburant de l’avió i encara és ara que estem esperant el caviar 
que l’Adnan ens havia promès una i altra vegada.  Nosaltres, ni ningú,  no ho sabiem però 
faltaven 19 dies per la desintegració de la Unió Sovietica.  La gran mentida del 
comunisme estava caient davant nostre i ens creiem que tot podia canviar molt ràpid, i 
que allò podia suposar una oportunitat comercial. 
 
En aquell viatge vam adonar-nos com de lluny estaven encara aquells països per entendre 
la societat oberta i el lliure mercat.  L’estatisme corrupte i omnipresent tenia encorsetada 
la societat, fins l’extrem de no poder fer viables ni les mes mínimes neessitats 
alimentàries.  Arreglar aquell immens desastre portaria molt de temps.  
 
Marc Prenafeta 


