Eulàlia Lledó Cunill

QUADERN DEL VIETNAM
I D’ANGKOR
ALS CONFINS DE LA COTXINXINA

A Graciela Vázquez, tots els rius i els
camps d’arròs d’aquest viatge.
A l’autèntica societat de nacions que
són la Carmen, el Bànaj, l’Amine,
el Nico i la Thi; i amb l’esperança que
puguin viatjar molt.
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Hay cierta gente que es incapaz de montarse en un
tren sin imaginar que está a punto de emprender un viaje cargado de significado hacia lo desconocido, como si
la misma noción de movimiento estuviese ligada indisolublemente a la noción de descubrimiento, como si
cada traslado del cuerpo fuese también un traslado del
alma. Helen era una de esas personas, y en su caso las
excusas duraban tan poco que no podía dejar de sorprenderse con la continua intensidad de sus expectativas. Se
emocionaba ante cualquier trayecto de más de cincuenta
kilómetros, y la idea de viajar al continente era suficiente para sumirla en un estado de expectación febril. Era
una completa adicta a estaciones de trenes, terminales
de aeropuerto, autopistas, puertos, panfletos de viajes y
cualquier punto o símbolo de salida, y la mera mención
de ciertos nombres hacia que se pusiera a temblar.
Margaret Drabble.
Un día en la vida de una mujer sonriente

Quadern del Vietnam i d’Angkor
Als confins de la Cotxinxina

Psicològicament, realment, avui, 15 de novembre, ha començat el viatge als temples d’Angkor i al Vietnam. Amb
la Graciela Vázquez —l’amiga amb qui hi aniré— fa dies
que en parlem, regirem guies i fem plans, però avui hem
pagat una part a l’agència que s’ha encarregat de comprar
els bitllets d’avió i ha gestionat alguns dels hotels i topants.
Quan s’ha concretat, he començat a respirar millor i una
gran alegria m’ha posat en forma i m’ha fet caminar pel
carrer com si mai no hagués anat coixa.
A partir d’ara, quan parli d’anar-me’n al Vietnam i a
Angkor, hi afegiré «si tot va bé»; la traducció del «si Déu vol»
de la meva mare. La mateixa vacuna contra la malastrugança. La mateixa exacta carga de superstició.
(15 de novembre del 2019)

Vol de nit. Comença de debò el viatge.
Sortim de Barcelona puntualment. L’avió va ple i és
incòmode, i les mitges antitrombosi que em va regalar la
Graciela quan va ser a Barcelona, encara més (tot i que
suposo que són útils i saludables).
El vol està sent plàcid i per la finestreta en la immensa
foscor veig les llums de tot de llocs del Golf que, de moment,
no veuré: Basra, Kuwait, Wafrah, Dammam, Barhain... (ho
sé perquè amb un ull segueixo la ruta de l’avió a la pantalleta del meu seient); i un mar negre, negre.
[«que, de moment no veuré», deia, ni potser mai
—afegeixo ara—, amb el coronavirus, els viatges canviaran molt, potser del tot.]
Comencen els preparatius per aterrar a Doha. M’hi
he de trobar amb la Graciela, l’amiga amb qui faré aquest
llarg viatge. Amb els canvis horaris i l’entumiment de
tantes hores de vol, no sé ben bé quina hora és.
Nit del 13 al 14 de gener

Arribem a Doha a l’hora. Gran aeroport i ben organitzat.
De seguida, prop de la porta d’on sortirà l’avió, trobo la
Graciela. Una alegria.
Fem el següent vol en seients separats. El viatge es fa
pesat. Una altra tongada d’unes set hores. Anar a la finestreta no m’ha servit de res: un mar de núvols perenne; a
estones, avall, molt avall, mar.

¡Ah, però quan arribàvem a Bangkok! Retalls de
camps verds (¿d’arròs?) entre canalets d’aigua; un riu que
serpenteja; una barreja de món agrícola i urbà, alguna
indústria i casetes; una autovia. A Bangkok han arribat
les adossades; n’hi ha unes que m’han robat el cor: un
cèrcol de xaletets-pagodes moníssimes, de bigarrats colors i arromangades teulades. Ja més a prop de l’aeroport,
algun bloc de pisos.
Dalt d’una lleu boirina, el rovell d’ou perfecte d’un
sol rodoníssim ho contemplava amb parsimònia oriental. La porta imperial i desmesurada i amb algun dragó
de l’aeroport de Bangkok, vista des del bus que ens acostava a l’avió que ens durà a Siam Reap, em transporta de
pet a l’Orient.
A Bangkok agafem l’avió a Siam Reap (literalment,
«derrota de Siam») pels pèls després de recórrer a pas de
marxa ben bé dos quilòmetres de passadissos uniformes
i sens fi. Les maletes no l’han agafat. A l’hotel a punt
d’anar a dormir.
Matinada del 14 de gener

PRIMERA PART

Vietnam.
Roges banderes, rius cabalosos,
inabastables arrossars

(Començarem pel Vietnam i després tornarem a Siam
Reap i a la meravella inaudita i corprenedora dels temples d’Angkor.)
Vietnam és un país beneït pel sol i per l’aigua. És la
fina franja de terra que uneix Laos, part de Cambodja i
un trosset de la Xina, amb el mar de la Xina Meridional
(o les en separa). A Vietnam, per tant, hi van a parar els
rius més cabalosos, uns rius que s’obren com ventalls en
uns deltes d’infinits i poderosos braços. Al sud, el del
Mekong; al nord, el del riu Roig o Vermell, que desemboca al golf de Tonquín. Fins al punt que un símbol del
Vietnam podria ser una de les milers de barquetes de
rems que qualsevol barquera mou i mena amb potència,
traça i gràcia per aquests deltes, o, prop de Ninh Binh,
per rius com l’Halong o el Ngo Dong; pel riu Thu Bon
a Hoi An, o pel Huong a Hue.

El privilegi de solcar un dels canalets de My Tho en un silenci mut (si el peu de
foto no en diu res, les fotos són meves; si diu GV, són de Graciela Vázquez)

Vietnam té de tot. Cadenes de muntanyes —amb
cims d’una certa altitud—, parcs, natura i agricultura,
horts que són obres d’orfebreria, planures, platges i mar
en una costa que no s’acaba mai. Airosos i fructífers
cocoters a desdir, camps d’arròs entollats d’un verd tendríssim i subtil, delicadíssim, puntejats de minúscules
pagodes i de tombes. Bananers despentinats i amb un
punt d’indolència i d’insolència; ben rabassuts, quan són
petits. Jungla i selva. Verdíssimes, brillantíssimes, plenes
de llustre. Aigua a dojo, calor i sol, heus aquí la clau d’un
Vietnam feraç, fèrtil i ubèrrim.
Vietnam, és clar, és molt més. A més del camp i dels
camps d’arròs, hi ha ciutats interessantíssimes i d’obligada visita. Runes, temples i pagodes. Museus, mercats

i palaus. I història, molta història (és clar, em direu, ¿i
quin país no té història?), però en el cas de Vietnam, un
país aparentment tan llunyà, la història és a prop, a tocar,
forma part, almenys, de la història i de la vida de part de
la gent de la meva generació.
Recordo perfectament on era jo quan vaig sentir la
notícia que els exèrcits ianquis fugien com conills i abandonaven a la seva dissort les forces autòctones aliades;
marcava el final d’una guerra llarguíssima i amb uns
costos humans i sobre la geografia del país esgarrifosos.
En aquella època i arran d’aquesta guerra, desgraciadament es van introduir a la nostra llengua paraules com
«napalm» o «agent taronja». Sense deixar la llengua, el
substantiu «vietnamita» —que ara pot referir-se a una
neta— era, i no per casualitat, una rudimentària però
pràctica màquina de reproduir octavetes. Recordo, en
definitiva, l’enorme alegria per una guerra guanyada (no
n’hem guanyat gaires).
Cançons de la meva adolescència i joventut estan
lligades al Vietnam, a la guerra, a l’objecció de consciència, al pacifisme. No cal anar als EUA i al We shall
Overcome, només cal fer un salt i passar a França. Le
déserteur de Boris Vian —tot i que és una cançó escrita el 1954 durant la guerra entre el Vietminh i la
imperialista França— forma part de la banda sonora
de la meva vida; tant com El diguem no o el Què volen
aquesta gent. Es va cantar per primera vegada el mateix
dia de la derrota francesa a la batalla de Dien Bien Phu
(ciutat situada al nord-oest del Vietnam), batalla que
va suposar el final de la guerra d’Indoxina i va desembocar en la partició del país en dos: Vietnam del Nord
i Vietnam del Sud.

Dues fotos, entre moltes d’altres, als ulls per sempre. La
de Kim Phuc, la nena de nou anys despullada que el 1972
fugia, espaordida i cremada, després de treure’s la roba, d’un
bombardeig amb napalm. Va passar al llogaret de Trang
Bang, al nord de Saigon (l’actual Ho Chi Minh). Sabem el
nom d’aquella nena —ara una dona— perquè Kim Phuc
es va recuperar i actualment és una ambaixadora de bona
voluntat de l’ONU; va fundar també la Kim Foundation
International.
La segona és la del general Nguyen Ngoc Loan (que
jo sempre confonc amb el malvat comandant Nguyen
Cao Ky) quan, en un carrer de Saigon, amb el braç estirat dispara un tret de pistola al cap d’un presoner, un
Vietcong que té les mans lligades a l’esquena. Era l’1 de
febrer de 1968, el segon dia de la brillant i imaginativa
Ofensiva de Tet.
Tant les dues fotos (que tant van contribuir al final
de la guerra i a la percepció que se’n tenia), com la campanya del Tet, són part de la història del Vietnam, de
la història del món i de la nostra. No és estrany, doncs,
tampoc que en veiem un dels personatges, l’oncle Ho
Chi Minh (1890-1969), si no com un parent, sí com
una persona propera i familiar.
Potser Vietnam deu a l’oncle Ho, un ésser excepcional, que el comunisme no s’acarnissés amb la religió i
que les pagodes poguessin anar fent la viu-viu sota aquest
règim. Als països on el comunisme va reprimir la religió,
va ser pitjor el remei que la malaltia i, quan van caure
els respectius règims, l’efecte rebot ha estat aclaparador.
Sobta també que en un país comunista, gent amb qui
parlaves i almenys dues de les guies de les que vam tenir
oportunitat d’escoltar, critiquessin públicament sense

embuts ni eufemismes el règim, la farsa de les eleccions,
l’autèntic govern que és el partit, especialment, el secretari general, així com la corrupció.
És habitual que després d’un viatge duguis per sempre més els llocs que has visitat al cor; en el cas de Vietnam ja li duia quan hi vaig anar.
El Tet
El Têt Nguyên Đán, o simplement el Tet, és la primera
lluna nova de l’any i en marca l’entrada, tant al Vietnam
com a un munt de països asiàtics (allò que a Barcelona
se’n diu «l’any nou xinès»). Aquest any va ser el 25 de gener. Fins al 25 vam viure, doncs, en dues èpoques alhora.
Anar a Vietnam durant el Tet és un gran encert. L’espectacularitat compensa de llarg les pegues. Que n’hi ha.
En primer lloc, molta gent d’Àsia ho aprofita per viatjar —són les seves vacances anuals— i no tothom marxa necessàriament lluny d’Àsia; segonament, força gent
que viu fora del Vietnam torna a casa; finalment, hi ha
molt moviment intern perquè la gent que viu a les ciutats —que és molta— va als seus pobles a celebrar-lo. Per
tant, és més difícil moure-s’hi; és més complicat trobar
vols interiors; hi ha més gent fent turisme, tant vietnamita
com de la zona; tot és més ple. És possible que tant el dia
d’any nou com els anteriors i posteriors hi hagi museus i
establiments similars tancats. A més, en alguns mitjans de
transport, excursions, però sobretot als restaurants, cobren
un tant per cent més durant aquests dies de festa.
És igual. L’espectacle, els colors, el brogit i el traüt del
Tet, és meravellós, inigualable. Per començar, els tem-

ples i pagodes estan més guarnits que mai i amb un plus
d’ofrenes. No és estrany: si no fan la farina ben plana i
no s’esmercen a resar i a ofrenar a base de bé, ves a saber,
no ja on aniran a raure les importants oracions de primer
d’any, sinó en què es poden reconvertir en la propera
reencarnació.
D’altra banda, la proliferació de banderes vermelles
amb la falç i el martell o amb l’optimista i alegre estrella groga penjades dels fanals o de qualsevol lloc susceptible d’enarborar-ne una és abassegadora i tremenda,
molt vistosa. En paral·lel, carrers, museus, institucions,
cases, parcs, temples, pagodes... s’omplen de flors, especialment d’autèntiques esteses de crisantems grocs (farien la delícia de l’independentisme) i, en menys mesura
però déu-n’hi-do, de clavells moros dobles (és a dir, dels
grans) de color taronja. Als vestíbuls o patis d’hotels,
correus, mercats, jardins... hi ha, plantats en grans testos,
arbres d’un groc més semblant al de l’argelaga que al de
la ginesta i, molt cops amb penjolls i tot de guarniments
de festa amb predomini d’or i roig. Groc arreu, doncs.
Cartells de salutació del nou any, Mừng đảng mừng
xuân («celebri la festa, per celebrar la primavera»; amb
primavera es refereixen a l’any nou), o similars —sempre
de vermell, que fa més festa— t’albiren sense pausa a
carrers, places i carrerons.

Arbre groc dins el vestíbul de l’hotel a Can Tho

A tots els parcs hi ha una gran animació. Des de primera hora, a la que els obren i això és molt d’hora, una
gentada els ocupa i disfruta. És espectacular, t’hi podries
passar tot el dia badant.
Pagodes i temples
A Vietnam —i em sembla que a Cambodja també—,
temple i pagoda no són paraules sinònimes. Si és una
pagoda, hi està involucrada alguna divinitat celeste, una
«de debò», Buda, Shiva..., la que sigui. Els temples són,
en canvi i si se’m permet l’expressió, centres d’adoració
laica; també tenen altars i amb nombroses ofrenes, i

molt d’encens, però estan dedicats sempre a heroïnes
o a herois civils, de carn i ossos; és a dir, que per una
raó o altra, divinitzen personatges heroics. La diferència més visible és que als temples no cal descalçar-se
quan arribes al moll de l’os de l’altar i a les pagodes (o
mesquites, o llocs de cultes xinesos...), sí. Les esglésies
catòliques (que també n’hi ha), n’estan exemptes per
d’altres raons.
Així, només arribar a Vietnam, a la ciutat de Ho Chi
Minh, ens va estranyar veure que les guies parlaven del
temple de Le Van Duyet dedicat a un general, a una persona real, que va existir. Es tracta d’un temple construït
en honor d’una figura històrica, un militar que va ajudar
a reunificar Vietnam després de la rebel·lió de Tay Són
el 1800. Dies després, a les tombes reials erigides prop
de Hue, vam tenir ocasió de veure magnífics exponents
d’aquests autèntics, complexos i grandíssims temples dedicats a éssers mortals i no a déus.
Al marge, i habitualment als marges de les carreteres,
carrers, cases, s’hi poden trobar infinitat de casetes dels
esperits que venen per les carreteres com els nans de jardí
aquí. Es tracta d’unes dignes miniatures de pagodes, molts
cops daurades i ben brillants, que col·loquen a l’entrada
de negocis, restaurants, cases, hotels... Força cop fumegen
d’encens i estan plenes d’ofrenes molt variades, gairebé sempre humils: poden anar d’un manat o dos de platanets, a
fruita diversa, a ampolles d’aigua, de coca-cola..., o diners
com del Monopoli.
Visitar temples i pagodes fora de les ciutats, runes i
d’altres monuments a Vietnam és molt esforçat, sempre
hi ha un tros més o menys llarg d’aproximació; habitualment, has de caminar una bona estona i superar

diversos desnivells, gairebé sempre a base d’escales desiguals. A aquesta dificultat, s’hi afegeixen els hotels,
especialment el de les grans capitals: sovint hi mena
un tram d’escales (no simplement dos o tres graons).
Com que, a més, el Tet omple de flors també les vores
de les escales, s’elimina la possibilitat de posar la mà a
la paret per ajudar-te a pujar o a baixar (de baranes, n’hi
ha poquíssimes).
Transports
Viatjar per Vietnam és ben fàcil i la gamma de mitjans
per fer-ho és variadíssima.
Com que Vietnam és més llarg que no sembla, per fer
segons quines distàncies és recomanable l’avió. En vam
agafar un per anar de Ho Chi Minh a Hon Ai (és a dir, a
l’aeroport de Da Nang, que és força a prop de Hon Ai).
Si es viatja en avió, cal tenir paciència. Són tan habituals els endarreriments que t’avisen el dia o dies abans
dels que ja hi ha previstos perquè hi vagis més tard
(com ho poden saber amb tanta antelació és un misteri
més del Vietnam). Un cop a l’aeroport és possible que
hi hagi més retards. Els rètols lluminosos dels controls
d’embarcament són purament decoratius, però just a
sota, en unes pissarres de Vileda, hi van anotant l’ordre
dels vols que aniran sortint. Per assabentar-te’n, a més
de saber-ho, és clar, t’hi has d’acostar molt, cosa que
fas quan ja fa molta estona que t’esperes i no saps per
què no surt l’avió. Amb aquest sistema aconsegueixen
que tot plegat s’assembli més a una estació d’autobusos
que a un aeroport (la pissarra hi ajuda); hi contribueix

també el fet que no hi hagi prou seients per tothom a la
sala. Com que el nostre vol (anàvem de Ho Chi Minh
a Da Nang) es va endarrerir molt, ens van donar dinar
abans de volar. El sistema no va deixar de ser curiós.
Fas una llarga cua, tries una de les opcions que t’ofereixen, et donen un paper amb un número i seus on pots.
Ho vam fer en una taula compartida, cosa que va anar bé
perquè la gent que hi seia sí que sabia com funcionava
el sistema i ens va, si no explicar-nos-el, sí, tranquil·litzar-nos. Van anar passant plats i sopes i al cap d’una estona, una cambrera que portava tot de plats, es va acostar,
ens va deixar les sopes i es va endur el paperet del número.
Com sempre al Vietnam, tot va acabar funcionant.
Vam volar amb VietJetAir, una companyia on les hostesses van amb pantalons curts de quadrets ben petits,
negres i marrons, i gorra a conjunt, i mitges. Els pantalons, ni curts, ni bermudes. La veritat és que sembla que
vagin disfressades de guerrillera picant al més pur estil
Carnaval sexista.
També hi ha la possibilitat de fer viatges llargs amb
tren. És una opció més econòmica. En vam agafar un per
fer els cinc-cents seixanta quilòmetres que separen Hue
de Ninh Binh. Vam fer el trajecte de nit en un compartiment de quatre lliteres. És barat i el tren prou correcte si
no t’espanta veure que a la nit tanquen amb cadenats les
portes de sortir del tren. Això sí, són moltes hores. Vam
sortir a les 8 del vespre i vam arribar cap a les 8 del matí, i
pel trasllat del i al respectiu hotel t’has d’espavilar pel teu
compte, i les estacions no solen ser cèntriques. També en
vam utilitzar un —en aquest cas molt més turístic— per
anar de Hanoi a Sapa, també de nit i en un compartiment de dos llits.

Una altra bona opció per a viatges llargs o una mica
menys llargs (cal dir que per fer cent o cent cinquanta
quilòmetres, especialment si és lluny de Ho Chi Minh
o de Hanoi el viatge pot durar tres hores o més), és l’sleeping bus o open bus. Es tracta d’un autocar que té tres
fileres d’una mena de lliteres (semblants a una chaise longue); una filera a cada costat de les finestretes i una al
centre. Els passadissos són molt estrets i el primer que
has de fer quan hi puges és treure’t les sabates. S’hi dorm
la mar de bé i són molt còmodes. Aproximadament cada
dues hores fan una parada per anar al lavabo o fer un
mos ràpid. O, depèn d’on vagis, per fer canvi d’autocar.
Són molt barats. Et venen a buscar a l’hotel —no l’autocar pròpiament dit sinó un taxi— i et duen al descampat
de la rodalia d’on sol sortir.
En sleeping bus cap a Hue

Com que queden a la mateixa hora amb gent de tot
de diferents hotels, això vol dir que si ets la primera i has
quedat a les 8, el taxi vindrà a les 8 o abans; si ets de les
últimes, vindrà passat dos quarts de 9. (Aquesta manera
de procedir i de laxitud horària també és aplicable si t’has
apuntat a una excursió col·lectiva amb autocar o minibús.)
De tota manera, amb més o menys retard sempre t’acaben
passant a buscar i l’excursió o el viatge acaba sortint.
A Hue, l’sleeping bus ens va deixar a la rodalia de la ciutat, en un lloc desavinent i desangelat. Sense saber gairebé
com, vam acabar anant a l’hotel amb sengles motos. De
fet, la moto és la reina del mambo a Vienam. A Hanoi,
hi viuen vuit milions de persones i s’hi mouen en quatre
milions de motos. A Ho Chi Minh, no m’ho vull ni imaginar; a més, l’aprofitament és intensiu i exhaustiu.
Una moto ben aprofitada, de vegades n’hi van cinc

Per trasllats una mica més curts, hi ha l’opció d’agafar
el que en denominen una limousine, és a dir, un taxi gran
compartit, una minivan per a set persones, sense comptar els dos seients del davant (que si cal, s’ocupen). En
vam contractar una per anar de Ninh Binh a Hanoi, una
mica menys de cent quilòmetres. El viatge va durar una
hora i ens va venir a recollir a l’hotel de Ninh Binh i ens
va deixar a la porta del de Hanoi. Més còmode, impossible (bones butaques, servei d’aigua i d’internet). És força
assequible: ens va costar 280.000 dongs; és a dir, 11,2 €
cadascuna. Si el viatge és més llarg, per exemple, de Sapa
a Hanoi, tres-cents vint quilòmetres, fa dues parades.
Sempre en llocs que venen tot l’imaginable. Et donen un
val per a un cafè, te o refresc i una pasta. Tampoc és descartable, i no és gaire car, fer trajectes d’entre trenta-cinc
quilòmetres i cent amb taxi.
A les ciutats, és clar, quan t’allunyes del centre, el taxi
és un sistema còmode, habitual i pràctic. Això sí, hi ha
grans diferències entre un taxi que pares pel carrer o un
Uber (a Hanoi es diu Grab). Sempre que vam agafar un
Grab, l’avisava l’hotel on ens allotjàvem i sabíem ja abans
de sortir què costaria; el servei era ràpid i eficient, i costava
un 10 % del que et cobrava un taxi «normal» si el paraves
pel carrer o l’agafaves a una parada. És bo saber-ho.
Els rius de Vietnam fan que sovint et trobis enfilada
en un sampan, és a dir, en una barqueta de rems, navegant per algun riu, tant al delta del Mekong com al del
riu Roig, o per d’altres magnífics i cabalosos rius. Per
exemple, a Hoi An, vam tornar amb barca de les runes
de My Son pel riu Thu Bon (hi havíem anat en autobús);
o a Hue, per l’enorme i amplós riu Huong (del Perfum),
que creua la ciutat.

Anecdòticament vam agafar un telefèric per acostar-nos a la pagoda del Perfum (situada entre Hanoi
i Ninh Binh) a la qual prèviament t’acostes amb sampan. O cotxes elèctrics (de pagament o no) per accedir
a alguna pagoda o runa, atès que fan aparcar cotxes,
motos i autobusos lluny de l’entrada (i fan bé). I una
llanxa ràpida (rapidíssima) per anar i tornar de Hoi An
fins a les illes Chàm. Van ser transports cars (dins d’un
ordre). El preu era més justificat en el cas del telefèric
—hi ha camí si hi vols (o hi pots) pujar-hi i/o baixar-hi
a peu i, a més, és una excursió de lleure—, que no pas
en el cas de la llanxa: es tractava del servei regular per
accedir a les illes.
Menys els dos últims (em sembla), la resta es poden
contractar a l’hotel o en una de les moltes i petites agències de viatge que hi ha qualsevol ciutat. Surt sempre més
a compte fer-ho en una agència; a l’hotel (menys per als
taxis urbans, que els demanen de franc) sempre cobren
una mica (més) de comissió.
Excursions i diners
El mateix passa amb les excursions. Encara que de vegades, si ja ets a l’hotel, faci una mica de mandra, paga
la pena sortir a buscar una agència (segur que prop de
l’hotel n’hi ha més d’una) si el que vols és contractar una
excursió col·lectiva o un taxi per fer-la. Sempre és més
barat.
A l’hora de fer-ho és interessant avaluar si és millor
fer la visita o l’excursió en un grup, per petit que sigui, o
llogar un taxi, un cotxe privat, pel teu compte. Per exemple, a Ninh Binh vam llogar un taxi per anar a fer una

excursió amb sampan pel riu des de Trang An i visitar
després la immensa pagoda de Bai Dinh. Ens va costar
41 dòlars per una excursió que va començar cap a les 9
del matí, quan el cotxe ens va venir a buscar a l’hotel, i
no hi vam tornar fins passades les 4. No crec que hagués
estat molt més barat fer-la en grup i, a més, hi vas amb
molta més comoditat i amb la llibertat d’anar al teu aire
(i sentint-te una mica senyorona, una mica millonetis,
per què no dir-ho).
També és força més recomanable canviar diners a les
agències (tot i que no a totes en canvien) que no pas a
l’hotel. A Ho Chi Minh hi ha oficines al carrer; per exemple, prop del mercat de Ben Thanh. El canvi és molt més
favorable i tant canvien dòlars com euros. De tota manera, a molts llocs de Vietnam i a Siem Reap (Cambodja),
pots pagar directament en dòlars, ja siguin sumes grans o
petites; els euros, en canvi, no els agraden gaire.
Si es contracten excursions a runes, llocs històrics,
etc., tant si és in situ, com si és abans d’anar-hi, és convenient rebutjar qualsevol canvi que et proposin sobre
el que tenies contractat. Normalment hi perds, atès que
habitualment és a l’agència a qui interessa el canvi i no a
tu, tot i que t’ho «venguin» com una millora. Per exemple, a Siem Reap teníem contractat anar amb tuc-tuc als
temples d’Angkor Thom; és a dir, a un munt de llocs: al
temple de Bayon, a les terrasses dels Elefants i del Rei
leprós, a Ta Prohm... Ens van proposar anar-hi en cotxe.
A l’empresa li convenia perquè en tenia de propis però,
en canvi, de tuc-tucs, no. Ens hauríem perdut (a més, del
sotragueig) la delícia vivificant de l’aire a la cara i circular
entre els temples no ben bé fora però tampoc dins del
cubicle tancat d’un cotxe.

A Vietnam s’ha estès el costum de donar propines. En
la nostra experiència, com més al nord, més exigència n’hi
havia. Per la insistència en què l’exigien, semblava que fos
obligatòria. Com sempre i a molts llocs, no tan sols al Vietnam, et feia l’efecte que la propina en comptes de ser un
més a més, era part —potser substancial— del servei; per
exemple, del que cobraven les barqueres, ho abona el fet
que eren elles les que consideraven i decidien el cost o el
preu de la propina, també ho certifica que si el viatge amb
sampan costava 150.000 dongs, la barquera reclamés una
propina de 50.000 dongs; una tercera part. Era, és clar, especialment la insistència, una mica pesat i aclaparador.
Només arribar i ja abans de sortir de l’aeroport a Ho
Chi Minh, vam comprar una tarja vietnamita de telèfon;
va ser molt barata, 10 dòlars, i ens va durar tot el viatge,
força més de les dues setmanes que deia que duraria. Va
ser prou útil per fer gestions i confirmar hotels i similars
durant tot el viatge.
Menjar
A Vietnam, és un tòpic, es menja extraordinàriament bé.
I, si has de vigilar una mica (que és el meu cas), el menjar
és perfectament digestiu i benigne.
Començar al dia amb un tassó de sopa ben calenta és
una de les coses més reconfortants i sanes que hi ha. En
vietnamita sopa és «pho», més aviat, «phố», atès que es
pronuncia amb una mena de repicó o sotrac a la vocal
que molts cops, a més, es pronuncia com a «u».
Es tracta d’un caldo suau amb fins fideus d’arròs i trossets de pollastre (de vegades, vedella o, fins i tot, peix),

brots de soia o similar, cebollí; en general, s’hi afegeixen
algunes herbes més que poden picar o no i diferents espècies. De tota manera, sempre tenen a prop rojos picants i
bitxos per si de cas ho troben fat. Com que sempre vam
esmorzar als hotels, hi havia, a més, de tot i molt i més:
fruita, ous, plats de fideus o d’arròs, rotllets de tot tipus
(tant fregits com no) i dims sums (Xina influeix també
en el menjar), verdures guisades, carns, peix, amanides
(el que habitualment menjaries per dinar). No és estrany
que l’esmorzar es convertís en el principal àpat del dia.
I si l’hotel era de més categoria hi havia també pa, unes
baguets més aviat gomoses, mediocres i oblidables, i una
rebosteria «francesa» que també era recomanable deixar
de banda. És difícil trasplantar menjars d’un lloc a un
altre; al pa i als croissants allà els passa el mateix que a les
sopes vietnamites quan arriben aquí: es degraden.
A Vietnam hi ha bon peix, pollastres a dojo (a l’entrada de tots els restaurants populars n’hi ha piles de sencers ben bullits), bones verdures, fruites espectaculars,
molt d’arròs (encara que el 80 % l’exporten), del qual
fan moltes coses diferents i el cuinen de mil variades maneres. Per a les amanides usen amb gust i goig papaia
verda i brots de bambú amb resultats saborosíssims. I les
salses, és clar. Hi ha, a més, un repertori inacabable de
menjar de carrer, uns carrets que fan la mar de goig amb
plats de peix, closca, verdura, pollastre, carn. Hi pots
trobar reinterpretacions insòlites de la gaditana tortilla
de camarones.

Brots de bambú al mercat de Sapa

En general, els rotllets o nems els emboliquen amb
paper d’arròs (mentre te’ls menges, penses que potser
t’hi podries posar a escriure); si són fregits es tracta dels
cha gio; habitualment tenen carn picada de porc, a més
de verdura picada, bolets i d’altres vegetals. Si no els fregeixen, són més innocents i el paper d’arròs és cru i vagament translúcid, s’omplen de verdures, gambes i fideus;
eventualment poden tenir carn. Aquest últim tipus de
rotllet s’acompanya habitualment de salsa de cacauet.
Per salses no quedarà: n’hi ha de tot tipus, tant de dolces
com de picants i una d’especialment present: la de peix,
la nuoc mam, en una infinitat de varietats.
Al carrer, prop dels carrets de menjar, hi ha vietnamites amb safates que venen fulles de bètel (una planta
enfiladissa de la família de les piperàcies) i llimones, per
a la cura i neteja de dents i boca, i per combatre’n el mal
alè. Per tot, venen també cocos a dojo per punxar i fer-te
passar la set.
Com que cada terra fa sa cuina i era el Tet, a Hoi An
vam poder esmorzar cau lau, uns fideus foscos i secs que
diu que només es fan allà i per celebrar l’entrada d’any.
A Hoi An també hi ha uns dims sums exquisits i especials
que es diuen de «rosa blanca»; de tota manera, en vam
veure a més llocs. Cuits al vapor, la pasta és transparent
i com que estan farcits de gambes i solen tenir forma de
flor, el nom està més que justificat: el botó del centre és
entre vermell i rosat i el cercle de fina i subtil pasta que
el circumda és d’un blanc translúcid.
A Hue vam menjar, ens van dir que era propi d’allà,
d’una banda, una mena de cassoletes petitones com
de pasta de full o brisa plenes de trossos de peix, que
s’acompanyen amb salsa, i, de l’altra, peix guisat emboli-

cat en fulla de plataner. Unes menges molt bones. A tot
el centre de Vietnam, hi fan unes crestes (de pasta d’arròs, per variar) fregides que són boníssimes, les banh xeo,
literalment, «pastís espeternegant», es farceixen sobretot
de gambes i s’acompanyen de verdures i germinats; de
vegades, les emboliques en un full d’enciam per menjarte-les.
Menjar a Vietnam, a més de bo i variat, és força barat.
I fàcil, tant si menges en un restaurant —n’hi ha molts i
ben bons, i de tots els preus—, com si compres als carrets de cuina de carrer. El súmmum de la baratura és
dinar en un dels molts antros on dina la gent vietnamita.
Són a peu de carrer i solen ser uns espais rectangulars i
diàfans sense cap tipus de paret, ni tan sols la que separaria el local del carrer; no tenen porta, per tant.
En un racó hi ha la cuina, bé, normalment és a l’entrada, a una de les bandes, i sovint veus el menjar en una
mena de vitrines; tot és ple de taules baixetes i tamborets
també baixos (molt habitualment, vermells i brillants).
La gent menja, doncs, arrupida i els restaurants tenen
una pinta i un aire com de guarderia.
La primera vegada que hi vam anar, va ser per estricta
necessitat: érem a Ho Chi Minh, una mica lluny del centre, en una zona residencial i no hi havia res més; ens va
donar confiança que hi hagués tot de conductors de taxi.
Les opcions eren pollastre, carn, ous o peix. Ens vam
decantar pel peix. Ens van portar sengles platets amb un
peix blau escabetxat, suau i gens picant, dos plats d’arròs
blanc amb unes herbes bullides a sobre que tradueixen
com a «espinacs d’aigua» i, sense que ho demanéssim,
un tassó de caldo de verdures amb trossets de verdures;
vam veure que en portaven a tothom. També, sense que

ho demanéssim —devíem fer cara de possibles—, ens
van dur tes calents. Un dinar boníssim i reparador que
va costar en total (vull dir per a totes dues) 2,20 €. Això
sí, segons l’edat i l’estat dels genolls, costa més o menys
aixecar-se dels tamborets, sobretot si no ets d’allà i estar
arrupida no forma part de la teva manera de seure i estar.
Un dinar vietnamita paradigmàtic.
És el que va costar 2,20 €. A la dreta uns llampants i baixets tamborets

En fi, que bon profit. O com ho diuen al Vietnam:
«que mengis arròs», tan important és aquesta gramínia
al país.

Allotjament
Al Vietnam hi ha molts allotjaments i de tots els preus.
La veritat és que són força barats. Per exemple a Hue, ens
vam allotjar a l’hotel Thân Thien. Tres nits i tres bons esmorzars van costar uns 42 € totes dues.
Encara que era el Tet i hi havia molta gent, no era
gaire difícil trobar hotel. Al marge dels de l’arribada i la
tornada, que els vam reservar abans d’anar-hi, els que
vam contractar allà sempre els vam agafar a través de
Booking i gairebé sempre d’un dia per l’altre; s’ha de
dir que Vietnam té una boníssima connexió a internet
tant als hotels, restaurants i bars com als mitjans de
transport privats. Va ser sempre fàcil i ràpid. Algun cop
l’hotel que volíem no tenia habitacions, però sempre en
vam trobar de similars. La tarja vietnamita de telèfon
va ser molt útil per reconfirmar hotels o per demanar
serveis de taxi.
Llengua
El vietnamita és un idioma endimoniat i impenetrable.
Una de les característiques més difícils (si la teva llengua no ho és) és que és tonal; és a dir, que l’entonació
compta, que una mateixa paraula, segons el to, pot voler
dir una cosa o una altra. La mateixa paraula serveix, per
exemple, per dir sopa, carrer o prostituta.
Que t’agradi el menjar o el beure del lloc on vas, fa que
potser puguis establir una millor connexió amb la gent
que hi habita (ens agrada que a l’altri li agradi i apreciï el
mateix que nosaltres o el que consideres teu); també pot

fer-li obrir el cor i t’hi aproxima que sàpigues dir bon dia,
o gràcies, o ¿quant val? en la seva llengua. És una mostra
d’interès i de respecte, de reconeixement (mai no he entès
el monolingüisme militant i menyspreador d’alguna gent
castellanoparlant; vull pensar que poca). Doncs bé, de les
moltes vegades que vaig intentar dir gràcies en vietnamita,
només ho van entendre —em sembla, però no n’estic del
tot segura— en una ocasió. Un desastre.
Molt del vocabulari prové del xinès; de fet fins al segle
xx, per escriure’l usaven els ideogrames xinesos (gangues
de l’imperialisme). Malgrat que s’havia parlat a la zona
del Vietnam durant mil·lennis, el vietnamita només va
aconseguir establir-se com a llengua administrativa (i em
sembla que com a llengua literària) també al segle xx,
cap al final de l’època colonial de la Indoxina francesa
(més gangues de l’imperialisme).
A causa d’un altre imperialisme, de l’europeu, i dels
intents d’evangelitzar la població (¡ai, els missioners jesuïtes portuguesos!) i comerciar-hi (més aviat suposo robar
i depredar), s’hi va començar a establir a partir del segle
xvii, una escriptura romanitzada (el sistema quốc ngữ)
que es va anar estenent al segle xix durant l’ocupació
francesa, però que no es va arribar a generalitzar fins a
principi del xx, quan es va considerar que aquest sistema
d’escriptura podia millorar l’ensenyament i la comunicació en general.
Això fa que puguis lletrejar (entendre és tota una altra
cosa) els cartells i escrits, o puguis localitzar fàcilment en
un mapa el carrer on ets (que no és poc). Abans, a Cambodja havíem patit i ens havíem adelitat a parts iguals
amb l’escriptura cambotjana. Tan i tan diferent i estranya (als nostres ulls) que, d’una banda, ens semblava un

dibuix, una sanefa uniforme i amb unes bombolletes
capricioses però sempre iguals, el producte d’un somni o
d’un deliri lingüístic i, de l’altra, feia que els ideogrames
xinesos ens semblessin familiars; vaja, que gairebé ens
feia l’efecte que els enteníem.
El vietnamita és una llengua monosil·làbica i plena de diacrítics. Vietnam en realitat és Việt Nam. La ciutat de Hue,
Huế; Tam Coc, Tam Cốc; al delta del Mekong, Can Tho és
Cần Thơ i My Tho, Mý Tho; les runes de My Son, Mỹ Sơn.
Ja s’ha dit que «sopa», pho, és phố; les crestes banh xeo són
bánh xèo. Les heroiques germanes Trung, són Trưng; el general Le Van Duyet és Lê Văn Duyệt i el nefast comandant
Nguyen Cao Ky, Nguyên Cao Kỳ. La batalla de Dien Bien
Phu, va tenir lloc a Điện Biên Phủ. El Tet, ja s’ha dit també,
és el Tết o, si es diu sencer, Tết Nguyên Đán.
Veiem, doncs, que el vietnamita usa l’alfabet llatí amb
molts i molt variats signes diacrítics que, en part, s’atribueixen a la influència francesa. Sigui com sigui, els queda una escriptura literalment ben guarnida.
Per entendre’t a Vietnam l’anglès franc és una opció
no majoritària però sí possible; també hi ha algú que sap
francès; poca gent, però. Quan parlo de l’anglès franc,
vull dir un anglès rudimentari i groller, titubejant, de
pronunciació tosca que va per feina i tira pel dret amb
poc circumloquis, eufemismes i cortesies. A una banda,
un anglès franc empeltat de català i, a l’altra, un de virat
de vietnamita. Amb vista a la comprensió i enteniment,
les persones que saben i que pronuncien bé l’anglès perquè han estat, posem per cas, a Stanford i al MIT, més
val que s’abstinguin d’intentar entendre el que diuen i
d’intentar explicar-se; realment no se’n surten, en dono
fe. Les coses són com són.

Pol·lucions
Ja abans del coronavirus, molta gent a les ciutats de Vietnam portava mascareta, i no per casualitat, la pol·lució
atmosfèrica és la pitjor del món després de la de Xina; la
molta humitat l’agreuja.
Una altra de les grans pol·lucions de Vietnam —potser de tota Indoxina— és la lumínica. En efecte, la profusió de lluminàries a les ciutats, la gran il·luminació
que gasten, i no tan sols pel Tet, és grandíssima. Al
marge dels carrers plens d’enormes anuncis lluminosos,
l’un al costat de l’altre, sense solució de continuïtat, a
l’estil de Tokio i de les grans ciutats japoneses. Penso, per exemple, en els nerviosos, acolorits i sincopats
llums del centre de Ho Chi Minh. De fet, a Vietnam
il·luminen tot el que poden, per exemple, els ponts, ¡i
de quina manera!, però també edificis i blocs de pisos
sencers, amb llums intermitents que fan inacabables
jocs de colors i corredisses de dalt abaix dels edificis;
per exemple, als suburbis de Hanoi, prop del riu i d’un
pont il·luminadíssim, és clar, l’edifici Sunshine Riverside, ple de llums de dalt abaix.

Un dragó ben il·luminat a Can Tho (delta del Mekong) per celebrar el Tet;
pol·lució aquàtica també: de la boca li surt aigua

No sé si van en la bona direcció tant pel que fa a
l’estalvi energètic com respecte a l’excés lumínic, però és
difícil jutjar-ho des d’una cultura i d’uns costums depredadors i malbaratadors com els nostres. Just escric aquestes línies concretes l’endemà del confinament d’Igualada
i de les poblacions veïnes de la conca d’Òdena: Santa
Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena per
intentar aturar l’expansió del coronavirus, una mesura
que en total afecta unes setanta mil persones. No hem
fet cap cas del que va passar a Xina, com si es considerés
que aquí el coronavirus es comportaria d’una altra manera. Tampoc del que va passar a Itàlia; per exemple, de

la fugida incívica de força part de la població de les zones
més afectades cap al sud.
A Barcelona, restaurants i comerços xinesos van tancar gairebé una setmana abans que el govern central ho
ordenés a l’Estat espanyol. Xina ja ha enviat un avió carregat d’equips sanitaris a Itàlia (cap país d’Europa li’n va
enviar cap ni un a pesar de les demandes que en va fer),
i s’ha ofert també a ajudar l’Estat espanyol. Esfereeix que
això ho faci un govern autoritari, dictatorial i antidemocràtic, i que va amagar dades de l’epidèmia fins que no
va tenir més remei que parlar-ne. No sé si l’imperialisme
xinès funcionarà a Occident com va funcionar a l’inrevés; és a dir, d’Europa cap a Orient.

Vietnam de baix a dalt

Delta del Mekong
Aquestes pàgines no pretenen suplantar santa Google i
tota la informació sobre història, cultura, topants, etc.,
de Vietnam o de cada ciutat visitada atès que hi ha en infinitat de webs (més o menys afortunades; més o menys
fidedignes); aquestes pàgines simplement recorden, ressegueixen, es passegen, admiren, els llocs per on vam
anar, ens vam aturar i vam visitar. Realment en l’era d’internet té poc sentit (en general) fer constar molts detalls
sobre qui va fer alçar un monument o quantes hectàrees
aplega; quants quilòmetres fa el Mekong, quanta aigua
duu (el cabal és realment impressionant) o per quins
països discorre. Vaja, que només donaré dades quan ho
exigeixi el guió, quan calgui contextualitzar i hi vingui a
tomb.

El delta Mekong a Vietnam es diu Cuu Long, que vol
dir «riu dels nou dragons»; diuen que perquè la desembocadura es dividia en nou braços, tot i que avui dia són
set. ¡I quins set!
Hi vam anar amb cotxe des de Ho Chi Minh, abans
de començar a travessar Vietnam de baix a dalt. Molta
circulació i no tan sols pel Tet, atès que gran part de la
riquesa del país es concentra al delta i hi ha molt trànsit,
inclosos tot tipus de camionetes, camions i autocars. Fins
fa poc el principal trumfo del delta era l’arròs però amb el
desastre del canvi climàtic i la progressiva salinització del
delta, el peix, concretament les gambes, ha passat al primer lloc. Després de l’arròs, hi va la indústria dels cocoters
i els cocos.

Sobre la catàstrofe del riu Mekong, poc abans del viatge,
entre el 16 de novembre del 2019 i el 6 de gener del 2020
es va poder veure a la Fundació Miró la incisiva, poètica i
bonica instal·lació de l’artista vietnamita Thao Nguyen Phan
(1987), Becoming Alluvium, que incloïa el premiat (Han
Nefkens Foundation-Loop Video Art Award, 2018) vídeo
homònim i Perpetual Brightness, una sèrie de pintures de seda
i laca vietnamites, exposades en forma de paravent en panells
desmuntables.
Narra el trànsit per les zones rurals del delta d’un
riu enverinat per l’acció destructora dels éssers humans
i greument malalt per les preses que s’hi han construït

i que impedeixen la baixada dels sediments, dels al·luvions. La instal·lació de Nguyen Phan, rica en capes de
sentit i de referències (per exemple, una n’és Marguerite Duras i no per casualitat com més avall es veurà),
deixa poc espai a l’esperança, atesa la suma de l’estat
d’emergència climàtica i la paràlisi dels governs. Becoming Alluvium és l’última part de la trilogia Moonsoon
Melody.

Quan vam anar deixant enrere els dilatats suburbis
de Ho Chi Minh per anar encara més cap al Sud, van
començar a comparèixer la verdor dels camps d’arròs,
plataners i cocoters; alguns paratges idíl·lics, com una
mena de cabanes obertes construïdes sobre palafits i cobertes de palma que la gent lloga per anar-hi a passar
el dia.
Malgrat tota la degradació, el delta, és impressionant.
Aigua i més aigua i canals i més canals que són com quatre
vegades o més que l’Ebre, no em refereixo als braços, atès
que quan es passa uns dels braços, no acabes d’arribar mai
a l’altra banda; en la boirina plena de pol·lució és difícil de
vegades entrellucar l’altra banda.

My Tho
La primera parada va ser a setanta-dos quilòmetres de
Ho Chi Minh, a My Tho, situada a la vora d’un dels braços; el més proper a Ho Chi Minh. Té un gran embarcador i el consegüent trànsit de barques de totes mides.
En vam agafar una i vam donar una volta per les quatre
illes que hi ha en aquell tros de riu, la de la Tortuga, de
l’au Fènix, del Dragó i de l’Unicorni; animals mítics per
excel·lència.
Vam desembarcar, crec, en una, i hi vam visitar una
factoria on processaven tot tipus de productes extrets del
coco, tant per menjar com no. Interessant. Del coco,
se’n pot fer de tot. De fet, quan en un lloc hi ha gran
abundància d’un producte, l’aprofitament és absolut i
sorprenent. El juny del 2018, en un viatge a Còrsega,
quan passàvem per l’extensa i bonica zona de la Castagniccia, plena, com el nom indica, de magnífics boscos
de castanyers, vam saber que de la fusta dels castanyers
se n’aprofita tot i que les castanyes, també tenen molts
usos, se’n fa de tot, fins i tot una potent i excel·lent melmelada i diversos tipus de cervesa.
Anem una estoneta pel camp i agafem un carretó que
arrossegava un pobre cavall (el trajecte dura uns minuts)
fins a un petit embarcador en un fil d’aigua on s’embarcava en unes canoes.
Pugem en una de les canoes o sampans. La mou amb
una perxa una barquera estupenda i recorrem un estretíssim canaló.
Meravellós. Llàstima que duri tan poc. Arribem a una
mena de bar de turistes on ens donen un plat de fruita
(com la de cada matí a l’hotel) i un didalet de te. Surt

una gent força patètica a cantar (un viatge possible seria
fer un recorregut només per espectacles preparats per a
turistes). Tornem a embarcar, baixem a My Tho i amb
cotxe anem cap a Can Tho amb dinar pel camí. Dinem
en un lloc a l’aire lliure per a turistes, però que té una
certa gràcia i el menjar és bo. Hi destaca un peix a la
brasa com amb una crosta i unes boles d’arròs grans, torrades i buides per dins, uns estranys bunyols.

Can Tho
Arribem a l’hotel. Can Tho és a cent seixanta-quatre quilòmetres de Ho Chi Minh, en un altre dels braços del
delta; en aquest cas, el més allunyat de Ho Chi Minh.
Aprofitem que queda una horeta ben bona de sol i fem
un bon passeig amb barca menades per una barquera la
mar de simpàtica.
El sampan és una mica més gros i va a motor, un estrany
giny que té un braç llarg com un minipimer; l’endemà al
mercat flotant de Cai Rang vam veure que era habitual.
A mig camí s’acaba la benzina, però la barquera treu una
ampolla petita de plàstic de sota un banc, en posa al dipòsit i torna a engegar. La benzina a Vietnam és caríssima,
això explica que la venguin en botelletes a molts mercats,
per exemple, en vam veure a parades de queviures a Sapa.
El passeig és a la millor hora, quan el sol va caient
lentament. És ben bonic, agafem un canal, arreu hi ha

joncs, flors, mates a la deriva. Quan en baixem és gairebé
fosc. Fem un passeig a peu després de saludar l’estàtua de
Ho Chi Minh. La ciutat té trets turístics, molts hotels,
un pont de vianants, hi va molta gent. Mentre la nit va
caient, admirem les lluminàries del Tet, especialment les
aquàtiques.
L’endemà va ser un dia llarg. Ens vam llevar a Can
Tho d’horíssima. Cap a les 5 perquè a un quart de 6
havíem d’anar cap a l’embarcador; sort que era a prop
de l’hotel. Sortim, doncs, negra nit, a buscar la barca
i emprenem la navegació cap al mercat flotant de Cai
Rang. Un mercat de fruita i verdura prou gran que ven
al major, no és de venda al detall o per al turisme. Passem
per sota d’uns quants pons.
Al riu hem vist aixecar-se el dia. Com que no feia
gaire bo, l’hem vist aixecar-se en blanc i negre. Al marge
de la venda al major, tot de petites barquetes, com els
peixets que flanquegen els grans peixots i els esporguen,
ofereixen cafès i tes, fruita, a les barques que duen turistes; una gran barca s’ha habilitat com a restaurant. És
bonic de veure com utilitzen els peus, i amb quin encert,
per moure el timó i guiar les barques.
Després hem continuat camí fins a desembarcar en
una explotació agrícola; una casa de pagès, vaja, ecològica i que també té unes quantes cabanes enganxades per a turistes, un homestay. Senzilles, molt maques,
sense vidres a les finestres, de teulades de palma; gran
tranquil·litat, sobretot si els cants dels galls et deixen
dormir.

Caminets de bambú

En la solitud del matí, el sol despuntant, vam passejar una bona estona per camins de bambú, canalets, arbres fruiters, cocoters i plataners, flors i caminois, algun
camp d’arròs. Altament relaxant i pacífic. Mengem una
mica de fruita i tornem amb la mateixa barca a Can Tho.
Tornem a passar pel mercat aquàtic. Desembarquem al
passeig, l’oncle Ho Chi Minh hi continua impassible enmig, i travessem un mercat de flors acoloridíssim; el Tet
cada dia és més a tocar.

2020 és l’any del ratolí. Fora de l’hotel de Can Tho
testos amb flors i que no hi falti l’arbre

Tornem a l’hotel per esmorzar i recollir; és molt d’hora. Abans d’agafar la carretera cap a Ho Chi Minh, al
mateix Can Tho, una mica apartat del centre, vam visitar un bonic exemplar de casa colonial francesa. La casa
Binh Thuy. S’hi va rodar L’amant de Marguerite Duras.
Tot de fotos i cartells ho recorden. Una bonica casa, amb
jardí, una bona reixa i una portalada interior japonesa.
Antiguitats.

La casa Binh Thuy

Fora, com al passeig de Can Tho, flors i més flors,
especialment grogues i acarabassades. Molta, molta calor, i humitat. I molta circulació per l’autopista i per les
carreteres que vam anar agafant per tornar. De tant en
tant, un braç de riu d’una amplària inacabable. Val la
pena visitar el delta, és una gran excursió. Potser hauríem
d’haver allargat l’estada i navegar més per la calma de
canalons i fils de riu.

Ho Chi Minh
Vam arribar a Ho Chi Minh de nit i vam anar directes a
l’hotel. Era un establiment molt cèntric, al districte 1, és
clar, o de Ben Thanh. Sempre és bo i agraït parar al centre, però si estàs en una gran ciutat és gairebé obligatori.
Es deia Cititel Parkview Saigon Hotel i era al 51-55 de
la Cach Mang Thang Tam Street. Era molt a prop del
parc Tao Dan, de gratíssim record. Hi havia un Cititel
cosí germà molt a prop i si et volies banyar a la (petita)
piscina havies d’anar a aquest últim.
Per tant, la primera impressió són els milions de
llums de Ho Chi Minh, vistos ja quan aterràvem, atès
que l’aeroport està arran, arran de la ciutat i, després,
camí de l’hotel.
Per això va ser tan impactant la segona impressió,
atès que —encara que sembli mentida— van ser els
quicquiriquic dels incansables galls de Ho Chi Minh
a trenc d’alba. Sota nostre, érem a un 7è pis, un cop
els rètols lluminosos del carrer principal es van apagar,
es podia albirar un laberint de cases, carrerons i terrats —d’una grisor i modèstia que contrastava amb els
llums dels carrers a la nit— dels quals, encara que no
en vam veure mai cap, s’alçava cada matinada el cant
dels galls.

Galls del Vietnam. Ben orgullós i ben viu, l’hauríem pogut veure a Ho Chi
Minh, però no, deambulava per la ciutadella de Hue. Un de trencadís guarnint
la tomba de Khai Dinh a Hue. Al museu de Belles Arts de Ho Chi Minh no
podia faltar-ne un. Un en una pintura de Xuan Lam exposada al Museu de les
dones del Vietnam de Hanoi. Un de retallat en un parc per celebrar el Tet.

El primer matí a Ho Chi Minh, només sortir al carrer
ens vam haver d’enfrontar a la primera aglomeració rodant
de motos. Formen una massa compacta, plena de fum i
ben cridanera a còpia de tubs d’escapament i clàxons, i no
és que pensin que els semàfors siguin simplement indicatius, és que els faria vergonya fins i tot mirar-los de reüll;
res, com si sentissin ploure. Creuar el carrer es converteix
en un esglai i en un esport de risc. De seguida m’hi vaig trobar a gust, potser hi té a veure la volença paterna pels toros,
el pebre de desafiar el perill, el punt de jugar-hi. Es tracta
de llençar-te a la calçada amb decisió sense ni pensar-t’ho,
caminar a velocitat constant i mai dels mais establir contacte visual amb cap motorista; si ho fessis, hauries begut
oli. Vam travessar centenars de carrers, alguns molt amples,
i no ens va passar mai res a part de rebre moltes i sonores
pitades i sentir l’aire tallant d’alguna moto molt a prop.

El centre de Ho Chi Minh
Vam sortir, doncs, vam creuar el molt ple de trànsit carrer de l’hotel i després alguns més, i vam anar a canviar
diners (acabàvem d’arribar). Tot va ser molt fàcil. Ho
fem al carrer en un lloc concorregudíssim, una mena
de local que t’atenien des del carrer, no havies ni d’entrar-hi, la paret era de vidre i tenia diverses finestretes.
Era ple de gent, tenia una cua a cada finestreta i anaven a
tota velocitat. En un tres i no res ja havíem canviat.
El lloc era davant per davant de l’enorme mercat de
Ben Thanh. Un mercat atapeït i prodigiós on es ven de
tot, incloses verdures, fruites, carn o peix i marisc, ¡i quin
peix i quin marisc! Magnífic. En sortim per un altre cantó i anem cap al pinyol del centre.
Passem pel Museu de la Ciutat de Ho Chi Minh;
l’edifici que l’acull és el Palau Gia Long que durant un
temps va ser la residència i el palau presidencial de Ngo
Dinh Diem, president proianqui del Vietnam del Sud;
després en sentirem parlar. Passem per la seu del Comitè Popular (no es visita). Davant per davant de la
seu, en l’ample passeig que hi duu, hi ha una enorme
estàtua de Ho Chi Minh. Veiem l’emblemàtic hotel
Rex i l’hotel Caravelle amb l’Òpera al fons, passem per
l’hotel Continental que hi és a tocar. Són els hotels des
dels quals s’han relatat les guerres del Vietnam del segle
passat. Tones d’història. Ens arribem a la bonica oficina
central de correus (a la francesa) i, ben a prop, a la pobrissona catedral de Notre Dame (també a la francesa).
Turistejant, vaja.

Estàtua de Ho Chi Minh davant la seu del Comitè Popular

Baixem per l’emblemàtic carrer Dong Khoi —és ple
d’arquitectura colonial i negocis d’upa— fins al moll del
gran i immens però brutíssim i pudent riu Saigon. A l’altre cantó del riu, a la dreta, s’entrelluquen, una mica fantasmagòrics per la calitja, els gratacels del sector financer.
Pensem fer una volta en barca però en ho repensem
i ens n’anem cap a la torre Bitexco. Pugem fins al mirador circular que hi ha a la planta 49 i des d’allà albirem,

enterbolida i difusa, la immensa ciutat. Entre capes de
pol·lució, ens en fem una mica la idea.
Quan en baixem, anem a dinar a un restaurant a
prop. De camí, passem pel davant del Sri Dandayudhapani, un temple hindú gran i impressionant que fa
cantonada; és tard, hi ha gana i no ens hi aturem. El
restaurant és ben cèntric, al carrer Pasteur, 106. És un
lloc molt ben posat i bonic, molt agradable, airejat i ple
de plantes, es diu Nha Hang Ngon. Hi dinem la mar de
bé i hi descansem una mica.
La pagoda de l’emperador del Jade
Després al mateix restaurant ens van demanar un taxi atès
que la pagoda que volíem anar, la de l’emperador del Jade,
queda una mica apartada del centre. Molt bé. Com totes les
pagodes, multiús i sincrètica —com també les mesquites—,
i no precisament per qüestions religioses. Bigarrada, taoista,
plena de déus lletjos i de déus protectors amb grandíssims
bigotis una mica arnats i polsosos que fan molta, molta por
i molta basarda; deues humanes i amables.
Dees bondadoses, alguna amb força set

Precioses i agosarades combinacions de colors als
murs exteriors. Fanals vermells a dojo. Encenser a tot
tren. Magnífic joc de teulades vidrades. Multitud de fidels. Una bona visita.
Quan en sortim ens arribem a un dels canals del Saigon que passa a prop de la pagoda; aquí seria un riu
grandet. Per anar-hi, ens fiquem en un interior de, diguem-ne, mansana. La vida de Ho Chi Minh és, ben
interior i oculta, allà dins, com a tot arreu al Vietnam.
Com que ens hem allunyat del centre, especialment del
districte 1, sentim bategar la ciutat tal com és: la gent, els
oficis, els tallers, restaurants i bars, els milers de parades
al carrer.
L’artesà de les síndries

Anem a peu cap al Palau de la Reunificació jugant-nos
la vida cada cop que travessem el carrer (sobretot, mai,
mai, cap contacte visual) i veient com va canviant el paisatge a mida que ens acostem al centre.
El Palau de la Reunificació ja tancat

Encara que aquell dia no el podem visitar, són més
de les 5 i ja està tancat, el palau és una de les joies de la
corona de tot Vietnam. És dins un ampli i cuidat parc,
la gespa, una autèntica pelouse, és verda i impecable. Les
roges banderes s’agiten al vent.
El mercat de Binh Tay i voltants
En un dels dies més assolellats i clars que vam tenir a
Ho Chi Minh, vam dedicar tot un matí, i hi haguéssim
pogut dedicar-hi molta més estona, a passejar pel mercat
de Binh Tay. Va ser un dia esplèndid. Aquest mercat no
és gens cèntric i per això hi vam anar amb taxi des de

l’hotel; de camí, vam anar una bona estona pel costat
d’un gran canal. El mercat és al districte 6 o districte de
Cholon, prop hi ha una estació d’autobusos que es diu
així, Cholon, i que suposo que és la que ha donat nom
al districte.
El mercat de per si ja és enorme, molt més gran que
el també enorme mercat de Ben Thanh al centre de la
ciutat. El mercat de Binh Tay és un rectangle (molt de
l’Eixample barceloní) de dos pisos amb un gran pati enmig. A l’edifici pròpiament dit se li han de sumar tots els
carrers i carrerons que el circumden i que fan que sigui
inacabable i inabastable. Tant el mercat, com els voltants
tenen zones especialitzades. En una hi ha, per exemple,
medicina xinesa; en una altra peix assecat, posem per cas;
en una altra ferreteria o plàstics...
Quan ja tinguérem fora el desig golós de mercat i de
parades, vam caminar força estona pels voltants i finalment vam triar una pagoda, la de Khan Van Nam Vien,
que no era gaire lluny, per visitar-la.
De camí, vam passar per una església catòlica, l’església de sant Francesc Xavier. S’hi entra per un portal
ben xinès. Fora hi ha una marededéu i equànimement
li ofrenen encens sense que hi faltin tortugues ni dracs
com a qualsevol pagoda o temple i tot és ple també de
flors grogues perquè el Tet no hi entén de diferències
religioses.
Vam anar fent via fins a la pagoda de Khan Van Nam
Vien, una pagoda gran i plena d’estances. Com que ens
vam allunyar del circuit turístic del barri de Cholon
(mercat i pagodes principals), tothom a la pagoda era
d’allà, no hi havia gent forastera. Un arbre groc mitjanet en presideix l’entrada. Dins altars, una olor d’encens

molt intensa, espais d’estar i funcionals i unes sales plenes d’urnes amb cendres de gent difunta i estris per netejar. Molta gent, sobretot dones, polint i traient brillantor
a l’urna respectiva.
Darrere de l’altar i les ofrenes, urnes de cendres

Encara no havíem vist gaires pagodes i no trobem el
moment de marxar. Passem d’una estança a l’altra. En
alguna, la gent hi descansa o hi prepara un dinar. Finalment ho fem, i ens arribem a l’estació d’autobusos. És
gran però no descomunal, ningú parla anglès, però tothom es mobilitza per proporcionar-nos un taxi, sobretot
homenots amb uniforme.

El museu de les Dones del Sud del Vietnam i la pagoda
de Vinh Nghiem
Al final arriba el taxi i marxem cap al museu de les Dones
del Sud del Vietnam. De camí passem per davant de la
pagoda de Vinh Nghiem i ens diem que, si tenim temps,
a la tarda hi anirem atès que no queda gaire lluny del
museu.
Ja ho sabíem però ho constatem, a Vietnam els museus, fins i tot els principals, a migdia paren dues hores a l’hora de dinar; habitualment d’11,30 a 1,30. Hi
arribem, està tancat i busquem un lloc per dinar. Per
signes, expliquem què volem a una venedora ambulant,
ens entén perfectament i ens envia, no gaire lluny del
museu, a aquell lloc on el dinar ens va costar 2,20 € les
dues.
Un cop dinades, visitem el museu. Fa molt d’èmfasi
en la guerra del Vietnam, en les moltes dones que hi
van participar fent-hi tots els papers possibles, dedica
un apartat importants a les heroiques mares que hi van
perdre fills (i suposo que, tenint en compte les moltes
dones que hi van lluitar, filles). També hi ha referències a
qüestions literàries i artístiques. Hi ha una data clau que
marca el que hi ha exposat al museu, 1975, l’any de la
victòria sobre els EUA.

Una heroïna. A la peanya: «L’indomable, lleial i valenta
heroïna». Darrere, un bonic edifici annex al museu

La pagoda de Vinh Nghiem ens va semblar grandíssima (dies després, a Ninh Binh vam haver de convenir
que era minúscula). Tenia de tot, bo i variat. Munts de
gent fent ofrenes; dees i déus; forns per cremar bitllets
(de mentida) a desdir; altars i altarets a dojo; campanes
de totes les mides i fins i tot un immens aparcament si
havíem de fer cas de la cua de motos per entrar-hi.

Fora de la pagoda, parada de lotus per fer ofrenes. Semblaria que ha de ser la
flor nacional del Vietnam, però, no (ho és, entre d’altres països, de l’Índia), la
del Vietnam és un tipus d’assutzena (foto: GV)

Al parc Tao Dan durant el Tet
El Tet anava a tot tren i cada cop tot estava més guarnit
d’arbres, ja s’ha dit que preferiblement grocs, però també
de rosats, amb penjolls diversos, com un arbre de Nadal
però oriental. Cada vegada més plantes i més flors, moltes, moltes. Tot feia molt goig i a la nit, a més de les lluminàries habituals, n’hi havia d’extres. Als parcs hi havia
un gran brogit trepidant que no tenia pausa.
Al de Tao Dan, ben a prop de l’hotel —per anar-hi
només havíem de creuar el carrer—, ja de bon matí una

alegre gernació envaeix festivament el parc i el manté
animadíssim tot el dia. També és més car entrar-hi, perquè tot i que habitualment són gratuïts, durant el Tet, hi
fan pagar entrada. Hi ha música (estrident) sense parar,
tenderols on venen de tot el que es ven en aquest tipus
d’esdeveniment, escenaris i decorats perquè la gent s’hi
faci fotos. Grups i més grups de gent fent-s’hi, doncs,
fotos en postures variades; les vietnamites molts cops van
abillades amb el vestit típic del Vietnam.
És un no parar i un espectacle infinit: només cal pagar
l’entrada, seure i mirar. L’espectacle és gloriós, ¡visca el Tet!
Vestides per fer-se fotos als decorats al parc durant el Tet (Ho Chi Minh)

El museu de Belles Arts
En un altre dels dies amb sol i ben clars que vam tenir a
Ho Chi Minh, ens llevem d’hora, molt d’hora (era l’habitual), i anem al museu de Belles Arts. És a tocar del
cèntric mercat de Ben Thanh i del lloc on vam canviar
moneda; és a dir, força prop de l’hotel.
Façana del temple hindú de Mariamman

Quan anem cap al museu i gairebé de seguida que
sortim de l’hotel, passem per davant del temple hindú

de Mariamman; més tard, aquell mateix matí, el vam
visitar. És d’hora, però ja fa calor.
El museu de Belles Arts el componen tres edificis de
molt bella factura exponents del passat francès. Dos de
grans i un de més petit, tots tres de tres plantes.
Als grans, hi ha sobretot pintura vietnamita i en
menys mesura escultura, amb un tall a l’any 1975. Sempre el tall al 1975, als museus o a qualsevol lloc històric.
L’abans i el després. Hi ha una forta presència d’obres
sobre diversos aspectes de la lluita antiimperialista d’estils i d’intencions prou diverses. Enganxem, a més, dues
temporals de dues pintores vietnamites.
A l’edifici més petit hi ha una secció d’atuells i art
prehistòric, i una bogeria de peces de ceràmica, porcellana i terracota que pugen fins al tercer pis. Escultures,
plafons, objectes de decoració, cadires i escambells. Algunes peces són realment precioses.
Al museu la gent és prou amable; tot està, però polsós
i fet i deixat estar. Els ascensors són antics i purament
decoratius, cap funciona. Molt, molt poca gent. Suposo
que si el turisme hi va anant, el modernitzaran i l’adequaran i la petita botigueta que ja hi tenen, s’engrandirà
i lluirà més (i hi restauraran els ascensors). Una bona
visita.
El temple hindú de Mariamman
Quan sortim fora, la calorada i la humitat són molt intenses. Per evitar l’hora de més calor, anem cap a l’hotel.
Per fer-ho, creuem per dins el mercat i després visitem
amb calma el gran temple hindú de Mariamman. Ple de

color, bigarradíssim, les parets plenes de deues, brillant i
fulgurant; una delícia.
Després d’una mica de descans i lectura i anem a dinar al mercat de Ben Thanh. S’hi dina la mar de bé. Ho
fem en unes cadiretes de plàstic que no aixequen un pam
de terra i que fa que els restaurants vietnamites tinguin,
com s’ha dit, un aire de parvulari.
Una de les entrades del mercat de Ben Thanh

El Palau de la Reunificació i la pagoda de Xa Loi
Després de dinar, abans que el tanquin, anem al Palau de
la Reunificació; hi havíem passat pel davant dies abans,
però a Vietnam ho tanquen tot d’hora i vam fer salat.
¡Sort que hi vam tornar!, i amb temps. És un dels monuments importants no tan sols de Ho Chi Minh sinó
de tot Vietnam. Cuidat, polit, repolit, embanderat i engalanat. Només cal veure la gespa que l’envolta mimada
fins a l’extrem, així com el senyorívol parc on és. Dins el
recinte del parc també hi ha un bar, una bonica glorieta
sobre un lleu turonet i unes pistes de tennis, i un casalot
on fan exposicions temporals. Quan hi vam ser, en feien
una sobre la història del palau que es deia De Norodom
a l’actualitat.
De fet, l’actual palau es va edificar on era l’antic Palau de Norodom construït el 1873 per França durant
l’ocupació de la Cotxinxina. El 1955, quan Ngo Dinh
Diem va esdevenir president del Vietnam del Sud, el va
convertir en el palau presidencial i també la seva llar, li
va canviar el nom i el va batejar com a Palau de la Independència. El 1962 dos pilots dissidents de la Força
Aèria sud-vietnamita van bombardejar el palau i gairebé
tota l’ala esquerra de l’edifici va ser destruïda. Ngo Dinh
Diem va considerar que era impossible reparar-lo, en va
ordenar la demolició i la construcció de l’actual palau.
En un mateix i limitadíssim terreny, doncs, s’hi superposen, com en un palimpsest, runa sobre runa, diverses construccions. El que passa en general amb totes les
runes: esglésies edificades sobre temples grecs, catedrals
sobre mesquites, etc. L’única diferència és que en aquest
cas, el lapse de temps és mínim.

El nou Palau de la Independència que Diem va fer
erigir, es va construir entre 1962 i 1966 i Ngo Viet Thu
en va ser l’arquitecte. Ara es denomina Palau de la Reunificació, més avall s’explica el com i el perquè.
El palau és un edifici en forma de T, on el pal vertical
que la sostindria és curt i la banda de dalt és la llarga
façana principal. L’edifici té quatre plantes i un aire que
recorda vagament (els col·legis d’arquitectes d’arreu em
perdonin) els espais, les proporcions i l’equilibri de Lilly
Reich i Mies Van der Rohe. A tot arreu, llum i claror. Per
fi ascensors, molts, i tots funcionen.
El palau és història viva del Vietnam. És una visita
jo diria que gairebé obligada. Potser per això hi ha força
gent. Hi ha unes taquilles modernes i perfectament organitzades, panells i cartel·les estupendament explicades
i en diverses llengües, cosa no molt habitual al Vietnam
i molt personal de seguretat. L’edifici es dedica a explicar bàsicament els trepidants, heroics i històrics dies de
l’abril del 1975 i, és clar, et posa en antecedents dels avatars i del que ha passat al palau i a què el destinaven des
que el van erigir.
Explica amb detall el que va passar el 8 d’abril del
1975 i els dies següents. Nguyen Trung Thanh, un pilot
nord-vietnamita infiltrat a la Força Aèria de Vietnam de
Sud, va bombardejar (de nou) l’edifici tot i que no hi va
causar danys significatius. Els llocs on van caure les bombes, però, estan ben marcats. Dies després, el 30 d’abril,
un tanc de l’exèrcit de Vietnam del Nord va enderrocar
la porta principal i va posar fi a la Guerra del Vietnam.
Mesos més tard, el novembre del 1975, després de la
negociació i la reunificació del Vietnam, i en memòria
d’aquest esdeveniment, el govern provisional de la Re-

pública del Vietnam de Sud li va canviar el nom i el
Palau de la Independència va passar a ser el Palau de la
Reunificació.
S’explica tot fil per randa, s’explica també cada espai,
sala per sala. Les sales mostren una barreja de mobles i
objectes, antics i racionalistes i funcionals. Hi ha sales
amb una decoració fortament influenciada per l’art i les
modes japoneses i xineses. S’aconsegueix allò tan difícil
que ni les taules parades, ni les enormes sales disposades
i a punt per fer-hi una reunió, ni les cambres de dormir
siguin polsoses arnades i momificades, sense vida. Tot
llueix. I tot estava ple de flors.
Ni una sola vegada (que jo veiés) en cap cartell ni en
cap panell se cita el nom de Ho Chi Minh; detall que
l’honora, ¡visqui per sempre!, i també a qui ho va decidir.
Ja de tornada, aprofitem que ens va força de camí i
visitem la pagoda de Xa Loi. Petita i em sembla recordar
que estranyament tancada.
Va ser un dia intens i emocionant, sobretot, sobretot,
la visita del Palau de la Reunificació. Reconec que en
molts moments de la visita se’m va posar la pell de gallina. Potser per això gairebé no tinc fotos del palau. No
donava a l’abast de tot el que veia.

Hoi An
Vam anar amb avió de Ho Chi Minh a Hoi An. Bé, en
realitat el vol va ser de Ho Chi Minh a l’aeroport de Da
Nang, una ciutat costera més gran que Hoi An perquè,
de fet, Hoi An no té aeroport.
El vol fins a Hoi An va ser pesadíssim. Encara a l’hotel de Ho Chi Minh ens l’endarrereixen d’11 a 12,50 i ja
a l’aeroport, fins a les 14,25. Després d’un dinar succint
i sorprenent, sortim quan sortim.
Arribem a l’aeroport de Da Nang i allà ens espera un
taxi que ens ha enviat l’hotel. Havíem d’arribar al migdia
però no hi arribem fins passades les quatre. Hoi An és a
uns trenta quilòmetres de Da Nang i hi arribem força
ràpid. Ens instal·lem a l’hotel, es diu Uptown, i anem a
fer un volt i a sopar al barri antic.
El centre de Hoi An
Hoi An és un lloc preciós i cuidadíssim, rellepat. És
una ciutat per passejar amb calma i sense rumb per la
quadrícula del centre, ja sigui de dia, ja sigui de nit. Els
carrers, les façanes, les botigues són plenes de fanals; de
nit, la il.uminen i llueixen a base de bé; és bonic també,
però, contemplar-los apagats quan hi passeges a la llum
del dia.

Barques ben guarnides per anar a fer un tomb

El nucli antic, que és un dels llocs imprescindibles de
visitar a Hoi An. Després de passejar-hi una bona estona,
sopem en un clàssic, al Morning Glory, al cèntric carrer
Nguyen Thai Hoc, 106. Un sopar excel·lent; boníssimes,
les crestes (banh xeo) de gambes, l’amanida i l’arròs i exquisits i ben especials els dims sums «rosa blanca».
El barri vell i encara una mica més enllà, és completament abastable i caminable. Té fama de ser la ciutat més
bonica de Vietnam i segurament és veritat; no és que s’hi
assembli de res, però és una mica com si fossis a Cadaqués. També té fama de ser molt tranquil·la i això ja no
ho és tant, almenys en la nostra experiència.
Potser era pel Tet, però era plena de gent, de turisme, tant europeu com asiàtic. Pleníssima. Gairebé és

difícil circular pel centre tot i que pels carrers no hi
passen cotxes, «només» bicis i motos rabents i a toc de
clàxon. Ens va fer l’efecte que era dels llocs més turístics
del Vietnam i no tan sols durant el Tet; la densitat de
negocis per a turistes, la quantitat de barques d’esbarjo
ho delata.
De tota manera, com sempre, si t’allunyes uns quants
metres, no cal gaire, del pinyol de la ciutat vella, la densitat de gent, i sobretot el turisme, baixa en picat. És
recomanable anar més enllà del gran i variat mercat, o
passejar per l’ampli moll i allà mateix prendre’s en algun
bar el suc d’un gran coco mentre veus passar la vida i
l’aigua pel bonic riu Thu Bon. Quan ja l’has xuclat tot,
pots demanar que te’l parteixin pel mig i escurar-hi amb
una cullera el fi tel de blanca substància matèrica que hi
ha a les parets del coco.
Com que el Tet ho tanca tot, les cases històriques no es
podien visitar durant cinc dies. Pel Tet, hi ha força restriccions i justament vam ser a Hoi An durant els dies més àlgids de la festivitat, atès que vam arribar-hi el 23 de gener
a la tarda i en vam marxar el 27 ben d’hora. Va suposar,
doncs, que hi trobéssim tancats molts possibles llocs per
visitar. De fet, habitualment venen un tiquet combinat
que permet visitar cinc edificis, però durant els quatre dies
que hi vam ser, res de res, (gairebé) tot tancat.
Sobretot les cases tradicionals de fusta, estretes i llargues amb dos o tres patis; habitualment de dos pisos.
L’estança de la façana al carrer era botiga o taller, un pati
la separava de la vivenda i, darrere de tot hi havia un
altre patiet. N’hi ha unes quantes que es visiten i que
tenen imprès en l’estil vietnamita, trets de decoració i
arquitectura japonesa i xinesa, i també francesa. N’hi ha

que són museus i n’hi ha que hi viuen i que normalment
encara són botigues, la major part, de souvenirs. En una
de les que es visita, hi ha el museu de ceràmica; per pena
nostra, sempre el vam trobar tancat.
Era obert, en canvi, en una altra casa ben grandeta, el
Museu de la Cultura Sa Huynh (així es deia la primera
gent que va poblar Hoi An). És un museu dedicat a la
ceràmica antiga i a la prehistòria, s’hi exposen estris diversos que daten de l’any 1000 aC. És a tocar del Pont
Japonès i de la Sala d’Assemblees Cantonesa. Una visita
curta i agradable.
També es podia visitar una altra casa antiga reconvertida en el Museu de Cultura Popular, un recull de
les activitats de la vida quotidiana de Hoi An. Tots dos
museus ens va permetre veure-hi el que contenien i, de
passada, l’estructura i disposició de les cases antigues; els
bonics porticons, el bigam del sostre, les mampares, les
parets, gairebé tot de fusta fosca.
Les pagodes, això sí, eren perfectament visitables, així
com les diferents «assemblees», testimonis de la influència xinesa; per exemple, la Sala d’Assemblees Cantonesa
(Quang Dong), construïda el 1786 per comerciants de la
Xina que venera a mitges la deessa de la mar, Thien Hau,
i un guerrer; està profusament decorada amb dracs ben
intimidadors. També hi ha la Sala d’Assemblees Xinesa
de Hainan i la de Phuc Kien. Totes tres tenen una entrada amb aire i pinta de pagoda.
I per descomptat el bonic i harmònic Pont Japonès
fet de fusta i ciment que, com el seu nom indica, va ser
construït pel Japó. Com que és un lloc de pas no pot
tancar mai; de fet, és part d’un carrer, connecta dos dels
carrers principals de la ciutat. Com dirien a França «val

la visita». Data del 1593 i va servir per unir els barris
japonès i xinès. Tan emblemàtic és que decora els bitllets
de 20.000 dongs.
És petit, no té més de vint metres de longitud i travessa un canal del riu Thu Bon. De fet, un canal curt atès
que és un autèntic cul de sac cec.
Hoi An és famosa per fer roba a mida en poca estona.
Hi ha dotzenes i dotzenes de botigues i de sastreries que
s’hi dediquen. Fer-se’n fer és tota una experiència, en dono
fe. No és tan ràpid com diuen, però acaben complint i per
fi et pots endur d’un dia per l’altre els pantalons o la roba
que hagis encarregat.
Música i celebració durant el Tet

Runes de My Son
Les runes de My Son són a uns quaranta quilòmetres
de Hoi An. Per anar-hi, ens vam apuntar a una excursió
organitzada. Hi vam anar amb un autocar no molt gran
que, després de recollir tota la gent (va costar una mica),
de camí cap a les runes va passar per diferents pobles
i inacabables arrossars. Un cop allà, vam fer una bona
visita i ben llarga atès que els diferents temples estan escampats per una àmplia zona. Vam tornar a Hoi An en
barca per l’amplós riu Thu Bon. Un altre lloc des d’on hi
van moltes excursions és Da Nang que és a uns setanta
quilòmetres de My Son.
El lloc, l’entorn de les runes de My Son, com el de
tantes i tantes runes, és més que impressionant. El dia, a
més de ser molt calorós, era clar i net, i les muntanyes on
estan enclavades lluïen precioses i semblaven a tocar; la
selva que envolta les runes era verda i brillant, netíssima,
com acabada de fer. Una meravella.

L’exuberant i verda selva

My Son és un complex de temples hindús que es van
erigir entre el segles iv i xiii; més o menys enrunats es
reparteixen en grups de temples en una vall d’aproximadament dos quilòmetres. El conjunt és un dels més
importants de l’hinduisme al sud-est asiàtic i el primer
del Vietnam. Els temples que, al moment de més esplendor eren una setantena, estan dedicats al déu hindú
Shiva, considerat el fundador de la dinastia Txampa.

Era, de fet, el lloc de les cerimònies religioses dels reis
d’aquesta dinastia i s’hi enterraven tant reis com herois
nacionals. Des de 1999 és Patrimoni de la Humanitat.
Té semblances amb d’altres temples del sud-est asiàtic;
com per exemple, els d’Angkor a Cambodja (després hi
anirem).
El 1937, França va començar a restaurar alguns dels
temples (i a espoliar-los). Més tard, la guerra del Vietnam
els va perjudicar moltíssim atès que avions B52 ianquis
van fer bombardejos intensius a la zona, especialment
durant l’agost del 1969. Fins al punt que hi va haver-hi
moltes queixes per part de professionals de la restauració
d’arreu del món.
La visita es fa seguint un camí perfectament traçat i
acotat i t’avisen constantment que per cap motiu no te’n
surtis perquè encara ara la zona està plena de mines; de
tota manera, pots anar al teu aire i al teu ritme seguint
el camí força ample que va donant la volta als diferents
grups de temples, no cal que hi vagis amb un grup o
seguint un guia.
L’aparcament i les taquilles estan a uns dos o tres quilòmetres de l’inici de la visita. Uns cotxets elèctrics hi
duen molt ràpidament per una carretera asfaltada. Si ho
prefereixes, pots pujar-hi a peu.
Els cotxets et deixen en una esplanada on hi ha diferents serveis, un restaurant i un lloc per veure danses
tradicionals txampes, allà s’inicia el recorregut circular
que et va duent a les principals zones del temples.

Vermell i verd

El passeig és agradable de fer i molt vivificant. Dels
temples, en destaca el color vermell, de vegades, un roig
encès, típic dels totxos i els carreus amb què els van construir. Si t’atipes de mirar temples, cosa estranya, et pots
dedicar a observar la selva o els rierols i els pontets que hi
ha de tant en tant. Cap dels temples és molt gran, tenen
una mida molt humana i mesurada.
En algun dels conjunts de temples, han aprofitat diverses construccions, petites i recollides, per exposar-hi peces
i estàtues també de format petit que van trobar als temples. També n’hi ha en un museu que hi ha a l’entrada dels
temples just abans d’on s’agafen els cotxets elèctrics. Poques, perquè moltes estàtues van ser subtilitzades i espoliades i portades a França o a d’altres museus del Vietnam;
per exemple, al Museu de l’Escultura Txam a Da Nang.

La tornada amb barca va ser espectacular i reparadora.
Després de la calorada de l’excursió, la verdor dels cocoters, dels bambús i d’altres arbres de la riba era la mar
de refrescant i l’airet del riu mentre anàvem riu avall,
boníssim. L’enorme riu pel qual anàvem, el Thu Bon,
a mida que ens acostàvem a Hoi An, s’anava omplint
d’embarcacions grans i petites, moltes de fusta pintada
de colors vius, a quina més alegre.

Illes Chàm
La nit del 24, és a dir, la nit de la primera lluna de l’any, és
a dir, el Tet, va ser festa grossa. Tota la tarda i el vespre va
ser un seguit d’establiments que anaven baixant les persianes, la gent s’anava aplegant a les cases —te’n podies fer
una idea pels parells de sabates que hi havia a cada entrada— i al carrer es preparaven focs per fer grans quantitats
de costellades, vaja, carn a la graella; encara hi havia gent
que comprava flors grogues i se les enduia cap a casa. A
l’hora convinguda, molta música i focs d’artifici.
Així va arribar dissabte 25 de gener, el primer dia de
l’any. Un dia que no sabíem ben bé què fer perquè el que
és a Hoi An estava tot tancat. D’entrada, però, vam fer
un esmorzar fort i potent. Un dels menjars va ser aquell
plat de pasta que en diuen cau lau, els fideus foscos que
només fan a Hoi An i per cap d’any. Diu que només el
fan tres famílies i que el secret està en l’aigua atès que

s’han de cuinar amb l’aigua d’uns pous determinats, els
antics pous de Txam amagats al voltant de Hoi An i la
província de Quang Nam, però, tant les famílies com els
pous es deuen haver multiplicat perquè a gairebé tot arreu en feien. En tot cas, és un plat bo, saborós i contundent, els fideus són gruixuts, se serveixen gairebé sense
brou i van acompanyats d’amanida.
Decidim que per aprofitar el dia intentarem anar a les
illes Chàm (Cu Lao Chàm); són a uns trenta quilòmetres
de Hoi An. Ho vam fer temptant la sort perquè a l’hotel
no va haver-hi manera que ens poguessin assegurar si, en
ser primer d’any, hi hauria servei de ferri a les illes o no.
Després d’un bon esmorzar, doncs, i bastant d’hora, ens
n’hi vam anar.
Anem amb taxi fins al port, fins a l’embarcador i, sí,
hi ha sort i hi ha una llanxa ràpida que hi va, surt al cap
més o menys d’una hora i torna al migdia. Al moll gairebé no hi ha ningú, i la poca gent que hi ha no és europea.
Com que el moll està molt aïllat i apartat, a uns quatre
o cinc quilòmetres del centre de Hoi An, quedem amb
el taxista que ens vingui a buscar a l’hora que la llanxa té
prevista la tornada.

Si ets fumadora no has de patir per res, hi ha airejades àrees per fumar

La barca, una llanxa no gaire gran, va a tota bufa i en
menys de mitja hora ens plantem a la més gran de les
illes Chàm; n’hi ha tres o quatre. Suposo que desembarquem al poble —si és que arriba a poble— més gran, a
Bãi Làng.
Quan hi arribem, ens fan una gran rebuda: és la primera barca que hi arriba aquest primer dia de l’any, és a
dir, som la primera gent que hi va el 2020. Érem unes
cinc o sis persones. Ens porten a una mena de local tropical sense parets, com una sala de ball d’estiu, una mena
d’envelat, ens fan fotos (suposo que devíem sortir al diari
local) i ens regalen uns paquetets de te, un mapa de les

illes (que va resultar ben útil) i un ram petitet de roses.
Va ser francament entranyable.
Fem un bonic passeig pel poble. Primer vora la mar,
plena de barquetes de fusta i d’unes altres, força còmiques, rodones com palanganes. És un portet ben maco.
Després, passegem pel mig del poble. Deu tenir tres o
quatre carrers que van paral·lels al mar i uns estretíssim
carrerons perpendiculars. De tant en tant, un lloc per fer
ofrenes.
Ofrenes arreu

Les cases són humils, senzilles i petites, pintades de
colors vius. Solen tenir pati al davant, una petita eixida, i
cadascuna el seu secret i la seva gràcia. Són cases ben marineres, recorden vagament algunes de les que hi havia a
Castelldefels prop del mar fa uns quants anys; als patis
i fins i tot al carrer les hamaques hi són omnipresents.
La selva del darrere s’hi aboca i gairebé totes tenen plantes i flors. És festa i ho celebren menjant i jugant a un
joc d’atzar amb apostes monetàries enmig del carrer en
nombrosos grups, sobretot d’homes.
Com la nit del 24, el primer dia de l’any, el nombre de parells de sabates que hi ha a l’entrada —sempre
disposats caòticament— et fa saber la magnitud de la
trobada de cada casa.
Entre que és cap d’any i que hi deu anar poc turisme
—almenys en aquesta època de l’any, a l’estiu deu ser
tota una altra cosa—, tothom, sobretot les dones, ens
saluda amb alegria, ens pregunta coses i ens desitja bon
any. Somriures a les portes. Des del carrer es veu gran
part de la casa, això també passa al Mekong i fins i tot a
Ho Chi Minh a la que t’allunyes del centre.
Arribem a l’altra punta del poble i emprenem camí cap a
una platja que ens han recomanat molt que hi ha a l’esquerra del poble, la platja de Bãi Ông. És a uns dos quilòmetres.
El camí és molt maco i planer, va vorejant el mar, passem un altre grup de cases al voltant d’un altre portet,
aquest més tancat i petit, i arribem a la platja. És una platja de fina sorra daurada, amb dues fileres de palmeres i força vegetació; la verda selva darrere. Hi ha unes primitives
instal·lacions, dutxes a l’aire lliure, uns vestidors, una pila
de gandules, tot funciona; suposo que a l’estiu algú se’n
cuida. En posem dues sota les palmeres. Una mica més enrere i abans de la jungla, hi ha el bonic, repetitó i modest
Lang Ông Ngú; és a dir, el temple d’Ông Ngú.

El paradís. Gairebé a tocar de la sorra, la selva

Un bany fastuós en unes aigües netes i tèbies. Diuen
que les platges de les illes Chàm són de les més bones del
Vietnam, si no, les millors; per a mi ho van ser. S’hi està
divinament, tant a l’aigua com sota els cocoters. No puc
imaginar-me una millor manera de rebre l’any nou. Un
bany relaxat, plaent i allargassat en una platja edènica
on, a més, no hi havia ningú.
Tot s’acaba, però. Desfem camí lentament, badant a
cada casa, a cada pagoda, a cada lloc d’ofrenes; en arribar
al poble, encara tenim temps de fer un mos al bar —amb

tot el mar per davant i el poble estès a l’esquerra— abans
d’embarcar a la llanxa i tornar. Com que la barca ens ha
recollit tard, va a tota pastilla, més encara que al matí, i
les ruixades i els bots que donem són considerables.
Ens costa trobar el taxi perquè s’ha instal·lat en un
gran aparcament buit del tot i l’hem d’anar a buscar allà.
Abans que ens deixi a l’hotel, li diem que ens passegi
per la zona. Camps d’arròs, i unes entrades de riu amb
cocoters a dojo (el mapa denomina el lloc com a Water
Coconut Palms, i així és), molt turisme local menjant o
fent voltes per l’aigua amb les palanganes.
Barquer en espera de clientela

Una excursió preciosa. Finalment, ¡la sort que vam
tenir que el Tet ho tanqués tot!, si no, potser no hauríem
anat mai a les illes Chàm i des del punt del benestar físic
de ben segur que va ser una de les excursions millors i
més plaents que vam fer
A la tarda, després d’haver reposat una bona estona i
d’haver buscat hotel a Hue per l’endemà, passegem per
la zona menys turística de la ciutat vella i pels mercats
del centre.
Tant Hoi An com les dues sortides pels voltants que
hi vam fer, a les runes de My Son i a les illes Chàm, van
ser magnífiques.

Hue
El viatge a Hue el vam fer amb sleeping bus. Un taxi ens
va recollir a l’hotel (amb molt de retard) i, a més a més,
encara vam haver d’anar a buscar una parella a un altre
hotel bastant lluny; finalment ens va portar a les afores
de la ciutat on hi havia l’sleeping bus esperant. Maleta a la
bodega, sabates fora i, ¡oh!, havien venut un bitllet més
de les places que hi havia. En honor a la nostra provecta
edat, desallotgen un noi de la seva chaise longue perquè
una de nosaltres s’hi pugui instal·lar i a ell, pobre, el posen en un matalàs al passadís. Ho troba (amb raó) injust,
però s’hi conforma.
El viatge va ser plàcid i molt còmode. M’agradaria dir
que vaig disfrutar de veure tant Da Nang com les vistes
insuperables que diu que té el camí, però la veritat és que
vaig dormir com una soca la major part del trajecte. Vam
fer una parada per anar al lavabo o prendre una sopa, si
volies, i sí, el paisatge era maco entre boirines esfilagarsades i humitat.
Quan vam arribar a Hue (ens va costar una mica entendre que ja hi érem, ens pensàvem que érem en una
altra parada intermèdia), l’sleeping bus ens va deixar al
sud de la ciutat, en un indret inhòspit (el dia també ho
era força) al costat d’una autovia i prou lluny del centre.
No sabíem ben bé què fer. Al cap de pocs segons, però,
van arribar dos motoristes i ens van dir que com que
era poc després del Tet, no hi havia taxis (ves a saber).
Total, es van posar les respectives maletes davant (sort
que eren petites), ens van donar un casc a cadascuna i
cap a l’hotel entre la fina pluja i la boira. Malgrat que el
dia era més que gris, hi vam arribar enriolades. De fet, a

partir d’aquell dia no vam veure gairebé mai un sol franc
i menys radiant o un pany gran de cel blau.
Ja s’ha dit que ens vam allotjar a un hotel amb una
immillorable relació qualitat-preu. Al Thân Thien, no
molt cèntric; de fet, situat on són la major part dels hotels a Hue. Tres nits, amb esmorzar (generós i bo) inclòs,
van costar 1.080.000 dongs (uns 42 €) entre les dues.
El centre de Hue
Com que vam arribar l’hotel abans del migdia, després
d’instal·lar-nos-hi, anem a fer un volt pel barri, alguns
carrers del qual els caps de setmana són per a vianants.
Ens acostem al gran riu que passa pel mig de la ciutat
i després busquem un lloc per dinar per la zona. N’era
ple. Dinem les menges típiques de Hue, aquella mena de
vol-au-vent amb la pasta de la cassoleta més densa plenes
de trossets de peix i acompanyats amb salsa no picant i
una mena de peix molt gustós en una papillot de fulla de
plataner. Bo i preciós.
Quan en sortim, busquem una agència —ja érem
unes veteranes— i contractem una excursió de tot un
dia per anar als túnels de Vinh Moc i environs l’endemà,
i canviem diners.
Dediquem la tarda a fer un llarg passeig. I ben bonic que
va ser, malgrat la grisor i la humitat. Primer de tot, passem
l’enorme i amplós riu Huong (del Perfum) en barca. Ens
deixa a l’altra banda, a l’alçària del pont de Truong Tien
—era el pont més a prop de l’hotel— i del mercat de Dong
Ba; un mercat humil, només de menjar. A aquella hora de la
tarda, encara que hi havia claror, estava ja en franca retirada.

Quan s’acaba el mercat continuem passejant per la
mateixa riba, riu amunt. El tornem a creuar, aquest cop
a peu, pel següent pont, el de Phu Xuan, i anem seguint
l’altra riba sempre riu amunt.
Hue és una ciutat gran i insòlitament «moderna»
en el sentit que hi ha urbanisme de disseny i s’ha fornit d’elements d’art actual al carrer, a l’aire lliure. Per
exemple, tota la riba per la qual anàvem, que era un gran
jardí molt i molt cuidat, estava jalonada amb escultures
d’art contemporani; per exemple, al riu s’hi havia intervingut urbanísticament construint-hi una passarel·la de
fusta per a esbarjo de la població; la major part, anava
paral·lela a la riba. Per pujar-hi i baixar-hi, hi havia escales, però també, cosa insòlita al Vietnam, rampes.
L’ample riu, la passarel·la i el pont Phu Xuan

Som al Tet i hi ha moltíssima gent al carrer, força en
grans grups, passejant, menjant, fent-se fotos als llocs
habilitats per a l’ocasió. Elles, molts cops, amb el vestit
nacional.
Continuem caminant i arribem a un entendridor
museuet dedicat a Ho Chi Minh; en ressegueix la vida,
plena de viatges i llengües. El visitem, una visió del líder
que va ser i èmfasi en les guerres d’alliberació. Quan n’arriba l’hora de tancar, ens n’expulsen sense gaire contemplacions. Érem nosaltres dues i un parell més d’europeus.
¿I per què el museu no hauria de tenir un altaret dedicat a Ho Chi Minh?

Desfem camí per la mateixa vora del riu que anàvem. Gran animació a la passarel·la, flors grogues arreu.
Passem per l’entrada dels dos ponts i més enllà ja que
tornem cap a l’hotel. Molta animació i gent. Tot molt
guarnit de lluminàries pel Tet; força parades ambulants
de menjar amb molta varietat de peix, marisc i closca.
Algunes menges, pel color, semblaven radioactives.
El pont Truong Tien vestit de lila

Tot el dia, fresca, grisor i humitat. A estones ens va
acompanyar una pluja pixanera; a estones, una boira
també pixanera. De tota manera, un bon i aprofitat dia.

Els túnels de Vinh Moc
El dia que vam anar als túnels de Vinh Moc, a la zona
desmilitaritzada i a tota una sèrie de llocs relacionats amb
la guerra del Vietnam va ser llarg però sobretot intens i
altament alliçonador. Va ser una excursió llunyet de Hue
en un dia gris, humit i fred; una constant des que vam
arribar a Hue; per sort, gairebé no plovia.
L’autocar no era gaire gran, devíem ser unes quinze
persones. Primer de tot vam anar a recollir la guia a la
ciutat de Dong Ha, una ciutat mitjana. De Hue a Dong
Ha hi ha seixanta-cinc quilòmetres; més o menys una
hora i mitja de camí.
Des de Dong Ha no vam enfilar directament cap als
túnels de Vinh Moc, sinó que vam anar cap a l’interior una estona fins a arribar a la Rockpile. El silenci del
camp i l’espessa manta grisa dels núvols eren impressionants i convidaven al recolliment i a la introspecció.
La Rockpile, en vietnamita, Thon Khe Tri, es troba a
la cruïlla de cinc valls importants. Es tracta d’una roca
càrstica aïllada que aflora al nord de la ruta 9, al sud de
l’antiga Zona Desmilitaritzada Vietnamita (DMZ) no
molt lluny de Dong Ha. És una balma forca inaccessible
—només s’hi arribava amb helicòpter— amb una vista magnífica sobre els voltants que incloïa diverses rutes
clau d’infiltració del Vietcong. L’alçada de la muntanya
era ideal també per observar el moviment de vaixells al
mar de la Xina del Sud. Tot plegat la va convertir en un
important lloc d’observació de l’exèrcit ianqui i una base
d’artilleria des del 1966 al 1969. No cal dir que intentar conquerir-la i defensar-ne la posició va ocasionar un
munt de morts.

Vam continuar camí i al cap de molt poca estona vam
arribar a una zona d’assentament de pobles minoritaris
ètnics. La guia explica que gaudeixen d’una protecció especial.
Casa sobre pilones

No fem tampoc gaire quilòmetres, atès que de seguida arribem al pont Dakrong; un dels punts on comença
la ruta Ho Chi Minh. Des de Dong Ha al pont Dakrong
havíem fet en total uns cinquanta quilòmetres.

El pont Dakrong i el riu

La ruta Ho Chi Minh (1955-1975) era una xarxa
de camins, de logística i de subministraments que tenia
uns setze mil quilòmetres; anava des del Vietnam del
Nord fins al Vietnam del Sud estenent-se a través de
Laos i de Cambodja. No es tractava d’un simple camí,
sinó d’un complex sistema de rutes per a camions,
bicicletes o per fer a peu, i incloïa també sistemes de
transport fluvial. Aquesta xarxa va ser un dels èxits més
grans de l’enginyeria militar del segle xx. La ruta Ho
Chi Minh, també s’anomena Truong Son (Serra Llarga) perquè circula per l’homònima serralada entre els
territoris de Laos i Vietnam.
Des de feia segles ja existien trossos del que esdevindria
aquesta ruta Ho Chi Minh; primitius senders que facilita-

ven el comerç per la zona. La geografia per on la ruta passa
és una de les més complicades del sud-est asiàtic: una regió escassament poblada de muntanyes escarpades i feréstegues, una densa jungla i boscos primigenis. Durant la
Primera Guerra d’Indoxina, el Viet Minh ja va mantenir
les comunicacions nord-sud mitjançant aquests camins i
senders. La veritat, és que impressiona trepitjar-la i pensar
tot el que hi va transitar i el que hi va passar.
(El Viet Minh o «Lliga per la independència del Vietnam» es va crear el maig del 1941. Dirigida per Ho Chi
Minh, era una aliança entre el Partit Comunista Indoxinès i grups nacionalistes per aconseguir que Vietnam
s’independitzés de França.)
D’allà vam anar, també era a pocs quilòmetres, a
uns tretze, a l’antiga base estatunidenca de Khe Sanh o
San Bai Ta Con, que va ser l’escenari del setge més llarg
nord-vietnamita a una base ianqui (del gener a l’abril del
1968). Actualment hi ha un petit museu i força romanents de la guerra: bombes, bales, alguns helicòpters, un
avió malmès, tancs i tot un seguit de barracots i trinxeres.
La natura, implacable, apoderant-se de trinxeres i defenses

Dinem en un restaurant de carretera de camí cap a
l’antiga frontera entre Vietnam del Nord i del Vietnam
del Sud. La frontera la marcava el riu Ben Hai; vam anar,
és clar, just al lloc on la carretera principal el travessa. En
aquell punt hi ha el pont Hien Luong, un pont de ferro
construït per França el 1950, conegut també com «Pont
de la Pau». El riu Ben Hai senyalava, doncs, la divisió, la
partició del país abans de la reunificació el 1975. També
s’anomena Paral·lel 17.
Al moment de la partició, la carretera principal
creuava el riu Hai Ben. Un cop establerta la frontera, la
part nord del pont es va pintar de vermell i la part sud de
color groc; unes banderoles roges i grogues ho recorden.
El pont va ser malmès per un bombardeig nord-americà
el 1967. Després dels Acords de Pau de París, un modern
pont va ser construït al costat de l’antic.
Érem, doncs, a la Zona Desmilitaritzada, la DMZ
comprenia una àrea d’uns cinc quilòmetres d’ample a
cada banda del riu Ben Hi. Aquesta àrea va ser escenari
de duríssims combats, malgrat les prohibicions de diferents organismes internacionals entre els quals la Convenció de Ginebra.
D’allà vam anar directes als túnels de Vinh Moc, que
eren ja molt a prop. Aquests túnels els van fer la gent
d’un plàcid poble, Vinh Moc, dedicat a la pesca que té
el sofert honor de ser el poble més bombardejat de Vietnam del Nord perquè l’exèrcit nord-americà sospitava
(amb raó) que era un important nus d’aprovisionament
per al Vietcong. La gent que hi vivia no el va voler abandonar i va fer-hi els túnels per viure-hi.
La xarxa de túnels ocupa tres quilòmetres i té tres nivells, respectivament a dotze, quinze i vint-i-tres metres

de profunditat, que es diu aviat. Van trigar un any i un
mes a fer-los (amb les mans, i només amb pics, pales
i cabassets) i hi van viure entre 1966 i 1971. Hi van
néixer disset criatures, s’hi feia classe, tenien biblioteca,
dispensari... Eren també, ja s’ha dit, un punt estratègic
per a l’exèrcit del Vietcong. Tot estava pensat perquè no
el poguessin localitzar per moltes bombes que hi tiressin
i expedicions que hi dediquessin; per exemple, el sistema
de ventilació feia que els fums s’expulsessin a la costa
atès que els túnels són a tocar del mar. Uns quilòmetres
més avall hi ha la platja de Cua Tung, on desemboca el
riu Tung.
Tram de túnel (foto: GV)

La guia que teníem era molt bona i informada, l’únic
problema era que parlava massa bé l’anglès i, per tant,
em costava entendre-la. Estava molt preparada i a tots els
llocs que vam visitar, que no van ser pocs, les explicacions
van ser gràfiques i convincents; sabia de què parlava. Era
demolidora i lapidària, no perquè adjectivés ni guarnís
les explicacions, que no ho feia, sinó justament perquè
es limitava a les dades nues i fredes: tones de bombes,
efectes del napalm, nombre de soldats i soldades, mesos
de setge, anys de guerra, nombre de morts... Posava els
pèls de punxa. Una de les coses que va dir és que de tant
en tant, molt poques vegades, hi va gent ianqui i a mida
que ho van veient no paren de plorar i demanar perdó.
D’altra banda, força veterans nord-americans hi organitzen viatges per recordar vells temps i alguns, fins i tot,
ajuden a netejar la zona de les mines.
Mapa de la xarxa dels túnels

De tota manera, la visita als túnels de Vinh Moc la
vam fer amb una guia dels mateixos túnels. Quan vam
arribar, primer vam anar a un petit museu que es dedica
bàsicament a explicar i mostrar com va ser la construcció i la vida als túnels, així com la utilitat estratègica, i
després vam visitar els túnels. La visita només es pot fer
guiada, i fan bé: són un laberint i hi ha moltes escales
relliscoses i costerudes.
Vam entrar per un dels túnels, vam baixar i pujar,
vam veure-hi diverses estances, entre elles una sala de
reunions, vam sortir per un altre túnel gairebé al mar.
Encara vam entrar per un altre túnel i finalment en vam
acabat sortint per un altre.
Són impressionants i molt emocionants. Realment
no hi ha exèrcit convencional al món que pugui vèncer
una tan determinada determinació com la que va empènyer aquesta gent a fer el que semblava impossible. Fins
i tot quan ho veus, costa de creure.
La visita va ser llarga. Quan es va acabar vam anar tornant cap a Hue, que és a uns vuitanta-cinc quilòmetres
dels túnels de Vinh Moc.
Abans, però, vam fer una mica de marrada i tirem cap
a l’interior per anar, no gaire lluny dels túnels, al cementeri nacional de Truong Son, molt a prop del riu Ben Hai
o d’un dels afluents que hi van a parar. El nom, Truong
Son (Serra Llarga), ja s’ha dit que també denomina la
ruta Ho Chi Minh. L’explicació és simple, es tracta d’un
memorial en honor dels quadres i combatents que van
defensar la llegendària ruta i hi van morir.
El cementiri s’alça en una zona de suaus turons que
pertany a la comarca de Vinh Truong, a uns trenta quilòmetres de la ciutat de Dong Ha i es va construir entre

l’octubre del l975 i l’abril del l977. És com l’Arlington
del Vietnam.
La necròpolis té una extensió de cent quaranta mil
metres. Hi ha un memorial amb escultures i al centre es
va edificar un alt monument de marbre. També conté
una gran campana fosa amb aportacions tant d’organitzacions com individuals. No cal ni dir que és un lloc de
peregrinació que té un alt valor simbòlic per a la gent del
Vietnam, atès que en representa l’esperit i la voluntat de
lluita per la independència i el desig de pau.

El dia, s’ha repetit, va ser gris, boirós, fred, encara sort
que gairebé no va ploure i ens va anar deixant fer. A més
de tot el que s’ha dit que vam visitar, vam tenir l’oportunitat de veure el Vietnam agrícola. Camps i més camps
d’arròs, mitjans i petits, salpicats de tombes, molts cops
amb uns bananers al fons que feien encara més bonic
el retallat encaix dels arrossars; tot un brodat. També la
selva i el verd profund de les muntanyes.
Totes les parades que vam fer, menys les dues de Dong
Ha, per recollir i per deixar al final del dia la guia, van ser
al camp. A llocs preciosos on no es veuen ja les ferotges
i sagnants cicatrius de la guerra. La selva tropical les ha
tapades a consciència i amb determinació en poc temps.
Mires la serralada on s’aixeca el roc alterós de la Rockpile
i els densos i plens d’ufana boscos i sembla que hagin
estat eternament verds, que no hi hagi caigut ni un bri

de napalm; passes per la casetes i els camps d’arròs dels
assentaments ètnics i no et pots imaginar tranquil·litat
més gran, entorn més bucòlic; els environs del pont de
Dakrong, el riu i la riba florida d’arbres, són idíl·lics; a
l’antiga base estatunidenca de Khe Sanh sembla que no
s’hi hagi matat mai ni una mosca i així tot. Que sabia és
la natura. Magnífic dia. L’excursió va acabar tard.

La ciutadella
El dia que vam anar a visitar el palau imperial de Hue el
temps havia francament empitjorat respecte al dia anterior, però malgrat la pluja i la humitat vam agafar un taxi
i ens vam plantar a la colossal ciutadella de Hue, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 1993.
La ciutadella va patir les conseqüències de la guerra del
Vietnam, especialment durant l’any 1965; actualment les
obres de restauració li estan restituint l’esplendor inicial.
La ciutadella de Hue és al centre de la ciutat, a la riba
nord del riu del Perfum. L’emperador Gia Long (que va
regnar entre 1802 i 1820) de la dinastia Nguyen és qui
la va començar a construir el 1805, aquesta dinastia va
governar el país des de principi del segle xix fins al 1945,
quan Ho Chi Minh va aconseguir que l’últim emperador, Bao-Dai, abdiqués a canvi de nomenar-lo conseller
suprem del nou govern, establert per cert a Hanoi i no
pas a Hue.

La ciutadella ocupa una superfície d’unes cinc-centes hectàrees. De planta gairebé quadrada, el perímetre
original era de deu quilòmetres; el sistema de fortificació consistia en tres cercles de muralles i diversos fossars
que l’envoltaven completament; s’hi entrava per deu
portes. El recinte més ampli és el de la mateixa ciutadella o Ciutat Capital (Kinh Thanh). La Ciutat Imperial
(Hoang Thanh) es troba al centre de la ciutadella, és a
dir, enmig de la Ciutat Capital, i és on s’ubicaven les
oficines de l’alt funcionariat i els santuaris o temples,
etc., dedicats al culte dels diferents emperadors. Enmig
d’aquesta ciutat, hi havia la Ciutat Púrpura Prohibida
(Tu Cam Thanh), que és la zona més malmesa, actualment en fase de reconstrucció. No és gens estrany que
la Ciutat Púrpura Prohibida en fos el pinyol, atès que
estava reservada exclusivament a l’emperador i a la seva
família.
Les dimensions de la ciutadella són tals que la visita es
pot fer amb bici o llogant un tricicle de tracció humana
(un ciclo) o amb uns cotxets elèctrics (el dia que hi vam
anar no hi havia places atès que tenen molta requesta).
També fan que per gent que hi hagi, i n’hi va força, quedi
tan repartida que en molts moments no hi ha ningú a
la vista; el dia també ajudava a aquesta poca afluència i
dispersió.
El taxi ens va deixar a la porta de Ngo Mon o Porta
del Migdia, la que estava reservada únicament a l’emperador. N’era, per tant, la més important. Hi entren,
doncs, com emperadrius. Ben a prop d’aquesta porta i a
tocar del fossar més extern, en un cantó de la gran explanada hi ha la torre de l’Estendard (Cot Co); té una gran
retirada a tanc o a vaixell de guerra. Durant l’ofensiva

de Tet, el gener de 1968, durant uns dies hi va onejar la
bandera del Front d’Alliberació Nacional.
Construïda el 1809, la torre ha resistit tot tipus de
destruccions; restaurada el 1949, alberga el pal de bandera més alt del Vietnam. La ciutadella tenia un paper
fonamental com a fortalesa, per tant, vint-i-quatre bastions situats estratègicament a les muralles la defensaven
contra els atacs de les tribus que volien enderrocar el poder de la dinastia Nguyen.
S’entra a la ciutadella pel pavelló dels cinc Fènixs.
Ben alçat, era ideal perquè l’emperador hi contemplés
les desfilades militars o dirigís proclames al poble.
Un cop passat aquest pavelló, hi ha un dels temples
més importants, el de Thai Hoa (o de la Suprema Harmonia), que acollia el saló del tron. Construït en honor
del pare i de la mare de l’emperador, es dedica a la memòria dels avantpassats (i potser de les avantpassades).
Hi destaca el bonic i càlid color vermelló general, el joc
de bigues de fusta, les teulades tallades i el gran pati empedrat. És gran i imposant.

Una porteta; si no fos que vaig amb anorac,
diria que soc la senyora Macintosh (foto: GV)

Un altre monument notable és el temple de The Mieu
(o de les Generacions), amb més i més rams de flors grogues, és clar. És davant per davant del pavelló de Hiem
Lam. Entremig hi ha les nou urnes d’aquest últim pavelló.

El pavelló de Hiem Lam de tres pisos guarnit amb rams grocs del Tet. Com
que estava dedicat a la gran dinastia Nguyen, cap altre edifici de la ciutadella
podria ser més alt. Davant, s’hi pot veure una de les nou urnes dinàstiques
(Cuu Dinh), una per a cada emperador. Cadascuna pesa gairebé tres-centes
tones. Aquest pavelló, com la preciosa Llibreria Reial els va erigir l’emperador
Minh Mang, l’endemà en vam visitar la tomba

La porta de Chuong Duc o de l’Est. Per aquí se surt de la ciutadella

La ciutadella de Hue conté una cinquantena de magnífiques construccions, això fa que després de la llarga
visita el que et quedi és una visió de conjunt en què els
formosos pavellons, les amples i llarguíssimes avingudes,
els preciosos palaus, els bonics temples, els fossars entre
muralles que discorren lents atapeïts de nenúfars, la meravellosa Llibreria Reial, l’apoteòsic Teatre Reial (encara
en ús i que, entre d’altres objectes, conté uns seductors
instruments de música), els jardins japonesos, els espais
de pas i galeries, els ponts i llacs, les historiades portes,
els panys de gespa, els sòlids bastions..., que conviuen en
total harmonia i que es realcen els uns als altres, s’entrellacin entre si en una imatge difusa. Imatge més difuminada encara perquè hi vam anar un dia gris, amb retalls

de boira i molt humit, amb una pluja que va anar de
plugim a moderada (el terra relliscava com un dimoni
i havies de vigilar molt; malgrat això, em vaig fer una
torta en un genoll en un graó que més m’hauria estimat
estalviar-me).
La ciutadella té fortes influències, d’una banda, japoneses i sobretot xineses i, de l’altra, franceses. No és
un monument, ja s’ha vist, gaire antic i això fa (sense
desmerèixer-la gens), que no tingui la pàtina d’emoció,
de posem per cas, les runes de My Son.
Després de passar-hi tot el matí i una mica més, en sortim per la porta de Chuong Duc o de l’Est. Caminem una
mica cap al riu i dinem la mar de bé en un dels restaurants
fundats per una família muda, es diu Lac Thien i és al carrer Dinh Tien Hoahg, 6, prop de la ciutadella i a tocar del
riu; de tota manera podem donar fe, a tenor dels crits que
feien, que la gent que el duia no era muda; compartim
taula amb un parell de vietnamites. Cada vegada plovia
més i jo ranquejava a base de bé. Malgrat la prevenció
d’una tracció tal, tricicles de tracció humana i a l’hotel.
Una bona estona de descans (i calor). Després vam fer
gestions. Vam lligar el tren per anar l’endemà a la nit a
Ninh Binh, vam agafar una nit d’hotel també allà per a
la nit següent, vam comprovar per telèfon si la reserva de
l’hotel de Ninh Binh estava confirmada (sí). Vam anar a
una agència i vam llogar un taxi per anar a visitar unes
quantes tombes imperials l’endemà.
Les tombes són fora de Hue, a uns quinze quilòmetres. Hi anirem tard i així no tindrem tanta estona morta
abans que no surti el tren.
Sortim a passejar una estona pel barri, a mirar botigues
i a prendre respectivament un cafè i un te. Tot molt bé.

Les tombes imperials i la pagoda de Thien Mu
Cada cop que dèiem a algú de Hue que volíem anar a
veure les tombes imperials, especialment quan a l’agència fèiem preu i horari per contractar el taxi o cotxe particular que finalment ens hi va portar, ens preguntava
que quantes tombes volíem veure.
En la meva espessa i supina ignorància, jo deia que totes, és clar; em pensava que era un monument funerari i
prou, una simple tomba, potser no com les del cementiri de
Truong Son, sinó molt més historiades i plenes de pompa
i circumstància, però, en definitiva, unes tombes. Ens van
explicar com van poder que cada tomba era un món i que
en una mica més de mig dia no teníem temps de veure’n
més de tres; ens van convèncer, és clar, i així ho vam fer.
Després d’esmorzar, canviar dinerets, fer algunes
compres i deixar l’habitació, a mig matí va passar el cotxe
més que puntual (és l’habitual) i vam anar cap a les tombes per visitar les tres que havíem acordat i, per acabar,
una pagoda que té una gran anomenada.
Les tombes imperials es troben repartides en una zona
grandeta a pocs quilòmetres de la ciutat de Hue i prop
de les vores del riu del Perfum. Totes estan envoltades
per evocadors i mandrosos fossars de diferents amplàries.
Alguns, més rústics i poc imperials; d’altres, més urbanitzats. Primer de tot vam anar a la tomba de Tu Duc,
l’emperador que va regnar des del 1848 al 1883.

Uns rams d’intens i acolorit encens a les botigues prop de la tomba de Tu Duc
L’entrada a la tomba de Tu Duc

Quan en veus la portalada ja entens que no és ben
bé una tomba amb una làpida i potser alguna escultura.
Quan en passes la portalada, t’adones que, més que una
tomba, és un univers, una autèntica ciutat.
La tomba de Tu Duc s’alça (mai millor dit) en un pujol a uns sis quilòmetres al sud-est de Hue. Construïda
entre 1864 i 1867, és de llarg la més gran, completa i luxosa, i es va tenir en compte l’entorn perquè les edificacions s’acordessin harmònicament amb el paisatge. Es diu
que la va dissenyar el mateix emperador. Cap al final de
la vida s’hi va retirar amb les seves concubines (no seria
per falta d’edificis) i es va dedicar a compondre poesia i a
caçar. Corre la brama que va fer assassinar tothom que la
va construir perquè no la profanessin un cop mort.
Quan visites la tomba vas pujant i pujant; abaix, una
de les construccions s’aboca, bonica, a un estany ple de
peixos. Una mica abans de la tomba hi ha un magnífic i
solemne monument funerari flanquejat per dos obeliscs
que explica, com és habitual, vida i miracles de l’emperador.
Dalt de tot del pujol, finalment la tomba. I humils ofrenes

La segona tomba que vam visitar va ser la de Khai
Dinh, emperador que va regnar entre 1916 i 1925. Va
ser el penúltim emperador que va tenir tomba imperial a
Hue. És a uns deu quilòmetres al sud de Hue i a quatre
de la que acabàvem de visitar. A la mateixa riba que la
tomba de Tu Duc, és, de totes, la més apartada del riu.
Si la de Tu Duc aprofitava el suau desnivell d’un pujol
per estendre-hi la bellesa dels edificis i temples i per incloure al paisatge els subtils colors pastel que la decoren
profusament així com brillants panys de paret i dragons
de ceràmica, la de Khai Dinh és en blanc i negre i puja
com una mala cosa. Pel que fa a l’estil, sembla que hagin
passat segles des de l’anterior i també que França hi hagi
intervingut en el disseny.
Aquesta tomba és la més petita de totes i aconsegueix
una curiosa fusió estructural de temple i tomba. A més,
ja s’ha dit, és la que més trenca les regles i que més s’aparta de l’estètica tradicional de les tombes de la dinastia
Nguyen, és de llarg, doncs, només cal veure’n la foto, la
que adopta més la forma i l’estil occidentals.
La grisor de la tomba només trencada pel groc del Tet

La tercera i última tomba que vam veure va ser la de
Minh Mang, emperador des del 1820 fins al 1841; és a
dir, el primer dels tres emperadors dels quals vam visitar
les tombes. És a uns dotze quilòmetres al sud de Hue i a
dos de la de Khai Dinh. És realment a tocar del riu, però
a l’altra riba que les altres dues.
D’estil és semblant a la tomba de Tu Duc, però en
comptes de seguir les corbes sinuoses i sensuals d’un
pujol s’estén en un terreny fonamentalment pla. Sembla que va ser dissenyada pel mateix Minh Mang. Es
tracta d’una tomba gran i impressionant; inclou formosos llacs i jardins, i un gran nombre de pavellons i
temples. Malgrat la gent, durant la visita hi havia una
gran calma.
La tomba té una quarantena d’edificis. A la porta de
l’estricte recinte de la tomba, lleugerament elevada en un
repetjonet, s’hi puja per unes escales; no hi vam poder
entrar perquè només s’obre el dia de l’aniversari de la
mort de l’emperador.
Aquest emperador, per cert, va ser qui el 1821 va fer
construir la Llibreria Reial de la ciutadella de Hue, per
poder llegir-hi en solitud (i amb sumptuositat, s’hi podria afegir). També va fer erigir, el 1824, l’alt temple de
Hiem Lam. Els havíem admirat quan vam visitar la ciutadella.

Al final del recinte, la tomba pròpiament dita ja és a prop. Unes escales, és clar,
duen al recinte que la conté, sempre, sempre un últim repetjó.

En conclusió, anar a les tombes és una magnífica excursió; veure’n només una ja és tota una dedicació. Són,
francament, molt diferents entre elles, aquí sí, doncs,
que no es pot dir que vistes una, vistes totes. I tenen tota
la raó: són d’una magnitud tal que realment no et pots
plantejar visitar-ne més de tres en un dia.

Per acabar la visita vam anar a la magnífica pagoda
de Thien Mu, o de la Dama Celestial (la vella que en va
inspirar l’edificació); se situa dalt d’un turó a cinc quilòmetres al sud-oest de Hue. Abocada a la vora del riu
del Perfum; des de la seva alçària, l’albira immutable i
serena. La pagoda es va construir el 1601 per ordre de la
dinastia Nguyen i està dedicada a Buda. L’esvelta estupa
és el símbol oficiós de Hue.
Si el faig és gòtic com l’avet, l’araucària és budista
com l’estupa que a redós d’una pagoda —ja sigui gran
o petita— s’enlaira pis rere pis, airosa i cònica, amb la
punta del ràfec de la teulada buscant sempre cel i llum.
Curiosament, en un lateral del gran recinte hi ha un
cotxe marca Austin, en el qual l’any 1963 van portar al
monjo Thich Quang Duc a Saigon perquè s’hi autoimmolés calant-se foc en protesta contra el règim de Ngo
Dinh Diem; les imatges van ser impactants i van donar
la volta al món. Va ser la primera d’una sèrie d’autoimmolacions que membres del clergat budista van dur a
terme per cridar l’atenció de la comunitat internacional
sobre la difícil situació del budisme al país.

L’airosa estupa

El recinte de la pagoda és ple d’altres temples, entre
els quals alguns de funeraris i instal.lacions i jardins. La
sensació és d’una gran amplitud. Al final del recinte s’aixeca una bufona estupeta.
L’embarcador de la pagoda

Podíem haver-nos arribat a una pagoda ben a prop,
a la de Tu Hieu, envoltada per un estany de nenúfars, o
a l’Arena Reial, l’amfiteatre on la dinastia Nguyen feia
lluitar tigres i elefants, però és tard, hem vist un munt de
coses i potser que toca dinar. Ho vam fer a quarts de sis.
Després una mica més de compres, un te, una mica
(poca) d’espera a l’hotel, i taxi cap a l’estació; el tren sortia
a les 8,34 del vespre, una hora ben curiosa, gairebé suïssa.
El sistema d’accedir al tren és força peculiar. Ensenyem els bitllets i ens envien a una sala d’espera no gaire gran. La porta donava a l’andana però estava tancada
amb pany clau. Tot d’una arriba un tren, però no és el
nostre, obren la porta, la gent que hi havia de pujar va a
l’andana i una empleada torna a tancar la porta. Al cap
d’una estona arribava el nostre i ens obren la porta perquè hi sortim. Molt amablement ens indiquen on s’aturarà el nostre vagó. Ens fixem que estem al mateix nivell
de les vies, és a dir, que quan arribi el tren, haurem d’escalar una mica. Ens quedem palplantades una estoneta a
les fosques (semblem personatges d’una pel·lícula russa),
a l’andana hi ha un gran silenci i finalment arriba el tren
i escalar fins al vagó tampoc és tan complicat.
Ja som dalt, el dia havia estat, doncs, rodó. Teníem
tretze hores de tren per davant fins arribar a Ninh Binh,
o sigui que es tractava de veure si aconseguíem dormir
molt. Tren de nit. A la cabina. Teníem les lliteres de dalt
però uns joves molt amables, un de Londres i un altre
del Vietnam, es van oferir a canviar-nos el pis. Dormim
a baix. No sé pas com ens ho hauríem fet per pujar, però
segurament ho hauríem aconseguit.

Ninh Binh
A la nit, al tren, quan vaig al lavabo, veig que les portes
de sortir del tren estan tancades amb cadenats. ¡Glubs!
La nit va anar passant; vaig dormir poques hores, com
sempre des que havia començat el viatge. Aprofito per
mirar per la finestra i badar amb el paisatge. Va canviant.
Els arrossars continuen sent perennes, algunes tombes
enmig dels camps. De tant en tant, a la vora d’alguns
arrossars un estol d’ànecs; sobta la gran quantitat d’ànecs
que hi ha sempre i com n’estan d’atapeïts i concentrats.
Potser eren oques, no ho ho sé ben bé, en tot cas, eren
unes bestioles petites i immaculadament blanques, almenys vistes de lluny.
Comencen a sovintejar els cons càrstics tots coberts
de vegetació, es tracta d’unes formacions calcàries no
molt elevades que a partir d’aquest moment van ser el
pa nostre de cada dia, tant a l’interior com al mar; a tot
arreu on vam anar, des de Ninh Binh a la badia de Ha
Long.
Sense adonar-nos-en, arribem a Ninh Binh i ho fem
abans d’hora. Taxi, ens va costar una mica trobar-ne
perquè a l’estació no n’hi havia parada, i cap a l’hotel,
que no era molt lluny. De camí, veiem una mica la ciutat. Naturalment un gran riu i una avinguda que hi va
paral·lela. Un gran parc amb temple inclòs. Res no en
crida realment l’atenció.

Ciutadella de Hoa Lu i passeig amb sampan a Tam Coc
Arribar i moldre. Ens instal·lem a l’hotel i lliguem una
excursió per al cap d’una hora. Esmorzem una mica i
de seguida ens ve a buscar un minibús per anar, primer,
a l’antiga capital de l’imperi, a la ciutadella de Hoa Lu;
després per fer un recorregut amb barca pel riu Ngo
Dong que surt de Tam Coc i, tercer, per anar a veure la
pagoda de Bich Dong, excavada a la roca. Perfecte. Una
parella que sojorna a l’hotel també s’havia apuntat a l’excursió. Bus i de seguida arribem al camp, a la sortida de
la ciutat hi ha un bonic temple.
Hoa Lu és un dels llocs històrics importants i més simbòlics del Vietnam. Per remarcar-ho, han situat l’entrada en
una immensa i imposant explanada. Està situat a deu quilòmetres de Ninh Binh i a uns noranta al sud de Hanoi. La
zona destaca tant per la història i els diferents llocs i edificacions que comporta com pels nombrosos temples i pagodes,
així com també per la bellesa de la geografia: muntanyes i
rius, grutes i coves; els voltants són realment magnífics.
Hoa Lu va ser la primera capital del Vietnam (9681010) i és també el poble natal de Dinh Tien Hoang, que
va ser el primer emperador vietnamita un cop es van alliberar de la dinastia xinesa Han. Dinh Tien Hoang va ser el
fundador, és clar, de la dinastia Dinh, de curta durada, i una
rellevant figura a l’hora d’establir la independència i la unificació política vietnamita al segle x. Va anomenar el país
Dai Co Viet. A la dinastia Dinh, la va seguir la Tien Li o Ly.
El 1010, Ly Thai To (nom de naixement, Ly Cong Uan),
fundador de la dinastia Ly (o Le) va traslladar la capital a
Thang Long (és a dir, a Hanoi). Ly Thai To va regnar del
1009 al 1028. Un dels seus successors va fer aixecar el Temple de la Literatura a Hanoi; el vam visitar al cap d’uns dies.

Poc en queda avui de tot això, però Hoa Lu és un dels
emblemes del Vietnam; en aquest aspecte mai ha perdut
el seu sentit. Ho testifiquen el desplegament de banderes multicolors —cada color significa un element— i els
temples, els santuaris i les pagodes que s’hi han anat aixecant posteriorment. La més gran de Vietnam, la pagoda
de Bai Dinh està situada ben a prop de Hoa Lu.
Hoa Lu s’enclava en una vall plana envoltada per un
seguit dels no molt alts ni grans però sí escarpats cons
càrstics, de pedra calcària, n’eren una bona protecció i
va ser un dels motius d’erigir aquí la ciutadella; un dels
telons de fons és la muntanya de Ma Yen.
La ciutadella de Hoa Lu és molt més primitiva, més
petita, més humana i més tosca que la de Hue, totalment
d’una altra època; per tant, té totes unes altres dimensions i propòsits i gaudeix, ja s’ha dit, d’un entorn immillorable. Hi visitem dos dels temples més principals; són
ben a prop l’un de l’altre. El més ben conservat és el de
Dinh Tien Hoang; davant, hi han col.locat el tron. L’altre és el de Le Dai Hanh; en aquest, davant, hi han posat
la cadira d’anar a passeig.
L’idíl·lic entorn: arrossars (verds o inundats) i roques càrstiques

Un cop feta la bella visita, el sol ens hi va acompanyar
força estona, marxem cap a Tam Coc, a tocar de Hoa Lu
i, per tant, també, de Ninh Binh (a uns nou quilòmetres).

Si al sud del Vietnam hi ha l’immens delta del Mekong,
al nord hi ha el no tan enormíssim (en termes vietnamites,
atès que per nosaltres seria incommensurable) delta del
riu Vermell a la que acaba el seu recorregut de més de mil
quilòmetres pel Vietnam i sobretot per la Xina.
Al sud del delta del riu Vermell hi ha la zona de Trang
An. Els afluents i els braços d’aquest riu travessen aquesta regió calcària formada per valls puntejades pels cons o
pinacles de roca, l’alçària dels quals va dels cent cinquanta metres als dos-cents, plena de coves habitades des de
fa trenta mil anys. Un dels indrets de més anomenada és
el de Tam Coc.
Quan arribem al poble de Tam Coc anem directament a l’embarcador per fer una volta pel riu Ngo Dong.
Pugem en un sampan. La barquera (habitualment solen
ser dones) remava amb els peus amb perfeccionada perícia i gràcia. Al delta del Mekong, en canvi, els utilitzaven
per menar el timó.

L’embarcador de Tam Coc

Tam Coc vol dir tres coves (s’anomenen Hang Ca,
Hang Giua i Hang Cui, respectivament), durant el recorregut amb barca hi entres amb la barqueta i les travesses per sota. La primera fa gairebé cent trenta metres
de llarg (l’endemà ho superaríem a bastament); quan
estàs enmig et quedes pràcticament a les fosques; l’entrada d’aquesta primera cova en deu fer uns vint d’ample i
l’altura és poca, a estones has d’abaixar el cap si no vols
fer-te un nyanyo. Una de les coves és plena d’atuells de
ceràmica que contenen vi; de fet, la cova es diu «Nau
Ruou», que significa: «fer vi». Al sostre pelat de les coves,
hi ha força estalactites. El terra d’aquestes coves és el riu,
és l’aigua que l’ha anat excavant a poc a poc, amb infinita
paciència. Sobre teu, hi ha, doncs, un dels nombrosos
cons càrstics de la regió (les mateixes formacions que a la
badia de Ha Long però terra endins), abans d’entrar-hi,
ho veus claríssim.

L’art de remar amb els peus
La cova de Hang Giua (o sota el con)

El passeig va estat molt i molt bé, magnífic, llarg, una
mica més d’hora i mitja, altament relaxant. A les ribes,
bosc i jungla, petits camps d’arròs, plataners i lotus i nenúfars. S’aprofita cada tros de terreny. Ocells.
De nou a Tam Coc, donem una volta i prenem un
cafè amb ou (¡de tres rovells!) molt típic del Vietnam i
un te. Donem una bona volta i acabem en una pagoda
prop de l’embarcador.
L’altar de la pagoda ple de presents. La caixa forta de l’esquerra és la mar de
pràctica: té una ranura dalt perquè hi posis diners

Desgraciadament no ens van dur a visitar la pagoda
de Bich Dong datada el segle xv; de fet, són tres pagodes
situades a diferents altures a la muntanya Ngu Nhac, a
les quals s’accedeix a peu. Una pena. Ens havien afegit
a una excursió que venia de Hanoi i el seu programa no
contemplava anar-hi; incloïa, en canvi, la possibilitat de
fer un volt amb bici. Hi vam renunciar i així vam poder
veure Tam Coc. La parella de l’hotel va tornar remugant
perquè l’excursió amb bici va ser una enganyifa: es van
limitar a fer una volta pel poble de Tam Coc.
Quan tornem a l’hotel, protestem i la cosa se soluciona amb una rebaixa en el preu. Trist consol; hauríem
preferit veure la pagoda.

Passeig amb sampan a Trang An i pagoda de Bai Dinh
La pedra calcària que compon tota la zona de Trang An
es va formar fa uns dos-cents cinquanta milions d’anys
quan la regió estava submergida en un mar poc profund.
Trang An hi va emergir fa cinc milions d’anys (va caldre
paciència per a tot plegat, doncs). L’acció dels rius en
aquesta regió tropical va començar a erosionar la pedra
calcària i va generar el paisatge actual, dominat pels cons
o torres càrstiques.
Tot i que sempre són càrstics, hi ha dos tipus de pinacles o torres. Hi abunda el de tipus fengcong (cons càrstics agrupats) el qual s’alterna amb un altre denominat

fenglin (cons aïllats). Trang An, Patrimoni de la Humanitat des de 2014, com Tam Coc visitat el dia abans, és
un lloc ideal per veure’n de tots dos tipus.
En primer terme un con aïllat i darrere una agrupació,
seran el fenglin i el fengcong?

Vam fer l’excursió a Trang An i a la pagoda de Bai
Dinh amb cotxe privat. Si ho comptes, costa més o
menys com anar-hi en una excursió en grup. Ja s’ha dit
que a Ninh Binh llogar un cotxe des de les 9 del matí fins
passades les 4 va costar 41 dòlars i et pots moure amb
total llibertat, sense dependre de les servituds del grup.
Primer vam anar a fer una bona volta amb sampan per
Trang An. L’embarcador des d’on surten les barquetes és
a cinc quilòmetres de Ninh Binh i a dotze de la pagoda
de Bai Dinh, on després aniríem. Es tracta d’un complex
enorme que consta d’un infinit aparcament amb totes les
botigues del món incloses, serveis i multitud de taquilles.
Un cop comprats el bitllets —van costar 150.000 dongs

cadascun, és a dir, menys de 12 euros en total—, travesses la carretera i arribes al grandíssim embarcador; té
pagoda pròpia i ben gran, la de Ben Thuyen.
Així com el riu de Tam Com és el Ngo Dong, a Trang
An no vam acabar mai de saber si el riu era el mateix o
un altre afluent del riu Vermell. Tant li fa.
Trang An, en principi, és menys turístic que Tam Coc
(dins d’un ordre, sobretot hi havia gent de la zona; això
sí, molta). T’ofereixen tres recorreguts diferents; cadascun dura tres hores. Com que la mestressa de l’hotel ens
va recomanar l’1, l’1 vam fer. (A mi no m’hauria fet res
quedar-m’hi dos dies més i fer les tres navegacions, per
forassenyat que pugui semblar —que ho hauria estat—,
però és que no m’atipo mai d’anar navegant plàcidament
per les aigües manses de rius i pantans, i badar i badar.)
El que vam triar passava per nou coves i tres temples;
més ben dit, dos temples i una pagoda (i un palau): el
temple de Trinh; el de Tran —especialment interessant
perquè és el cor del Patrimoni de la Humanitat, tant natural com cultural—; i la pagoda de Bao Hieu i el palau
Khong, tots dos a l’última de les tres parades.
L’excursió pel riu a Trang An va ser meravellosa, encisadora. A les coves, bé als passos sota els cons, vigila amb
el cap com a Tam Coc; alguna és llarguíssima, de gairebé
quatre-cents metres. Fabulosa. Aigües transparents en
plena natura, menys camps d’arròs que el dia abans; la
ruta esquitxada de temples i algunes tombes. El paisatge
sempre igual i sempre diferent.
L’excursió de Trang An és molt millor, incomparablement millor, que la de Tam Coc, quedi dit. Per començar és gairebé el doble de llarga: més de tres hores de
recorregut. Pots triar entre tres recorreguts en comptes

d’un. El nombre de coves és molt més gran i, a més, les
de Trang An són en general més llargues.
Durant l’excursió de Trang An, pares i baixes del sampan per visitar els temples i altres edificis; a Tam Coc no
hi ha cap parada en tot el recorregut. A Trang An fas un
circuit circular i no passes dues vegades pel mateix lloc;
en canvi a Tam Coc arribes a un punt determinat, gires
cua i tornes per on hi has anat.
Finalment i no menys important, les aigües del Ngo
Dong a Tam Coc no són transparents, no hi veus el fons;
segurament no és que estigui brut, és que la vegetació
que hi ha fa que sigui així. Les de Trang An són netes i
cristal·lines. Als llocs no molt fondos, pots veure nítidament plantes, pedres i roques. Una excursió, malgrat el
dia gris, enlluernant i magnífica.

Busquem el taxi a l’immens aparcament (sort que ens
havíem fixat on havia aparcat) i marxem cap a la pagoda
de Bai Dinh.
El conjunt de temples i pagodes de Bai Dinh depassa
tot l’imaginable (i gairebé l’inimaginable) en grandària,
llargària, amplària i potència. Com a Trang An, vas a
parar a un enorme aparcament, potser encara més gran,
ple de cotxes, autobusos, tendes de tot i restaurants, i
carretons de menjar. Per començar, t’acosta a la pagoda
un cotxe elèctric, atès que l’entrada és a tres quilòmetres
i mig de l’aparcament.

La monumental entrada a la pagoda de Bai Dinh,
perquè et vagis fent una idea del que t’espera

Bai Dinh és el complex més grans de temples budistes
que hi ha a tot Vietnam i ha esdevingut un lloc popularíssim de peregrinacions de tot el país. Bai Dinh abasta
una àrea de cinc-centes trenta-nou hectàrees, que van
pujant pels turons Ba Rau, prop del riu Hoang Long.
Conté molts edificis i estructures construïdes entre el
2003 i el 2010 (tot i que l’origen de l’emplaçament ve
del fet que ja hi havia una antiga pagoda no molt lluny).
L’arquitectura tot i ser de nova construcció, segueix les
línies tradicionals en les grans sales, temples, patis i recintes.

Perfectament simètriques i paral·leles, dues escales enormes i monumentals, combinades amb llargs i amples corredors, pugen Bai Dinh amunt per dintre d’unes galeries
cobertes. S’hi entra per la façana Tam Quan Noi. Aquestes
galeries estan obertes per la part de dins i tenen paret per la
banda de fora. Entremig de les dues escales i galeries hi ha
un gran espai amb jardins, patis, un gran estany, etc.
Arhats o Arahants. La gent els toqueteja sense parar.
Darrere, budes estotjats en fornícules

A les parets de les galeries de la banda de fora, hi ha
milers i milers de petits budes daurats, cadascun inquibit en una mena de fornícula; estan disposats en tres pisos; dins els temples en més de tres. Davant d’aquests

budes hi ha, arrenglerades, cinc-centes estàtues Arhat o
Arahant (la concentració més gran d’aquestes estàtues al
Vietnam). Per al budisme Arhat o Arahant significa que
algú ha arribat a l’enteniment profund sobre la veritable
naturalesa de l’existència, que ha assolit el nirvana i que,
per tant, ja no tornarà a néixer de nou. Les estàtues mesuren uns dos metres d’alt i pesen de dues a dues tones
i mitja. Totes són diferents, cadascuna té una cara i un
cos singulars, una manera de seure i un postura completament diferents; tenen noms. De tant en tant, molt de
tant en tant, hi ha la figura d’una dona.
Encara que els espais són enormes, hi ha moltíssima
gent, gairebé tota del país, i allò és una processó sense
fi de vietnamites circulant pels corredors i escales, inclinant-se davant de les estàtues, resant-hi, fregant-les
amb les mans sense parar allà on arriben, gairebé magrejant-les, passant les mans sobretot per les cames i els
genolls, posant-los diners als peus o, s’hi poden, entre els
dits, o a la falda, o on sigui, la qual cosa (Buda em perdó)
els dona un cert aire d’stripers. Una empleada fa la ronda
constantment amb una gran galleda de tires de plàstic
rosa de les d’aplegar la roba bruta i va recollint sense
parar més i més bitllets. Deu estar en forma. Realment,
és un espectacle.
A partir d’aquí, a Bai Dinh tot es dispara. A més de la
concentració més gran d’estàtues Arahant de tot el país:
la campana de bronze més gran del Vietnam; el pou
més gran del Vietnam (trenta metres de diàmetre, sis de
profunditat i, sobretot, mai no es queda sense aigua);
el nombre més gran de figueres sagrades del Vietnam.
Sota d’una, Buda va meditar i va assolir-hi la il·luminació espiritual (es tracta de cent arbres portats de l’Índia

per celebrar l’aniversari de Buda); l’estupa més alta del
sud-est asiàtic...
A mitja pujada ens desviem una mica cap a l’esquerra
per acostar-nos al campanar. És un bonic i airós edifici de vint-i-dos metres d’alçària que custodia la famosa
i grandíssima campana anomenada Dai Hong Chung.
Pesa trenta-sis tones, fa cinc metres i mig d’alt i tres metres setanta centímetres de diàmetre...
Passem per altres temples i per la zona dels dormitoris dels monjos. A la dreta s’alça, tremenda, l’altíssima
estupa, en vietnamita, bảo tháp. Té una circumferència
hexagonal de vint-i-quatre metres, té tretze pisos i una
alçada de noranta-nou metres; xifra simbòlica, és clar, de
l’eternitat, la bondat i la sort.
La monumental estupa i la gernació amunt i avall

Vam anar pujant i pujant i vam arribar a un dels edificis principals, la pagoda Phap Chu. En presideix l’altar la
imponent i daurada estàtua de Buda, un dels símbols de
Bai Dinh. És la més gran del món; fa deu metres d’alçada
i pesa cent tones, a més, està posada sobre un pedestal
que ja per si sol en fa metre i mig. En un racó, hi ha una
gran campana, tot i que comparada amb la Dai Hong
Chung sembla la campaneta la-ning-ning; és a dir, xicoteta, xicoteta. En fi. Davant del temple, hi ha una clastra
enorme.
Buda en majestat dins la pagoda Phap Chu

Pugem més i més. Més estàtues Arahant, més petits
budes daurats, en fornícules. Més escales, i arribem, per
fi, dalt de tot del turó. En una descomunal explanada
hi ha el temple Tam o temple dels Tres Períodes. Un altre dels temples principals del complex. Un cop ets a
l’explanada, hi duen unes escales majestuoses; dins hi ha
tres estàtues de Buda de dotze metres que representen,
respectivament, el passat, el present i el futur. És l’estructura més gran del Bai Dinh, fa trenta-quatre metres d’alt
i mesura uns cinquanta-nou metres de longitud.
El temple, és clar, imita el disseny i l’estètica tradicional dels temples vietnamites. Un cop pujades les escales,
el circumda un àmplia terrassa i té tres capes de teulades
rematades amb els típics ràfecs corbats i ben arromangats.
Des de dalt de tot i en un dia net i clar les vistes deuen
ser extraordinàries, però hi hem anat en un dia tèrbol, espès i pesat, i una boirina ho empastifa tot. Es veu, però,
baix de tot la vora del riu i uns quants pinacles repartits
per l’aigua. La vegetació és magnífica, verda i espessa,
plena d’ufana; junglosa.
És l’hora de baixar i jo amb una lògica totalment absurda
i forassenyada, gens vietnamita, per cert, estic convençuda
que dalt de tot on som hi ha d’haver una parada de cotxets
elèctrics, que no té cap sentit haver de desfer tot el camí que
hem fet (m’ho fa dir també que quan el cotxet ens ha deixat
a la grandíssima portalada, se n’ha anat, no hi havia cap cua
de gent per agafar-lo i tornar a l’aparcament).
Quan veiem un cartell amb una fletxa que assenyala
cap avall que diu «cotxets elèctrics a 950 metres» començo
a abandonar tota esperança. A dalt, en efecte, no hi ha
cap parada. Emprenem, doncs, la baixada per l’escala paral·lela a la qual havíem pujat; panys i panys de corredor,

trams i més trams d’escales. D’altres estàtues i més estàtues
Arahant en fila davant d’altres milers de petits budes en
fornícules. Arribem abaix sanes i estàlvies i, sí, uns doscents metres més enllà d’on havíem arribat amb el cotxet,
hi ha la parada d’anar a l’aparcament. L’agafem contentes.
Hem fet, doncs, una bonica excursió recorrent una mena
de rectangle inclinat. La visita a la pagoda ha estat tota una
heroïcitat. Hem pujat i baixat centenars d’escales.
Trobem el taxi i cap a Ninh Binh. És a uns dinou
quilòmetres i hi arribem aviat. Els cons ens marquen el
camí tota l’estona. Aigua arreu.
Dinem molt tard cap a les cinc, quarts de sis. Per acabar el dia volíem anar al mercat però vam veure que era
lluny i que es feia fosc. Ho substituïm per un passeig ben
agradable pel laberint —ocult entre els carrers de pas—
dels carrerons de la ciutat. Hi entra tan poca gent, tan
poc turisme hi veuen, que força gent et saluda i somriu,
i se’t queda mirant. Als carrerons hi ha moltes botigues
de diferents artesanies. En una entrada, un senyor partia
amb art canyes de bambú al llarg amb un cop sec i precís
per fer carcasses d’animals o de vaixells.

Hanoi
La propera parada era Hanoi. Ens n’anem d’hora de
Ninh Binh. A les 8 ens ve a buscar la limousine per anar a
Hanoi; és un minibús fabulós que fa un servei de porta a
porta: et ve a buscar a l’hotel i et deixa a la porta de l’altre
hotel. Vam viatjar en unes butaques comodíssimes, ens
van donar aigua i hi havia una bona connexió a internet.
280.000 dongs per cap (aproximadament noranta quilòmetres, 11,2 € cadascuna).
El dia és en blanc i negre, el cel i la terra s’ajunten,
especialment si hi ha aigua. Boira, cons fantasmagòrics.
Mentre anem pujant, molts camps d’arròs inundats i
molts de marrons perquè hi ha gent que hi remou la terra llotosa; de tant en tant, un ramat atapeït d’ànecs ben
albs a la vora d’un arrossar, o una tomba.
En una mica més d’una hora entrem a Hanoi. És gran
i costa arribar a l’hotel, sobretot perquè primer deixem
unes turistes en un altre hotel i unes altres a una cantonada on les esperava un taxi per dur-les a l’aeroport.
Això ens permet veure una mica més enllà del centre de
Hanoi; especialment el gran parc del llac oest (Ho Tay)
i el parc Bach Thao, i entrellucar-ne pagodes i temples.
El centre de Hanoi
Un cop instal·lades, anem a fer una volta pel centre. El
centre o ciutat vella de Hanoi és molt diferent del de Ho
Chi Minh. L’única semblança és potser que, quan entres
al pinyol del centre, prop de les vies del tren, topes amb
el mercat de Dong Xuanen, un mercat rectangular i co-

bert, com els dos de Ho Chi Minh que vam visitar, tot i
que no tan gran.
Molt a prop hi ha el bonic i històric pont Long Bien.
És un pont de ferro que travessa el riu Vermell i que
connecta els districtes Hoan Kiem (el centre) i Long Be.
Construït durant la dominació francesa, és un exponent
de l’arquitectura del ferro de final del segle xix, començament del xx. Hi passa el tren però també hi ha espai
perquè el facin servir vianants, bicis i motos. Durant la
guerra del Vietnam va ser durament bombardejat perquè
era l’únic pont que creuava el riu Vermell però —com
una dona— sempre va resistir; hi va contribuir que hi
situessin presoners de guerra com a escuts humans; em
sembla que era una de les primeres vegades que es va fer.
És un dels símbols de la resistència vietnamita.
El mercat de Dong Xuanen va sortir en blanc i negre

S’explica perfectament la mida del mercat de Dong
Xuanen atès que tot els voltants, tot el barri vell, tots els
carrerons que el componen, conformen un gran mercat popular. S’hi combinen la fruita i la verdura fresca
de consum intern, carnisseries i peixateries, botigues de
queviures de tot tipus, amb molts comerços on venen te i
cafè. És un gran basar on hi ha de tot, ferreteria, pintura,
drogueria, xandalls, vambes, impermeables, anoracs...,
de tot. Hi ha una certa especialització per carrers; diferent, però el mateix que a Londres. Evidentment, està
puntejat de tendes turístiques i de bars i restaurants.
Malgrat el dia, que és gris per variar i amb una lleu
boirina (tots els dies a Hanoi ho van ser), fa bo de passejar pels carrerons del centre. Cada carrer té el seu què i el
seu misteri; el carrer Hang Mam, per exemple, és ple de
tendes que venen làpides i urnes.
L’interior del Vietnam

Hi dinem a prop, en un lloc la mar de bo incrustat
al centre, en un restaurant que es diu New Day; és al
carrer Ma May, 72. Després de menjar-hi molt bé, preguntem al cambrer, que és molt amable i atent, si som
a prop d’una casa-museu representativa de les cases del
centre de Hanoi que hem llegit a la guia que hi ha per
la zona. Resulta que hi som gairebé davant per davant;
és al número 87 del mateix carrer Ma May. La visitem.
Són construccions estretes i allargades, amb patis (enmig
i darrere; i de dos pisos), és molt semblant al museu que
vam veure a Hoi An instal·lat en una casa antiga. Entrem
a una agència del mateix carrer i lliguem una excursió
per anar a la pagoda del Perfum; aprofitem també per
canviar-hi diners.
Continuem passejant i badant i ens arribem al temple
més antic de la ciutat antiga, el temple de Bach Ma.
Passegem sense gaire rumb fins a mitja tarda. Al vespre anem a veure una funció de titelles d’aigua; a l’hotel
ens havien gestionat les entrades. És un espectacle realment vistós i entendridor, ens ho vam passat molt bé.
Més que una funció seguida amb argument i cant de
l’obra són una sèrie d’escenes costumistes de la vida al
Vietnam, especialment el rural, sense que això vulgui dir
que no hi surtin dragons i d’altres animals mítics barrejats
amb peixos i ànecs. El teatre era gran, hi havia música en
directe (només per això ja valia la pena) i molts efectes
especials amb focs artificials i molta fumera. L’escenari és
petit, mouen les titelles amb gust, gràcia i gran habilitat
des de darrere d’unes cortines i tota la funció transcorre a
l’aigua. Les i els titellaires estan amb aigua fins a la cintura
darrere del teló. Molt bé tot. Una hora d’espectacle vistosíssim. A moltes botigues i museus venen precioses titelles.

A més, el teatre era a la riba del llac de Hoan Kiem,
ben bé al centre. De nit, quan en sortim, està il·luminat;
perfecte.

Molt a prop del llac de Hoan Kiem (val la pena també
anar-hi de dia), hi ha una sèrie d’edificis importants i interessants molt a prop els uns dels altres. Un n’és l’Òpera, una construcció del tot francesa. Durant un temps
va entrar en decadència; ara torna a lluir esplendorosa.
La plujosa tarda que hi vam anar una munió de joves en
sortien, devia haver celebrat algun esdeveniment; duien
els baixos dels vestits cerimonials bruts i xops. A tocar hi
ha el també històric i luxós hotel Metropole, construït a
començament del segle xx i reformat diverses vegades.
Des d’allà, anar fins al llac de Hoan Kiem és un curt
trajecte. Ens hi arribem i passegem per la vora del llac en
una grisa i malenconiosa tarda. Prop de la vora, en una
petita illa, hi ha la torre Thap Rua o de la Tortuga. Es
tracta d’un antic braç de riu Vermell convertit en estany
residual. El nom vol dir de l’Espasa Restituïda. I aquí
entra en joc Lê Loi.
Lê Loi, un dels grans guerrers, emperadors i herois
del Vietnam, i fundador de la dinastia Lê (som al segle
xiv) va demanar ajuda als déus, a la vora del gran llac,
per combatre la dinastia Ming que, amb tropes nombrosíssimes (molt més que les seves) avançava ràpidament
des de la Xina amb la intenció d’envair el país. Vaja, vaja,

vaja, un altre episodi d’espolsar-se la colonització (Lê Loi
té carrer a totes les ciutats del Vietnam).
Tot d’una, del fons de l’estany va emergir una enorme
tortuga amb una formosa espasa a la boca. L’arma l’ajudaria a frenar la invasió xinesa. L’única cosa és que l’havia de
tornar a l’aigua un cop hagués acomplert la seva comesa.
La llegenda diu que un cop vençuda la invasió l’emperador es va repensar això de tirar-la a l’aigua i perdre-la. Un dia, mentre passejava pel costat de l’estany, la
magnífica tortuga va sortir de les profunditats la hi va arrabassar i va tornar a submergir-s’hi. El rei, tement la ira
dels déus, va ordenar construir un temple en honor de la
tortuga i el llac va passar-se a dir de l’Espasa Restituïda.
Si al fons del fons del subsol hi ha vasos comunicants
(que espero que sí), és possible que l’espasa dels déus de
la tortuga i l’espasa Durandal de Rotllà, paladí i nebot de
Carlemany, es facin companyia mútua. Una de les llegendes
diu que Durandal es troba al fons de l’estany de Carucedo,
prop de les mines romanes de les Mèdules, al Bierzo; Rotllà
la hi va llançar per evitar que caigués en mans enemigues.
El pont de fusta pintat de vermell; al fons el temple xinès de Ngoc Son

Ho intentem però no es pot accedir al pont de fusta
vermella pel qual es va al temple xinès de Ngoc Son;
som a començament de febrer, cada cop som més al nord
—és a dir, prop de la Xina— i el coronavirus comença a
fer por. Els voltants de l’estany és un bon lloc per trobar
tendes-bar que venen te i cafè (si és vietnamita, és tipus
«Robusta») o prendre’s un bon suc de coco.
El temple de les germanes Trung
En un altre dia en blanc i negre, gris i emboirat, i fred,
tot i que vam tenir molta sort: gairebé no va ploure,
vam anar al temple de les germanes Trung (c 1012-c
1043).
Com que el temple està una mica apartat, vam anarhi amb un Grab (un Uber). El temple, que té un pati
immens, és al districte de Hai Ba Trung (les germanes li
donen nom; literalment, «dues senyores Trung»), al carrer Dong Nhan. Sota del nucli de la ciutat vella hi ha el
barri francès i encara una mica més avall, el districte de
Hai Ba Trung. El temple és en una plaça que té un petit
llac rodó enmig.
Quan hi vam arribar, ¡oh, desil·lusió!, semblava tancat i barrat; de fet, a la guia que dúiem hi deia que només
s’obria durant les festes a principi d’abril. La gran porta
metàl·lica pintada de blanc està tancada. El taxista baixa
(¡sort d’això!), li pregunta a una passavolant si està tancat
i ella li fa un gest a l’esquerra de la porta principal; en
efecte, hi ha una porta molt més petita, com una porteta
per a nanes, com una gatera, i per allà entrem després
de dir al taxista que s’esperi. Passada la porta, s’entra a

una gran clastra. Al fons, hi ha l’edifici principal. A un
cantó, la làpida del monument funerari combina, reialesa, religió laica, religió i la falç i el martell. Una senyora
feinejava a les escales d’un dels edificis.
Les germanes Trung van ser dues líders militars vietnamites que, després de rebel·lar-se l’any 1040 contra la
primera dominació xinesa de Vietnam, el van governar
durant tres anys. Són considerades heroïnes nacionals del
país perquè amb el seu alçament davant la totpoderosa
Xina van promoure amb èxit un sentiment d’unificació i
d’identitat vietnamita que diuen que encara perdura. No
estaven, doncs, soles atès que gran part de la població els
donava suport. Es deien Trung Trac (徵 側) i Trung Nhi
(徵 貳). Eren dones il·lustrades que van excel·lir en la
literatura i en les arts marcials.
Pertanyien a l’aristocràcia de nord del Vietnam i estaven en contra de la invasora Xina, la qual, per tots els
mitjans, intentava introduir la seva literatura, estil de
vida, tècniques agrícoles, etc. No es permetia a la població vietnamita ni tan sols escriure en el seu idioma.
Tot era en xinès (la història de sempre). Quan el marit
de Trung Trac, la més gran, va ser assassinat pels xinesos,
Trac va assumir el lideratge (una de les altres històries
de sempre) del moviment i va començar la revolució. Al
costat d’altres nobles, van marxar contra la invasió xinesa
i van aconseguir que les tropes xineses fugissin. Es van
autoproclamar reines d’una nació que s’estenia des del
sud de la Xina fins a Hue.
Al cap de tres anys, tropes xineses molt més nombroses i amb afany de revenja van acabar derrotant les
germanes. Es van suïcidar al riu Vermell l’any 1043, després d’una batalla contra un exèrcit dirigit per Ma Yuan;

això va donar pas a un altre període de dominació xinesa
del Vietnam que es va perllongar cinc-cents anys sense
que ningú durant aquest temps pogués repetir la gesta
de les germanes. Continuen sent recordades un cop l’any
a Giao Chi, el seu poble natal, a la província de Vinh
Phuc, així com en aquest temple de Hanoi. Es comprendrà, doncs, que anéssim contentes a retre’ls homenatge
al seu temple.
En el parèntesi de més amunt deia «una de les altres històries de sempre». En efecte, si Trung Trac va poder ser la líder que va ser és perquè va enviudar, just la
mateixa circumstància que va caldre perquè emergissin
—molt lluny geogràficament i temporalment— grans
xampanyeres com Nicole Barbe Ponsardin, la de la Veuve Clicquot-Ponsardin; Jeanne Alexandrine Pommery,
la visionària del xampany brut; Mathilde Perrier (Laurent-Perrier); Elisabeth Salmon (Billecart-Salmon) o Elisabeth Bollinger (Bollinger). Si el marit no hagués mort,
Katharine Meyer Graham no hauria dirigit mai el The
Washington Post i potser mai no s’haurien publicat els
demolidors i escandalosos documents que recollien les
mentides de tots els presidents ianquis sobre la guerra
del Vietnam. La gran Concepción Arenal va escriure en
algun lloc que l’estat ideal per a les dones era el de la viudetat atès que era l’únic estat en què podien ser lliures,
lluny de la fèrula del pare o del marit.

L’edifici principal. Habitualment es representa les germanes Trung dalt d’un elefant
Símbols de poder

I vida domèstica

Com sempre, el temple es compon de diversos edificis
i construccions. Com a tots els temples de persones heroiques divinitzades hi ha un monument funerari. Dins
un dels edificis, no el més gran, hi ha un altar d’ofrenes;
fora, n’hi ha un altre. Altars, sí, però no cal descalçar-se,
perquè no és una pagoda. Bonica visita, la vam disfrutar
molt.
El Museu de les Dones del Vietnam
El taxi ens esperava pacient i ens duu, no molt lluny del
temple però ja en ple barri francès, al Museu de les Dones del Vietnam. És al carrer Ly Thuong Kiet, 36, prop
del llac Hoan Kiem i del nucli antic.

El museu és modern, funcional, ben organitzat; construït el l987 per la Unió de Dones del Vietnam, es va
inaugurar i obrir el 1995 per al públic en general i va ser
renovat entre el 2006 i el 2010. No és gaire gran i s’organitza en planta i tres pisos; la de dalt de tot es reserva a
exposicions temporals; a la planta baixa hi ha una bona
botiga.
El museu, és clar, està dedicat a les vietnamites; atresora uns vint-i-cinc mil documents. Té algunes concomitàncies amb el Museu de les Dones de Ho Chi Minh; per
exemple, dedica força espai a la ratlla del 1975, l’abans
i el després de la guerra del Vietnam. Dedica un apartat
a les societats matrilineals. Com el de Ho Chi Minh,
té una gran mostra de vestits i de teles de les usades per
les vietnamites; tota una planta, per exemple, exhibeix
vestits, joies i manifestacions artístiques de les dones de
les diferents minories ètniques. En un primer moment és
possible que l’androcentrisme t’ho faci veure com a trivial, com a accessori, com a no fonamental, després pensés
que la humanitat va, en general vestida i guarnida; finalment, ¿per què hauria de ser més importants el reguitzell
d’armes amb què ens bombardegen d’altres museus?

Un racó de l’exposició. La moto Chaly amb què la pintora Dang Hai Viet va
recórrer trenta-cinc mil quilòmetres entre el febrer del 2010 i el juny del 2012
per pintar els retrats de les Mares Heroïnes

A la tercera planta hi ha una interessant exposició que
recrea diversos mites i aspectes del Vietnam a càrrec de la
pintora Xuan Lam. Evidentment, una de les grans obres
la dedica a les germanes Trung.
En dedica una altra a Ba Trieu, la Joana d’Arc vietnamita. Va ser una guerrera del segle iii que va aconseguir
resistir durant un temps l’estat xinès. Deia que «Voldria
conduir tempestes, matar taurons a mar obert, expulsar
els agressors, reconquistar el país, desfer els llaços de vassallatge i no inclinar mai la meva esquena per ser la concubina d’un home». Moltes ciutats del Vietnam tenen
un carrer anomenat Ba Trieu en honor seu. La ciutat de
Phu Dien hi té un temple dedicat i el festival s’hi celebra
el mes d’abril

A Ba Trieu (o senyora Trieu), com a les germanes Trung,
també se la representa muntada en un elefant

Molt bé. El museu ens agrada i ens interessa molt, i el
visitem ben poc a poc. Hi ha relativament força forasteres visitant-lo; algunes hi han arrossegat el manso.
Sortim. Comença a plovisquejar i decidim anar a dinar. De camí cap al restaurant on volem anar hi ha la
pagoda de l’Ambaixador i ens hi acostem per visitar-la.
Un cop visitada, dinem ben a prop de la pagoda, al
restaurant Quan An Ngon situat al carrer Phan Boi Cau,
18. Magníficament bé, per rematar-lo, mengem curiosos
i farinosos, innocents, postres vietnamites, realment no
estan a l’altura de l’excel·lent cuina del país.

La presó de Hoa Lo
Al barri francès però prop de l’Òpera i prop també de
l’estany de Hoan Kiem, hi ha la infame presó de Hoa Lo
o el que en queda. Visitar-la impressiona i corprèn.
França va construir Hoa Lo cap a final del segle xix i
la va utilitzar com a presó per a preses i presos polítics. Se
la coneixia com a Maison Centrale; de fet, així es continua denominant les presons per a detingudes i detinguts
perillosos i de llarga durada a França. Presos i preses hi
sobrevivien amuntegades i en condicions infrahumanes;
hi patien vexacions, tortures i execucions. Es va convertir
en un símbol de l’explotació colonialista. De fet, moltes de les futures figures comunistes que lluitaven per
la independència van passar una temporada a la Maison
Centrale entre 1930 i 1940.
Més tard, durant la guerra del Vietnam, Vietnam de
Nord la va usar com a presó de guerra per als soldats
estatunidencs. Durant aquest període els combatents
nord-americans la denominaven irònicament Hanoi
Hilton. El comunisme-capitalisme de Vietnam va demolir gran part de la presó durant la dècada del 1990 per
construir-hi dos grans i alts edificis; la porta d’entrada i
unes quantes dependències que romanen en peu constitueixen un petit museu que n’explica la història.
Els panells, vitrines, fotos, vídeos, diorames, simulacions, etc. mostren i recorden sobretot la vida (i la tortura i la mort) a la presó durant el període colonial francès,
incloent-hi una macabra habitació on hi ha la guillotina
—encara amb tot l’equipament original— prop d’unes
tenebroses masmorres; així com les cel·les col·lectives
de presos o de preses polítiques. També hi ha expositors

que expliquen com era la vida dels presoners de guerra
nord-americans. La propaganda del museu inclou imatges de com eren de ben tractats.
En un dels patis hi ha un petit memorial i un espai
de reconciliació i pau; contrasta amb l’aglomeració de
panells sobre la cruesa i crueltat de la guerra que es veu a
la resta de passadissos i espais.
Després dels túnels de Vinh Moc, Hoa La és un dels
llocs més impactants del Vietnam que vam veure; és un
altre potent símbol de l’esperit de resistència vietnamita
a l’ocupació.
Part del que s’ha conservat de la presó de Hoa Lo; en primer terme, porta d’entrada; darrere, un dels edificis que van construir en el que anteriorment era presó

Soldada custodiant un presoner ianqui, o Davida i Goliat (foto: GV)

Marxem d’allà cap a la catedral de Sant Josep, una
mala còpia de la catedral Notre Dame, o de la de Rennes.

El Temple de la Literatura
Ens va costar veure el Temple de la Literatura. Hi anem
un matí i —encara que és a l’aire lliure—l’estaven netejant i desinfectant pel coronavirus i no hi deixaven entrar.
Per fi, un altre matí gris, tapadíssim i humit, potser
encara més boirós i fred que els altres, hi vam poder entrar. Hi vam anar de bon matí cap a quarts de 8; a Vietnam, tot obre d’hora.
El Temple de la Literatura (o Văn Miếu) va ser construït l’any 1070 a l’època de l’emperador Ly Thanh Tong

(es tracta del tercer emperador de la dinastia Ly de la
qual s’ha parlat quan érem a la ciutadella de Hoa Lu). És
un temple dedicat a Confuci; acollia també l’Acadèmia
Imperial; és a dir, la primera universitat de Vietnam. S’hi
estudiava el que consideraven important: literatura i arts
marcials (hi estic d’acord al 50 %).
La porta ornamental de la Constel·lació de la Literatura

El Temple de la Literatura és un rectangle allargassat
i clos atès que tot el temple està circumdat per un mur.
La disposició del temple és la característica i tradicional
del país. Els edificis són de fusta i rematats de teules de
ceràmica tan propis de tot el sud-est asiàtic.

Es compon d’una sèrie de patis (originalment, cinc),
que a mida que vas caminant, travesses. Un dels patis
acull l’estany del Pou de la Claredat Celestial (sempre
va bé passar-hi o ser-hi a prop). D’altra banda, ¿què més
pots demanar a un temple en el qual travesses portes
com la de la Constel·lació de la Literatura o la de la Cristal·lització de les Lletres?
Per arrodonir-ho, tots els patis i edificis tenen arbres
centenaris i jardins molt ben cuidats; de fet, la influència
del Feng Shui xinès fa que una gran harmonia regeixi
entre els arbres i els edificis a tot el recinte, fa que convisquin perfectament templets i estàtues. Potser per això
quan hi entres transmet una gran pau i serenitat.
La universitat va estar oberta durant més de set segles
i era llegendària per la dificultat de proves i exàmens;
a les sales de les esteles dels doctors, hi consta esculpit
en làpides de pedra recolzades sobre tortugues el nom
de tots els estudiants. S’hi entra per la porta principal;
només podia entrar-hi l’emperador. Prop del temple de
Confuci, hi ha un enorme tambor i una gran campana
en sengles porxos.
Gran, magnífic i molt evocador. Una bona i assossegada visita entre retalls de boira.
El mausoleu de Ho Chi Minh
El dia que vam anar al Temple de la Literatura i el vam
trobar tancat, ens vam arribar a la pagoda de Phung
Khanh que era a prop; hi arribem i ens la tanquen just
als nassos. Només la podem albirar des de fora del recinte, des del mur que la clou.

Anem cap al mausoleu de Ho Chi Minh i està tancat; no obriran fins a les 12... Plou, plou i fa fred. Quan
després de donar una volta tornem una altra vegada al
mausoleu ja és obert. Tot el barri és ple d’ambaixades,
moltes en edificis ben afrancesats.

El mausoleu de Ho Chi Minh amb rams grocs del Tet

El visitem. Grans esplanades per fer desfilades i grans
distàncies entre una cosa i l’altra; una mica aclaparador.
La plaça del davant del mausoleu està dividida en tot de
parterres quadrats de gespa separats per camins. Als jardins que envolten el mausoleu hi ha prop de dues-centes
cinquanta espècies diferents de plantes i flors totes procedents d’un lloc o altre del Vietnam.
El mausoleu de Ho Chi Minh és un gran (i lleig) edifici situat al centre de la plaça Ba Dinh. En aquesta plaça,

Ho Chi Minh (1890-1969) el 2 de setembre de 1945 va
llegir-hi, un cop derrotada França, la Declaració d’Independència que establia la República Democràtica de Vietnam.
El mausoleu es va construir entre el 1973 i el 1975 i
es va inspirar en el de Lenin a Moscou tot i que incorpora elements arquitectònics vietnamites com, per exemple, el sostre inclinat; diuen que s’inspira en la forma
d’una flor de lotus... En fi. A la sala més fresca i central
del mausoleu, vetllat per un guàrdia d’honor militar, s’hi
conserva el cos embalsamat del president.
És una pena l’existència d’aquest mausoleu. Ho Chi
Minh va deixar dit que de cap manera l’embalsamessin,
que volia ser incinerat i que les cendres es repartissin pel
sud, centre i nord del Vietnam com a símbol d’unitat.
Però a la que van tenir el cos entre les grapes i ja no
podia dir ni fer res, el Politburó el va utilitzar miserablement. Ho Chi Minh també va demanar que no li fessin
un museu al poble on va passar la infància, Kiem Lien
(tot i que va néixer al llogarret de Hoang Trun), que seria
molt millor dedicar els diners que costaria a fer-hi una
escola. No li van fer cap cas, i a Kiem Lien hi ha una
recreació de la casa d’infantesa, i a la zona, tot de petits
museus. De tota manera, són coses més raonables que no
no deixar-lo reposar en pau.
El culte a la personalitat a Ho Chi Minh (se n’horroritzaria) té altres manifestacions. Una cara de qualsevol
dels bitllets sempre és Ho Chi Minh, o les nombroses
estàtues; tot i que no en vam veure cap d’especialment
enorme.
M’hauria agradat molt veure la casa de fusta sobre
pilons prop d’un petit estany on Ho Chi Minh va viure
a partir del 1954. La va fer construir perquè va conside-

rar que el Palau Presidencial era absolutament grandiós
i inadequat per viure-hi. Tenia tota la raó, s’hi hauria
perdut. És a prop d’aquest Palau, del Mausoleu i del Jardí Botànic, envoltada d’arbres, flors i plantes. Es conserva tal qual i amb objectes seus. No sé si estava tancada
temporalment o va ser culpa del coronavirus. Sigui com
sigui, em va saber molt greu no poder visitar-la.
La pagoda de l’Única Columna
Molt, molt a prop del mausoleu, hi ha la pagoda de
l’Única Columna; de fet, tot és al mateix recinte. No és
tampoc molt lluny del Temple de la Literatura. Força
atractiu, tot plegat.
Es tracta d’una pagoda diminuta, minúscula, d’una
pagoda de butxaca aixecada el segle xi. S’alça sobre una
columna d’una mica més d’un metre de diàmetre. També té la pretensió de ser una flor de lotus més del petit i
quadrat estany on s’aixeca; el lotus simbolitza la puresa.
Els voltants estan plens d’altars i botigues de records.
Tota la zona és molt plena de turistes.
La pagoda de l’Única Columna

A Hanoi una tarda vam sortir a buscar una medicina preventiva homeopàtica que sabíem que existia per al
coronavirus, vam anar a unes quantes farmàcies però al
Vietnam aquest tipus de medicina no existeix. De fet, la
medicina en general és força precària i cara, i poca gent
hi té accés. Durant aquest passeig, buscant un petit llac
prop del Temple de la Literatura —el trobem, però està
tancat—, ens perdem per carrerons i passatges laberíntics, l’autèntic Vietnam. Ens costa sortir-ne.

Des de Hanoi. La pagoda del Perfum
En un dia gris i espès on el cel era més a prop de la
terra que mai, vam anar a la pagoda del Perfum (Chua
Huong). La pagoda del Perfum es troba en un conjunt
d’unes divuit pagodes i temples budistes situat a uns setanta quilòmetres al sud de Hanoi a la muntanya del
Perfum (Huong), en un entorn natural i unes vistes i uns
paisatges molt macos. És, a més, un dels llocs de peregrinació més visitats de Vietnam.

No hi ha millor manera de fer-se una idea
de la magnitud de la zona i la densitat de temples
i pagodes que fent un cop d’ull a un mapa

Per anar-hi, cal anar a l’embarcador de Ben Duc i allà
agafar una barqueta que navega riu Yen Vi amunt una
mica menys de quatre quilòmetres fins arribar a un altre
embarcador on ja, a peu, es visiten els diversos temples.
L’embarcador de Ben Duc és enorme; hi ha un gran
mercat ple de botigues i diversos temples. El viatge amb
sampan és plàcid i tranquil i dura més o menys una hora;
el recorregut està flanquejat de formacions càrstiques
amb una vegetació ben verda, així com alguns camps
d’arròs, molt a l’estil de Trang An i Tam Coc. De fet,
el paisatge empeltat de rius de bona part del nord de
Vietnam.

El trajecte acaba en un embarcador enorme, llarguíssim, als peus de la muntanya del Perfum. Aleshores comences a caminar i a caminar per la vora del riu. A la
dreta, aigua; a l’esquerra, un seguit inacabable de botigues i tenderols que tenen tot l’imaginable i l’inimaginable, i de restaurants i carrets de menjar.
Al final de tot, no gaire lluny de l’aigua, s’aixeca una
de les dues pagodes més principals i importants, la de
Thien Tru (o Cuina del Cel) del segle xviii. Gran i composta, com sempre, de moltes edificacions.
A la pagoda de Thien Tru

Després de visitar-la —és ben entretingut fer-ho—, vam
dinar en un restaurant enorme ben a prop. Era ple de gent
vietnamita i el menjar també ho era molt i, com sempre, bo.
Per pujar a la pagoda del Perfum hi ha dues opcions
bàsiques: a peu (que fa pujada i escales) o amb telefèric;
de fet, arribar al peu del telefèric —que és com hi vam
anar— ja és una bona excursió per un camí, irregular i
relliscós (el dia hi contribuïa) ple de tosques escales, i
sempre amb botigues a banda i banda.
La vista panoràmica de la muntanya i del riu des del
telefèric és realment fantàstica.
Un cop dalt, es camina una altra estona i es baixen els
cent graons que duen a la cova on hi ha la pagoda. Hi vam
renunciar, els genolls van dir prou i la humitat i la mullena feien especialment relliscosa i perillosa l’escala. Disfrutem de les
vistes i reposem una mica. Fins i tot en algun moment vam
veure alguna escletxeta de blau al cel i un raig tímid de sol.
Telefèric cap avall i tornar a fer l’embarcador d’una
punta a l’altra per tornar a buscar la barca. Passem un
altre cop per davant de la pagoda de Thien Tru.
Barca fins a l’embarcador de Ben Duc, on havia començat l’excursió. Autocar fins a Hanoi. Un dia ben llarg.
Aquell vespre vaig apuntar i ho subscric absolutament.
Avui, pagoda del Perfum, estic morta i rebentada. Minibús, barca, pagodes, telefèric, barca, minibús, dinar molt
autèntic i bo. Dia emboiradíssim, gris; després de migdia
es va aclarint i fins i tot es veu una bola de llum darrere el
teló homogeni de núvols. Quan tornem, una mica més de
visibilitat.

La badia de Ha Long
Vam anar a la badia de Ha Long amb autocar des de
Hanoi, és a cent setanta-tres quilòmetres (força autopista); unes dues hores de camí. A mida que anàvem
baixant cap al mar, el temps s’anava arreglant i hi vam
arribar sense boira i gairebé sol. Hores més tard, a la tarda, navegant, ¡vam arribar a veure i a disfrutar de grans
retalls de cel blau! Feia molts dies que no en vèiem cap.
De camí, quan ja gairebé arribàvem —prop del mar,
és clar—, vam parar en una factoria immensa dedicada
al cultiu de perles; allà en vam veure de totes les mides i
uns quants colors i sobretot vam veure com torturaven a
base de bé les ostres perquè les escopissin.
La badia de Hạ Long és un entrant del golf de Tonquín,
té un perímetre de costa de cent vint quilòmetres i una superfície d’uns mil cinc-cents km². En aquesta extensió hi ha
unes dues mil illes monolítiques de pedra calcària, cobertes
d’una densa i llustrosa vegetació de jungla, que sobresurten
espectacularment enmig de les aigües del mar de la Xina; a
estones, sembla un somni de la pintora Remedios Varo; a
estones, un deliri surrealista. Moltes de les illes són buides,
no hi ha res; gairebé totes tenen coves, algunes molt grans
i plenes d’estalactites i estalagmites. Les illes tenen bones
platges; a les dues més grans, hi ha instal·lacions hoteleres i
esportives. La badia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1994.
Vịnh Hạ Long significa «la badia del drac que baixa».
Segons la llegenda, fa molt de temps, quan el poble vietnamita lluitava contra els invasors xinesos provinents
de la mar, l’emperador del Jade els va enviar una família
de dracs celestials per ajudar-lo a defensar-se. Els dracs

escopien joies i jade. Les joies van esdevenir illes i illots
que, unint-se, van formar una gran muralla enfront dels
invasors i d’aquesta manera van aconseguir enfonsar els
vaixells enemics.
Embarquem en un vaixell de fusta blanca molt bonic
i no gaire gran (va ser una operació bastant fàcil i ràpida,
malgrat el que diuen les guies). La cabina tenia no un ull
de bou sinó un balconet, preciós. Des d’aquell moment,
la vida va ser el plaer d’anar lliscant suaument per les
manses aigües de la badia entre els infinits cons calcaris
de les formacions càrstiques. El mateix paisatge de Trang
An i de Tam Coc, del riu Yen Vi pel qual anàvem a la
pagoda del Perfum. De fet, el mateix que es veu a partir
de Hue però dins el mar. El vaixell gairebé no fa soroll.
Cons càrstics agrupats o de tipus fengcong, al sol de la tarda

Sempre sense parar de navegar, un dinar esplèndid,
mentre pels finestrals es van escolant cons i més cons,
plens de verdor, pinacles agrupats, torres solitàries. A
coberta hi ha unes gandules i fa de bo aprofitar els retalls de sol estirada i contemplar el relaxant i apassionant
panorama.
A mitja tarda baixem a una illeta, l’illa de la Verge,
a veure una gran i bonica cova, amb sortida (i entrada)
a dues platgetes. Per tant pujada i baixada, en anar-hi;
pujada i baixada, en tornar-ne. Hi ha qui renuncia a l’excursió i es queda a la coberta del vaixell. Hi anem amb
una barqueta. ¿Què més es pot demanar?
Abans de sopar, per entretenir el personal, li ensenyen
a fer rotllets o nems per fregir; és a dir, cha gio. El truc
perquè no se’t trenqui el paper d’arròs és humitejar-lo.
Un bon sopar, sempre contemplant un paisatge, alhora igual i diferent. A la nit, a la cabina, el mar t’agombola
i et gronxa finament.
L’endemà, vam continuar navegant pel somni de Ho
Lang. Vam esmorzar molt d’hora. I a mirar i a badar.
Calma i relax a bord. A mig matí hi ha un brunch i al cap
d’una estona desembarquem.
De tornada cap a Hanoi parem a un lloc amb un bar
immens i ple de botigues. Fora hi venen escultures per a
jardins. Budes i Shives a desdir, ¿o és que aquí no venen
follets i animalons en establiments semblants?

Escultures per triar i remenar

L’excursió a la badia de Ha Long va ser una meravella. Malgrat que hi ha força vaixells i barques (és una de
les destinacions turístiques més populars del Vietnam),
es reparteixen per la immensitat de la zona i per les
moltes illes i illots que hi ha i no fa especial sensació
de massificació ni d’aclaparament. Des del coronavirus,
penso sovint en la gent de Ha Long, del Vietnam en
general, que es dedicava al turisme, en les tripulacions,
en les netejadores, en els hotels i restaurants... ¿De què
deuen viure?

L’excursió és completament recomanable i no tan sols
perquè són dos dies d’immensa pau i tranquil·litat sense
pausa (no m’hauria fet res quedar-m’hi algun dia més),
sinó per la bellesa infinita, plena de verd i d’ufana, d’illes
i d’illots, rocs i formacions. No m’imagino joies més intenses, precioses i valuoses; el jade en seria un trist i pàl·
lid succedani, no podria estar-hi mai a l’altura.

Sapa
Vam anar a Sapa (o Sa Pa) amb un tren nocturn des de
Hanoi, és a tres-cents vint quilòmetres en direcció nord,
ja molt a prop de la frontera amb Xina. Un trenet molt
pintoresc i cuidat; molt turístic, la cabina ben decorada.
La nit va passant.
Hi vam arribar a les 6 de la matinada. Negra nit. Bé,
de fet, on vam arribar aquella matinada va ser a Lao Cai,
encara a una hora llarga de camí fins a Sapa. Contràriament al que em pensava, no hi fa molt de fred.
Nit i boira espessa, no es veu res. Arribem, deixem les
coses a l’hotel i esmorzem.
En la meva ignorància, com que Sapa es troba a uns
1.600 metres d’altitud, em pensava que el paisatge (bancals a banda) seria com el del Pirineu, com el de la Molina o el de Seurí; per tant, em van sorprendre els bananers, els bambús, els horts (saber que hi cultivaven arròs
no em va servir com a pista per arribar a conclusions més
assenyades). Com que era hivern, el temps, en efecte, va
ser —com diuen les guies— nuvolós i fred, sort que no
hi vam tenir cap nevada ocasional.
Sapa és un poble malgirbat i turístic sense cap gràcia,
ple d’hotels i de restaurants, i de botigues d’esports dedicades sobretot a les caminades. A la zona hi viuen diversos grups ètnics com el H’Mong negre, el Dzao o el Tay.
Hi va molt turisme. Un altre lloc que a veure què faran
amb el coronavirus, especialment les dones, atès que es
dediquen a teixir per fer-ne objectes d’artesania i la venen per carreteres, per camins i pobles. A la que arribes a
un mirador o a un poble apareixen com per art de màgia.
La manera de relacionar-t’hi és a base de compres.

Bé, no totes es dediquen a això. Unes quantes dones,
tipes de l’explotació de les agències, van crear les Sapa
Sisters. És una empresa de dones —les dones solen ser les
que aporten els diners a les famílies— que es dedica a fer
excursions d’un dia o més adaptades al que els demanen;
solen incloure l’allotjament i els menjars. Són inconfusibles: te les trobes per carreteres i camins, més o menys
vestides amb la roba de la regió i amb un paraigua (el
turisme sempre va amb impermeables o anoracs). Tenen
molt bona fama i molt bones crítiques. Algunes van amb
la o el bebè a l’esquena.
A nou quilòmetres de Sapa, a la serralada de Hoang
Lien Son s’alça el cim del Fansipan (en vietnamita: Phan Xi
Pang), és la muntanya més alta d’Indoxina, fa 3.142 metres
i té una gran varietat de flora i de fauna. De Sapa, en surt un
telefèric que hi deixa a prop. Si el temps hi acompanya, a la
primavera i a l’estiu deu ser una bonica excursió, no tan sols
per la natura sinó també pels temples i pagodes del camí
que hi ha ja ben amunt quan s’hi arriba.

Cap a quarts de 9 sortim d’excursió. Entre els genolls i la boira, el gris i el plugim (a estones, la pluja), en
comptes de fer l’excursió a peu, la fem en cotxe i anem
parant. Dins de tot tenim sort i hi ha estones que s’aixeca
la boira; per exemple, quan arribàvem a un mirador, i
podem veure la mar de bé les terrasses dels arrossars. Tot
és verd i entollat.

Des del mirador

Mutatis mutandi, a mi les feixes i bancalets de Sapa,
em va recordar la viticultura heroica de la Ribeira Sacra,
la vinya plantada als vertiginosos, escarpadíssims i perillosos vessants del riu Sil. A Sapa la cosa en general no
és tan pendent sinó més suau i amable, i retallada, però
la verdor les agermana, i la voluntat heroica i indòmita
de transformar el terra inclinat en petites superfícies planes per poder-hi plantar alguna cosa i treure-n’hi profit.
Agafat pels pèls, sí, però m’ho va recordar vagament.
Baixem a la vall, un riu la recorre, i visitem dos pobles
de l’ètnia H’Mong negre: Lao Chai i Ta Van. Són pobles

de casetes separades i senzilles, habitualment aixecades,
construïdes amb fusta i teulades vegetals. Les botigues
són iguals, segurament són la part del davant de la casa.

Casa típica de la zona

El poble de Sapa amaga una meravella. Un mercat
absolutament fornit de tot el que cal. És un edifici gran
enmig d’una plaça, que, com sempre, ha anat creixent
i ha colonitzat tot l’entorn. És un mercat global, com
solen ser tots els del Vietnam. Aquest, als llocs més inesperats, amaga una parada de peix en la qual en uns

cubells plens d’aigua, més d’un peixot respira i cueteja;
suposo que són de riu; la zona té truites i salmons. A
més a més, l’assortit de bolets, fustes, mels, tes, herbes
i infusions de la zona és grandíssim, parla de boscos
encantats i de fades i follets. Un plaer per als ulls visitar-lo; i per al nas.
A la tarda visitem dos pobles més, Ma Tra i Ta Phin,
d’una altra ètnia, la Dzao vermella.
Plovisqueja, tot està enfangat i molt relliscós. El guia
coneix bé la zona i qui hi viu i podem visitar-ne una
casa. Impressiona l’austeritat i la pobresa en què viuen.
I el fred que hi fa. Cap vidre a cap finestra, res tanca,
obertures per tot arreu, una precària llum elèctrica, la
cuina fumeja. Amb una mànega canalitzen l’aigua des de
l’exterior. Un soroll de font que no para mai, doncs, se
suma al fred.

L’endemà, el temps va anar empitjorant i empitjorant, que ja és dir. Vam anar cap a un altre mirador, quan
hi vam arribar no es veia res, és clar. Parades humils i precàries dins el fred, la pluja i una boira espessa com un got
de llet. Unes, en un mercat d’arròs i d’herbes que anava resseguint la cuneta de la carretera, ¡quina vida més
dura!; unes altres, a redós d’una sala de cartells d’animals
i plantes de la zona, prop del mirador. Poca cosa.
A la tarda s’aixeca tímidament la boira. Tot d’una un
raig de sol. De tornada amb una limousine cap a Hanoi,

el cel s’aclareix i destapa i il·lustra una meravella de paisatge. Esteses i més esteses de terrasses de camps d’arròs.
Isoglosses del verd. I a les vores, la jungla.

SEGONA PART

Cambodja.
Siam Reap i els temples d’Angkor

Després d’un viatge inacabable que va començar a Berlín
i Barcelona, respectivament, i que va passar per Doha
i Bangkok, arribem per fi a l’aeroport de Siam Reap.
Nosaltres; les maletes, no. Sort que a aquestes altures ja
sabem que s’ha de portar una muda, el pijama i el raspall
de dents a la motxilla de mà.
L’aeroport de Siam Reap és petit i bufó; l’edifici sembla un resort. Quan hi arribes, al mateix temps que reculls les maletes (si hi arriben), vas gestionant el visat.
Són quaranta dòlars trinco-trinco mentre els passaports
desapareixen una bona estona en mans d’un duaner que
porta una gorra de plat que sembla treta d’una vinyeta d’un Tintin i una camisa plena d’entorxats, cordons
daurats i insígnies; pateixes una mica, però sembla que
sempre acaben retornant els passaports. Aquests quaranta dòlars per barbeta són una de les entrades de divises
més importants del país. Tremolo de les conseqüències
econòmiques que tindrà a Cambodja l’absència de turistes per culpa de coronavirus.

L’aeroport és a tocar de Siam Reap, a uns cinc quilòmetres. L’hotel Lotus Blanc era un resort no molt gran
que es repartia en dos edificis i era a l’entrada de la ciutat venint de l’aeroport. En aquest resort vam viure una
experiència curiosa i un espectacle inesperat. Quan vam
arribar, al vestíbul del nostre edifici semblava que feien
obres. Però no, l’estaven guarnint i arreglant perquè al
cap de dos dies s’hi començava a celebrar la festa de petició de la mà de la filla de l’amo; vaja, un prometatge, i
hi havia un degoteig de convidades i convidats que ja hi
anaven arribant. Dic, començava, perquè va durar dos
dies. De fet, es va iniciar amb un esmorzar a base de
bé cap a quarts de 8 del matí i feia bo de veure totes les
participants amb vestit llarg i vestidíssimes de gala i a
ells amb esmòquing endrapant i bevent a aquella hora
del matí.
Això va voler dir que no vam poder nedar a la piscina
—cosa que ens va saber greu perquè era esplèndida i el
temps hi acompanyava—, atès que hi van muntar una
mena d’estrada per a la discoteca de després de sopar
però, a canvi, vam veure la magnificència d’una festassa
tal i un hotel guarnidíssim de flors naturals, ofrenes i
tota la pesca. (No sé què deuran fer el dia que celebrin
el casament.)
A l’hotel de Siam Reap va ser l’inici de la immersió als
boníssims, sanitosos i contundents esmorzars del sud-est
asiàtic i que es van perllongar tot el viatge. La gran tassa
de sopa ben calenta amb verdures i delicats i translúcids
fideus d’arròs, la vistosa (tot i que de vegades, insulsa)
fruita, plats de pasta i d’arròs sens fi, amanides i truites
batudes subtilment amb bastonets, sucs i tes. Vam ser
pocs dies a Cambodja, però hi vam menjar molt bé i hi

vam descobrir el te de lotus. El dia que en marxàvem,
vam anar a dinar a un restaurantet, a un tuguri prop de
l’hotel, on hi dinava gent que treballava a la zona. Vam
poder tastar, doncs, l’autèntic menjar cambotjà sense cap
filtre turístic. Bo, variat, però molt picant. Ens apanyem.
Siam Reap
Ja s’ha dit que Siam Reap vol dir «derrota de Siam». Es
tracta de la victòria khmer sobre Tailàndia al segle xvii;
tenen molt present aquesta gesta i a la que poden te l’expliquen. És un record dels segles de disputes entre l’antic
regne de Siam (comprenia els territoris de les actuals
Tailàndia, Cambodja i Laos) i el poble khmer (l’ètnia
predominant a Cambodja). També són molts presents
la tírria contra el Vietnam i, per descomptat, la petjada
d’un dels drames més tràgics, abominables i horrorosos
del segle xx. El règim de terror implantat pel cruelíssim
Pol Pot (1975-1979), el règim del khmer roig, que en
quatre anys va assassinar prop de dos milions de persones entre execucions i morts per malaltia i inanició a les
granges col·lectives; és a dir, una quarta part de la població. S’hi va perpetrar un autèntic genocidi. Els grups de
músics tolits i mutilats als camins i avingudes que duen
a qualsevol dels temples en són una mostra.
Siam Reap és una ciutat que ha crescut desmesuradament i sense cap control a còpia d’hotels i resorts per hostatjar-hi la moltíssima gent que hi va atreta pels temples
d’Angkor. De tota manera, té un centre bonic de visitar
al voltant dels jardins reials; aquests jardins consisteixen
en una gran plaça enjardinada i amb escultures. Estan

situats ben a prop del riu que travessa la ciutat, nombrosíssims ponts, ben il·luminats a la nit, n’uneixen les dues
ribes; s’ha de dir que el riu és prou putrefacte.
Siam Reap té amplosos carrers, força pagodes, algunes molt grans, i palaus. Hi ha immensos mercats a totes
dues vores, el més famós és el Mercat Vell; estan oberts
encara que ja s’hagi fet fosc i fins ben tard, i hi ha el mateix bullici o més que de dia. Per tant, una bona opció és
visitar centre i mercats (de menjar, roba, artesania..., de
tot) al vespre.
Té un horari més estricte el centre d’Artisans d’Angkor. Es tracta d’un centre per aprendre oficis artesanals
(fusta, escultura, pintura, seda, lacat, joieria, etc.), immens i molt ben organitzat. Hi ha tallers per a cadascun
dels oficis i es poden veure en visites guiades mentre van
treballant. Vam trobar especialment bonics els objectes
de laca i de seda (si els has de fer cas, la millor seda del
món). Força peces de ceràmica s’inspiren en la flor nacional de Cambodja, sobretot en els tres característics
pètals inferiors, es tracta del rumduŏl, la flor d’un arbre
(com ho és la del cirerer o l’ametller) altament aromàtica.
Fan peces clàssiques de roba amb seda però també
d’altres amb moderns i exquisits dissenys, realment molt
maques i elegants. La gent que hi aprèn oficis, habitualment jove, té jubilació i seguretat social (una cosa excepcional al país atès que la població és força pobra, no té
jubilació i la sanitat és molt cara) i li ensenyen un ofici
gratis sense necessitat de permanència al centre, algunes
de les persones tenen alguna minusvalidesa. Hi ha petits
centres associats, d’alguns dels tipus d’artesania, a diferents llocs de Cambodja. Té, és clar, una fabulosa i gran
botiga amb una gran exposició de les peces que s’hi fan;

a l’aeroport també en venien productes. És una visita
instructiva i molt agradable atès que els tallers i altres
edificacions estan envoltades de jardins.
El nostre hotel no era cèntric però hi havia sempre
tuc-tucs a disposició per anar-hi i, un cop al centre, per
tornar-hi. Si fa bo, una de les formes més perfectes de
desplaçar-te. Cada trajecte costava dos dòlars. El camí,
era ple d’altarets.
Una casa dels esperits, un altaret ben daurat amb ofrenes: encens i platanets,
fins i tot una ampolleta d’aigua

De les moltes i grans pagodes que hi ha a Siam Reap,
vam visitar amb cert deteniment la Wat Preah Prom
Rath, molt a prop del riu; de fet, és cap al final d’un
pont. Pesquem els monjos orant al refectori abans de posar-se a dinar. És un gran complex, amb molts edificis.
Força gats i gosses, descansen tant al sol com a l’ombra,
i entren quan els plau als temples. Molt bé.
Monjos a l’hora de dinar

Un Buda fent la becaina

Angkor, una pinzellada
Vagi per davant que els temples d’Angkor són un dels
indrets, són un dels monuments i de les runes arqueològiques més espectaculars, majestuoses i gegantines que la
vida —de vegades generosa— m’ha brindat i m’ha deixat
veure. Són corprenedors. De fet, Angkor és considerat el
complex urbà preindustrial més gran de món, tenia una
població que va arribar fins a les set-centes cinquanta mil
persones. El gran misteri n’és la desaparició; és a dir, per
què va ser abandonada.

En una àrea d’uns quatre-cents quilòmetres quadrats
de selva cambotjana, s’aixequen desenes de grans temples de roca arenisca o maó i centenars d’estructures religioses més petites. Són construccions del regne Khmer,
edificades entre els segle ix i xiv, que hi va fixar la capital
de l’imperi i que, durant cinc segles, va estendre el seu
domini sobre gran part del sud-est asiàtic, inclosos el territoris que ara són Laos i Tailàndia. Es tracta de llarg del
lloc més visitat del regne de Cambodja.
Angkor va ser inscrit a la llista del Patrimoni de la
Humanitat l’any 1992. Posteriorment, pel que fa a
Cambodja, se’n van inscriure dos més: el 2008, s’hi va
incloure el temple de Preah Vihear i, el 2017, la zona
dels temples de Sambor Prei Kuk, lloc arqueològic de
l’antiga Ishanapura (ganes d’anar-hi i veure-ho).
La civilització Khmer es va iniciar quan el rei Jayavarman II (802-850) derrota el regne de Txampa. L’imperi
Khmer va substituir el regne de Txenla, la capital n’era
Ishanapura (l’actual Sambor Prei Kuk, un dels patrimonis de la humanitat que s’acaben de citar). Jayavarman
II es va proclamar rei al mont Kulen, al nord d’Angkor;
va abandonar l’antiga Ishanapura i va establir la cort a
Hariharalaya, a l’actual lloc de Roluos (després hi anirem), ben a prop de Siem Reap en direcció est. L’imperi
Khmer va sucumbir al segle xv.
Angkor va ser «descoberta» per Europa el 1601 per
gent espanyola i portuguesa i més recentment el lloc és
«redescobert» arran de l’intent de cristianització per part
de missioners francesos. La divulgació va anar a càrrec
dels dibuixos del naturalista francès Henri Mouhot, que
van començar a cridar l’atenció sobre les runes. A principi del segle xix, es comença a investigar la zona arqueo-

lògicament. El 1863, Cambodja passa a ser un protectorat francès i comencen unes investigacions més o menys
sistemàtiques que s’intensifiquen el 1901 arran de la
creació de l’École Française d’Extrême-Orient; el 1970,
es van abandonar per motius polítics i de seguretat. El
1980, el govern de Cambodja reprèn les restauracions i
les investigacions amb la participació de diferents països
(no tan sols europeus). Durant tot aquest temps, s’hi ha
dut a terme importants treballs de localització, neteja i
restauració.
Angkor, els monuments d’Angkor, està envoltat
d’una selva en tot moment verda i llustrosa. Als llocs
habitats no és tan densa com als llocs més llunyans dels
centres urbans, però és realment verda i molt agradable
i evocadora; també hi és molt present l’aigua, tant en
estanys com en fossats.
El fossat a la sortida d’Angkor Vat per la porta Est

Angkor Thom i el temple de Bayon
Vam començar-ne la visita als monuments pel d’Angkor
Thom i el temple de Bayon que són a uns vuit quilòmetres de Siam Reap.
Tuc-tuc, doncs, i cap a Angkor Thom. Feia un temps
molt agradable i a aquella hora del matí —era molt d’hora—, passava un airet molt fi i molt bo. Abans, però,
vam haver de passar per les enormes taquilles on t’has
de treure el passi per poder anar entrant a tots. N’hi ha
d’un dia, de dos, de tres, setmanal..., al camí d’entrada
de cada recinte, te’l demanen discretament. Vam estar
tres dies a Siam Reap (segurament menys del mínim indispensable); per tant, un passi per a tres dies. L’edifici de
les taquilles és el primer espectacle, és un enorme hangar
d’infinites cues.
Les guies diuen que portis fotos carnet per al passi,
que l’entrada val tant, etc. No cal cap foto, a cada taquilla hi ha una màquina que te la fa i la imprimeix al passi
mentre te’l treus. Lògicament el passi sempre és més car
que el preu que diu l’última guia (no em vull ni imaginar les conseqüències de la pèrdua d’aquesta entrada
d’ingressos per a Cambodja; un desastre). El sistema és
ràpid i pràctic. Després, sotraguejant i contentes anem
cap a Angkor Thom. Aquest temple juntament amb el
d’Angkor Wat i el de Ta Prohm són els tres temples considerats monumentals d’Angkor.
Angkor Thom no és un temple, sinó una ciutat. Literalment vol dir «ciutat gran». La va aixecar Jayavarman
VII a final del segle xii, començament del xiii, al mateix indret de l’antiga capital fundada per Yasovarman I.
Ocupa uns deu km². Aquesta nova ciutat estava tancada

per una muralla quadrada d’uns tres quilòmetres de costat i tenia cinc portes d’entrada. Hi arribem per la porta
Sud.
Baixem del tuc-tuc i entrem a peu pel pont. La pell
de gallina. Potser per l’airet del matí. Abans de passar el
fossar ja es poden contemplar les quatre prescriptives i
evocadores cares somrients d’Avalokiteshvara, el «senyor
que mira cap avall» que en coronen la porta; es tracta del
bodhisattva que simbolitza la compassió budista. Mai no
has estat tan contemplada mentre visites unes runes com
quan passeges pel temple de Bayon.
El pont de pedra que travessa el fossat que l’envolta tot, les aigües del qual representen el moviment de
l’oceà, està flanquejat a banda i banda per tot d’impressionants i certament una mica malcarades estàtues que fa
que et portis molt i molt bé.
La porta Sud

Un altre cop al tuc-tuc, anem cap al cor de l’antiga ciutat d’Angkor Thom, al temple de Bayon. No és
l’únic temple que conté Angkor Thom atès que n’hi ha
un fotimer en més o menys bon estat; per exemple, el de
Bauphon o el de Phimeanakas.
A l’esplanada d’entrada, les mones hi campen al seu
aire, és gairebé el primer que veus. També hi veus de seguida, les serps llarguíssimes que guarneixen totes les entrades dels temples d’Angkor; habitualment en conformen les llarguíssimes balustrades, les baranes. Els nagues
són una mena d’éssers o semidéus inferiors amb forma
de serp, encara que de vegades poden agafar d’altres formes o formes més complexes.
Des del temple mirant cap enfora, a l’esplanada d’entrada,
una balustrada en forma de serp nāga usada com a banc
per una turista; els caps de la cobra estan d’esquena

El temple de Bayon es caracteritza per cinquanta-quatre torres que representen les cinquanta-quatre
províncies en què es dividia el reialme Khmer. Cadascuna de les cinquanta-quatre decorades i esculpides
torres o columnes està coronada —s’ha dit una mica
més amunt: les primeres les vam veure ja a la porta per
la qual havíem entrat— amb quatre monumentals cares somrients i ben serenes d’Avalokiteshvara; les cares
apunten als quatre punts cardinals, tal com ho fan quatre de les portes d’Angkor Thom. Les torres imiten la
poncella de la flor de lotus, una característica constant
dels temples d’Angkor.
El fet que en diversos racons de Bayon hi hagi altars
ben concorreguts i amb ofrenes fa que el temple sigui
ben viu.
Qualsevol lloc és bo per muntar-hi un altar

Les dues-cents setze cares, les peculiars torres i els detalladíssims baixos relleus —molts dels quals amb fastuoses apsares—, que mostren la vida i la història del poble
khmer, fan que la visita sigui una entretinguda sorpresa
constant. Un impàvid i continu cel blau, a estones refulgent, hi va contribuir.

Les cares enigmàticament somrients d’Avalokiteshvara

Les apsares, presents arreu, són esperits femenins
d’origen sobrenatural de la mitologia hindú i del budisme. Es representen com a joves dansants de gran bellesa
i elegància (i flexibilitat). Són el símbol dels recintes arqueològics d’Angkor. Les i els guies oficials, en porten
una a l’escut de l’uniforme.

Baix relleu amb apsares ballarines

Ens n’anem meravellades. Més tuc-tuc i cap a les
terrasses del Rei Leprós i dels Elefants. Les terrasses són
grans murs molt historiats i plens de figures i de baixos
relleus; darrere hi ha l’entorn verd de la jungla; davant
de la terrassa dels Elefants s’obre un gran erm amb arbres escadussers; era una esplanada sobre la qual la terrassa tenia una gran vista. Precioses. El sol estavellava
les pedres.

Detall de la terrassa dels Elefants

El temple de Ta Prohm
Pugem al tuc-tuc i continuem la visita anant al temple
de Ta Prohm, un dels temples més espectaculars en el
sentit que és una hibridació entre edificis i natura (i ja se
sap que la natura, especialment la selva, no té cap pietat),

atès que s’ha mantingut relativament en el mateix estat
que quan va ser descobert, cosa que li confereix un aire
feréstec i misteriós.
Com que en aquest temple es van rodar algunes escenes del film Tomb Raider (2018) en la qual Angelina Jolie encarnava l’heroïna Lara Croft, no es treuen ni
actriu ni film de la boca; és a dir, que sigui de final del
segle xii, o que sigui, com Bayon, de l’estil de l’últim
corrent de l’arquitectura khmer, passa a un segon o tercer pla. (També t’avisen de tots els bars i restaurants que
freqüentava Jolie.)
No hi vam anar (teníem tres dies només), però es veu
que el temple de Beng Mealea (segurament també del
segle xii), a uns seixanta quilòmetres de Siem Reap, llunyà, per tant, i fora de les rutes més habituals, gairebé no
s’ha restaurat i ha estat, és clar, força engolit per la jungla.
Aquesta vegetació desfermada fa que sigui realment un
temple molt més salvatge que els altres (segur que n’hi
ha molts més repartits i ben amagats pels quatre-cents
quilòmetres quadrats de selva).

Troncs que repten com serps

El temple d’Angkor Vat
El temple d’Angkor Vat és la magnificent joia de la corona. Per començar, és el monument religiós més gran del
món i, lògicament, per tant, també és el temple hindú
més gran (en un primer moment es va dedicar a Shiva);
posteriorment va passar a ser budista.
El temple fou construït pel rei Suryavarman II a principi del segle xii com a temple estatal i com a mausoleu
quan ell es morís. De tota manera, no va ser ell sinó
Jayavarman VII qui va portar l’imperi a la màxima esplendor.
És un lloc arqueològic enorme, colossal, majestuós, que et deixa sense alè; és aclaparador i colpidor, en

el bon sentit de la paraula. Ocupa unes vuitanta-dues
hectàrees i diversos complexos de temples. La muralla,
la paret exterior, fa tres quilòmetres sis-cents metres de
llargada i figura que són les muntanyes i la vall envoltant
el complex d’edificis; el fossat d’aigua que l’envolta, que
té una amplada de gairebé dos-cents metres, representa l’oceà; la torre principal és tan alta com la catedral
de Notre-Dame de París (curiosament se’n va iniciar la
construcció a la mateixa època).
És l’arquetip de l’estil clàssic de l’arquitectura i de
l’art khmer tant per les dimensions com per la bellesa,
tant per la grandesa com per l’harmonia de la construcció i és, a més a més, el temple més ben conservat atès
que mai no es va abandonar totalment perquè els monjos (i potser monges) budistes el van anar usant al llarg
dels segles.
El temple d’Angkor Vat s’orienta cap a l’oest, cap a la
posta de sol, sense que hi hagi consens sobre què significa aquesta inusual orientació tot i que hi ha estudis que
apunten que és perquè estava pensat també per ser una
tomba. Si Angkor Thom vol dir «ciutat gran», Angkor
Vat significa «ciutat del temple», «ciutat dels temples» o
«ciutat que és un temple». El monument combina dues
característiques bàsiques de l’arquitectura khmer que
són ben evidents quan hi ets i el visites: el temple-muntanya (arribes a dalt esbufegant) i el temple de galeries
(profuses i inacabables).
Després de travessar un fossat, s’arriba a Angkor Vat
per una gran avinguda amb edificis molt espaiats a banda i banda, i, així, t’hi pots anar acostant i introduint
lentament. L’avinguda està guarnida amb sengles llarguíssimes balustrades de serps naga. A mig camí, també

a totes dues bandes, hi ha dues biblioteques ben boniques i ben conservades. En aquests edificis separats, s’hi
guardaven les escriptures sagrades dels temples; també
podien haver fet la funció de sagristies per guardar-hi
objectes devocionals.
El camí que va a qualsevol dels temples està flanquejat de biblioteques;
Angkor Vat no n’és una excepció

El més característic, representatiu i espectacular del
temple és el quincunci de torres, les cinc torres cadascuna en forma de capoll de flor de lotus. És fàcil veure
reflectit el preciós quincunci en algun dels estanys que
l’envolten.

El formós quincunci de torres d’Angkor Vat reflectit a l’aigua;
davant del quincunci, la primera de les galeries

El quincunci de torres és un dels símbols emblemàtics de Cambodja i un orgull nacional. La bandera del
país el reprodueix literalment. Tant el temple, així com
la bandera, doncs, representen el mont Meru considerat

el centre de tots els universos físics, metafísics i espirituals. És una muntanya sagrada de la cosmologia hindú,
jainista i budista (hi ha més temples construïts com a representacions simbòliques d’aquesta muntanya). Fa una
funció semblant a la del Taj Mahal, edifici que recrea
el cel a la terra. D’altra banda, algunes piràmides, per
exemple, a Mèxic, també són la imatge d’una muntanya;
són en certa manera representacions del món físic i del
poder extraordinari de fer muntanyes. Amunt, amunt,
per unes escales dretíssimes es puja al quincunci, al santuari central, que sobta per l’austeritat.
Si la construcció del conjunt és impressionant, la decoració i els detalls no ho són menys. Són admirables els
seus extensos baixos relleus i les nombroses devata (deïtats hindús més petites i específiques que tant poden ser
femenines com masculines) que en guarneixen els murs.
Els baixos relleus a les galeries segueixen la direcció contrària a les agulles del rellotge com les cerimònies religioses hindús. N’expliquen la dimensió espacial i les quatre
edats del pensament hindú. A les inscripcions s’il·lustra
que la construcció del temple es va fer amb pedra arenisca transportada pel riu Templa Riep des de la muntanya
Phom Kulem i que hi van participar tres-cents mil obrers
(segur que també hi havia obreres) i sis mil elefants. La
Història es coagula en la pedra de les parets que brinda
una extensa narració de batalles i gestes històriques.
A tots els temples que vam visitar, hi vam trobar altars
més o menys grans i concorreguts, amb més o menys
ofrenes i fidels. Això, ja s’ha dit, confereix una certa vida
a l’arquitectura, t’aproxima la civilització i la religió, i
és més fàcil imaginar com devia ser la bullícia de la vida
humana quan els van fer. Fins i tot permet imaginar els

tallers de pedra picada que van nodrir d’escultures i baixos relleus els temples.
Començar el dia a Angkor Thom i acabar-lo a Angkor Vat, passant per Ta Prohm i encara d’altres detalls;
començar a veure què és una selva, i tot sota un cel tan
blau que era un bloc sòlid i compacte, depassa qualsevol
expectativa. Meravellós.
És un bany de bellesa contundent i rotunda més a
prop de la solidesa dels carreus, de l’enginyeria i del càlcul d’estructures que de la gràcia ingràvida i de la agilitat
de les apsares; és una incursió en una civilització llunyana i, per tant, en una cultura, en una història, en unes
religions foranes i alienes; és una aproximació a la diversitat humana, tot de tal ordre i magnitud, que fa que
acabis el dia gairebé febrosa i amb totes les síndromes
estètiques, tant les conegudes com les encara per descobrir. També fa que te’n vagis a dormir una mica menys
ignorant de com havies començat el dia. I amb els ulls
atònits i agraïts.

El llac de Tonlé Sap i els temples
de Banteay Srey i Banteay Samré

El llac de Tonlé Sap
El llac de Tonlé Sap (en khmer, «llac d’aigua fresca») és
enorme, té una extensió de 2.590 km², que pot arribar
fins als 24.605 km² a l’estació de les pluges. És el més
gran del sud-est asiàtic, és força a prop de Siem Reap,
a una mitja hora en cotxe. Abans d’arribar-hi, es va un
bon tros resseguint la riba d’un riu. Està protegit com a
reserva de la biosfera per la Unesco des del 1997, malgrat
això està amenaçat per la contaminació, les fortes intervencions al riu Mekong, la sobrepesca i un llarg etc. De
tota manera, és bonic de veure com en brillen les aigües
sota el sol.
És una font important per a l’economia de la zona a
causa de l’abundant pesca i per la fertilitat de les riberes
dedicades sobretot al cultiu d’arròs i, com que hi conflueixen diversos rius, és utilitzat com a mitjà de transport.
Quan s’hi arriba, hi ha multitud d’embarcadors.

Les aigües del llac són especialment terroses, vermelloses. Embarquem en una blava barca i fem un bona
volta pel llac per veure’n un dels pobles lacustres. La
gent viu en cases enmig del llac i es dedica sobretot a la
pesca. La fondària de l’estany és molt diferent a l’estació seca (un metre) que a la de les pluges (quatre o cinc)
i, pel que vam entendre, això fa que les cases s’ancorin
més enmig de l’estany o més cap a la riba segons l’estació. A més de cases, hi ha església (catòlica), una escola
de dos cossos i un hospital, així com també un mercat.
Estranya vida la de la gent de l’estany. Les cames i els
peus, una barca.
Cases flotants a l’enorme llac de Tonlé Sap

Parem enmig de l’estany en una mena de restaurant,
bar, zoològic, tenda de souvenirs; n’hi havia més d’un. Al
que nosaltres vam parar hi havia una gran concentració
de cocodrils; des de fa un temps, però, han desaparegut
del llac.
Quan tornem, una mica més enllà de l’embarcador
hi ha un mercat de peix a prop i ens hi arribem però està
tot bastant desolat i la fortor a peix mareja una mica; n’hi
ha carros sencers sembla que per llençar. De fet, l’estaven
preparant perquè el mercat és a la tarda. És un mercat
pobre, pobre. Hi ha restaurants, paradetes i fins i tot uns
homes que juguen a billar a l’aire lliure.
Entre el mercat de peix i l’embarcador —una mica
elevat, atès que està instal·lat en una mena de plataforma— també hi ha un mercadet local de fruita i verdura.
Una mica menys pobre i més bonic de veure (i d’olorar).
Cotxe i cap als temples. Carretera. Primer cap al temple de Banteay Srey i després cap al de Banteay Samré. El
primer està a vint quilòmetres al nord-est del nucli dels
grans temples que havíem vist el dia anterior i a uns trenta de Siem Reap. De tota manera, com que des de Siem
Reap el llac era en direcció contrària a tots dos temples,
el viatge va durar una bona estona
Pel camí veiem la Cambodja fluvial i aquàtica, aigua
arreu; i la Cambodja rural. Les cases, sovint de fusta i amb
sostre de palma, acostumen ser palafits fins i tot quan no
hi ha aigua perquè així eviten les bestioles i les serps. Fora
de cada casa, penjada indolent entre arbres, una hamaca o
més d’una; Cambodja és també el regne de les hamaques.
Per la carretera vas veient que tot Cambodja és un gran
mercat, a totes les rutes, prop o no tan a prop del pobles,
a tot arreu, venen de tot; una mica com a Turquia. Crida-

ven l’atenció les parades d’artesania de vímets en totes les
variants, n’hi havia moltes al llarg de la carretera.
Era mig matí i de les escoles sortien en estol les criatures i adolescents del torn de matí (hi ha torn de matí i de
tarda, potser aquí a partir del coronavirus s’ho podrien
plantejar; a llocs propers com Portugal o Grècia ja feien
dos torns abans de la pandèmia). Invariablement, duien
uniformes perfectes: faldilles o pantalons foscos i bruses
o camises ben blanques; elles, un mocador al coll; ells,
corbata. Moltes bicis i motos per tornar a casa, algunes
profusament ocupades. Feien bo de veure. Animaven les
cunetes i els camins.
El temple de Banteay Srey
Arribem per fi a la meravella del temple de Banteay Srey.
Es tracta d’un temple de butxaca, un esclat de roig refulgent que fulgura sota el sol ardent del migdia. Es podria dir que és coquetó, però potser és millor dir que
és fantàstic, que és preciós i que, a més, està molt ben
conservat. Encara que és un temple molt més petit que
els altres —és minúscul—, o potser per això, és una veritable filigrana de color vermell ataronjat; el color recorda
el d’alguns dels edificis del complex de temples hindús
de My Son al Vietnam, en recorda el color dels maons i
el dels harmoniosos tons del terra.
Al meu entendre, el temple de Banteay Srey és el més
bonic de tots, no el més impressionant, però si el més bonic. Aquest temple es considera l’obra mestra de l’art clàssic
khmer. Si vas a Angkor, doncs, és una visita inexcusable.

Una porta del roig temple de Banteay Srey ben lluent al sol (el color és tal qual),
el meticulós treball regalima a columnes, a frontis; arreu

Banteay Srei va ser erigit al segle x (abans, doncs, dels
que havíem vist anteriorment) en honor del déu hindú
Shiva. Està construït principalment amb gres vermell, una
pedra calcària sorrenca, cosa que fa que es pugui treballar
amb una finesa excepcional i les escultures, les talles dels
murs, els baixos relleus, puguin assolir un alt grau de decoració i de detall. Hi ha força figures de devata femenines
(deïtats hindús menors que havíem començat a veure a
Angkor Vat) sovint en companyia d’elefantets i serps.
Als murs es poden contemplar figures tridimensionals
magníficament conservades i als frontals dels diversos edificis hi ha relleus narratius que il·lustren episodis de llegendes sagrades i particularitats de l’erecció del temple;
una de les inscripcions, per exemple, posa de manifest que
es va consagrar exactament el 22 d’abril del 967.

En consonància, els edificis que el componen són en
si miniatures a escala, d’una mida inusual si se’ls compara
amb la mesura estàndard de les construccions d’Angkor;
com si en fossin una perfecta maqueta.
S’atribueix a l’enorme bellesa de Banteay Srei que sigui un temple extremament popular entre el turisme, jo
hi afegiria que també hi contribueix la mida. Per fi un
monument de mida humana, abastable, transitable; això
sí, si hi tornés, hi aniria al capvespre o a primeríssima
hora el matí: ni una ombra en tot el recinte, no hi ha
manera de protegir-se del sol i de la calor, i això que era
hivern.
Per acabar-ho d’arrodonir, en cambotjà «Srei» vol dir
«dona»; és a dir, que el temple s’anomena «ciutadella de
les dones» o «temple de les dones» i, a més, és l’únic
que no va fer erigir un rei. Això fa que corri la brama
que el temple va ser construït per dones (també hi deu
contribuir el fet que és diminut, menut, menut, i poc
monumental), sobretot perquè la finor del treball de les
escultures en els nínxols i els relleus exigeixen unes mans
habilíssimes i petites, no podien ser fets d’una altra manera. Ves a saber. En tot cas, la presència femenina en la
pedra dels murs i relleus és constant.
Tot Banteay Srei, com qualsevol dels temples, està envoltat de paredes i més parades que venen de tot i més,
sobretot roba i mocadors, i barrets per tapar-se el cap.
El temple de Banteay Samré
Quan en sortim, passem per l’estesa de botigues, bastant
ordenades d’aquest temple, i anem tirant cap al temple

de Banteay Samré. El nom del temple significa «ciutadella de Samré», el nom d’una localitat propera. El temple
es va dedicar també a Shiva; és a dir, en un inici era hinduista.
El veiem en la calma de la solitud del migdia; tothom
deu estar reposant i esquivant el sol. Tot i que és molt i
molt diferent de Banteay Srei, és també molt maco. A
Banteay Samré el roig brillant i l’amplitud de l’espai és
substituït pel gris-negrós habitual de temples que ja havíem vist; per exemple, el de Bayon.
El temple s’atribueix a Suryavarman II —el rei que
va fer aixecar també el d’Angkor Wat— i a Yashovarman
II (segle xii, per tant). Tots dos temples són, doncs, del
mateix estil arquitectònic; de fet, Banteay Samré és considerat un dels millors exponents d’aquest període.
El més característic és, d’una banda, la minuciosa simetria i, de l’altra, la muralla que l’envolta. Té dos recintes emmurallats concèntrics, dins del primer, hi ha quatre
pavellons cerimonials a cadascuna de les quatre entrades,
situades, és clar, a cada punt cardinal. El recinte interior té
nombrosos edificis, la qual cosa fa molt dens el conjunt,
i, al bell mig, hi ha el característic temple piramidal acabat amb la típica corona en forma de lotus; dues llibreries
o biblioteques —com sempre, exemptes— flanquegen el
pavelló. Totes aquestes construccions estan elevades sobre
pedestals. La muralla —toscament tallada— és molt diferent de les que havíem vist fins ara, és més aviat com una
paret o un mur. Per accedir al temple per la porta per on
ho vam fer, després de la llarga avinguda o passeig cerimonial, vam haver de pujar sis o set graons.
Encara que no tan finament treballat com l’anterior,
aquest temple està decorat també amb abundants relleus

de temàtica hinduista, concretament del Ramayana, una
de les fites de la literatura.
Al centre, ell capoll de lotus sempre present

Els temples de Roluos
El tercer dia, vam fer la tercera, és clar, tongada de temples. Vam anar a tres temples —Bakong, Preah Ko (o
Kre) i Lolei— anteriors i, en certa manera, precursors
dels que havíem vist els dos dies abans. Molt a prop entre si, estan situats a tocar del poble de Roluos; és a dir,
el nom que n’identifica el conjunt el deuen a aquesta
població. És una visita molt i molt recomanable. Els
temples són a uns vint-i-cinc quilòmetres a l’est de Siem
Reap.
Aquí va començar tot. Quan més amunt, s’ha dit que
Jayavarman II, victoriós, va abandonar l’antiga Ishanapura i va establir la capital a Hariharalaya en un lloc edificat per Indravarman I cap a final del segle ix, estàvem
parlant ja dels temples de Roluos. És bo recordar que
Indravarman I va reclamar el tron a través de la família
de la seva mare; les successions per línia materna eren
bastant comunes al sud-est asiàtic i també a d’altres llocs
del món. No tot s’acaba d’inventar o és una conquesta
d’abans d’ahir; ni tot el món és igual.
El tres temples de Roluos són, doncs, el que queda
de l’antiga Hariharalaya fundada per Indravarman I (tot
i que un antecessor d’Indravarman ja havia començat a
construir en aquest lloc). La paraula sànscrita «Harihara-alaya», significa «casa de Harihara», una deïtat hindú
que és meitat Shiva, meitat Vixnu; per això, suposo, de
molts dels temples d’Angkor (Banteay Samré, Angkor
Vat...) unes guies diuen que estan dedicats a Shiva i d’altres a Vixnu.
Aquests primers temples de Roluos tenen unes característiques que es repeteixen en monuments posteriors.

•
•
•

•

Els murs concèntrics. És el primer cop que l’arquitectura khmer els va utilitzar i van establir-ne
el model.
L’afició pels punts cardinals.
Els edificis de les biblioteques que, també per primera vegada, es van construir amb pedra o totxos en comptes de fusta i que ja havíem vist, per
exemple, a Banteay Samré o a Angkor Vat.
Els textos gravats a la pedra que tant servei fan
per documentar la història del regne d’Angkor i
de l’imperi Khmer.

El temple de Bakong
Primer de tot vam anar al temple de Bakong. Hi vam
anar des de Siem Reap amb taxi i sense guia (a part dels
fulls corresponent arrencats d’una guia escrita). Era molt
d’hora al matí, hi havia poca gent, el sol no era virulent i
feia un oreig molt fi i agradable. Una delícia, vaja. L’entorn és formidable. Verd i florit, i ple d’aigua. A tocar hi
ha una pagoda; en aquell moment encara no hi estàvem
familiaritzades.
Bakong se situa dins de tres recintes concèntrics, el
primer dels quals és el fossat ple d’aigua. És un temple,
després ho vam veure, força diferent dels altres dos i molt
més gran.
Quan es deixa el cotxe a l’explanada que fa d’aparcament, el primer que es veu és la calçada que va cap al
temple flanquejada a banda i banda per llargues, inacabables, balustrades naga, el terra té trams empedrats.
Gairebé sempre s’arriba al temple per una llarga avinguda.

No hi cap dubte que és un temple-muntanya

Ben simètric, la piràmide escalonada n’és el centre i
representa un cop més el mont Meru; centre del món
hindú i residència divina, com ja s’ha dit. La piràmide
mesura seixanta metres quadrats, fa quinze metres d’alt
repartits en cinc nivells i estava envoltada per vuit temples més petits ara en runes. A la piràmide s’hi puja per
uns graons molt drets i alts, en té als quatre costats. Tot
això està encerclat per un anell exterior de dotze torres
de maó amb llindes molt historiades i figures en relleu en
nínxols. A tots els pisos hi ha escultures exemptes d’animals; com més amunt, més petits són. Hi predominen
elefants, bous i lleons.
Molt a prop del temple, ja s’ha albirat des de dalt del
temple, hi ha una pagoda moderna i en ús.

El temple vist des de la pagoda

Les pagodes són construccions curioses i complexes,
amb moltes edificacions; força cops tenen tocs de Disneylandia, sobretot en les escultures. Molta pintura amb
escenes sagrades amb gran rellevància de la vida de Buda.
Budes en totes les posicions, i ofrenes variades. L’espai
interior, però, és simple.
El temple de Preah Ko
Ens n’anem contentes de Bakong cap al segon dels temples visitats que va ser el de Preah Ko; molt a prop del que

havíem vist. L’entorn també és magnífic. El temple és realment molt diferent, bé, ho és del tot, i ocupa molt menys
espai. Consisteix en sis torres disposades en dues files de
tres cadascuna gairebé a peu pla atès que estan col·locades
en una plataforma o terrassa compartida que té pocs graons, uns cinc. Res, doncs, de temple-muntanya.
Les sis torres de Preah Ko, tres davant i tres darrere;
davant, lleons vigilants i un bou ajagut

Els santuaris estan dedicats a tres avantpassats divinitzats d’Indravarman i les respectives esposes. Naturalment, les tres torres de davant es dediquen a ells i les tres
del darrera a les dones dels tres homes. Que encara hi ha
classes (i sexes). La torre central i principal, i una mica
més alta, està dedicat a Jayavarman II; tot està, doncs,
força pensat i jerarquitzat.
L’artesania i el treball del temple és excel·lent. Impressionen i són molt maques les talles de pedra i la feina de
guixeria. Hi ha unes detallades inscripcions a les portes
que deuen ser molt útils per comprendre les funcions
d’aquest bonic temple. Història en precises i indelebles
lletres.
El temple de Lolei
El tercer i últim dels temples que vam visitar va ser el de
Lolei, molt a prop dels altres dos. Està in restauro total.
S’assembla al de Preah Ko, però en comptes de tenir sis
torres en té quatre. Dues dedicades a homes a l’est i dues
a dones a l’oest. Lolei es va aixecar en una illa artificial
enmig de l’embassament d’Indratataka; l’embassament
s’havia construït per plantar-hi arròs.

Una de les torres en restauració de Lolei (foto: GV)

Es veu que destaca pels magnífics exemples de cal·ligrafia khmer i per algunes notables escultures en els nínxols
dels murs, però la veritat és que només vam veure unes torres embolicades amb bastides. No veus res, però t’alegres
perquè ho restauren i això és ben bo. (No sé quantes vegades vaig anar a Roma abans de poder-ne veure la Columna
Trajana: la restauració va ser eterna. També els baixos relleus
de la Columna són una història visual; en aquest cas de les
guerres de l’emperador Trajà amb el rei de Dàcia.)

En definitiva, anar als temples de Roluos va ser un
gran encert; els vam disfrutar molt. Segurament si n’haguéssim anar a veure uns altres, diria el mateix, però vam
anar a veure aquests i no uns altres i d’aquests puc dir-ho.

Després de la curta però intensa visita als temples d’Angkor, em va semblar que hi veia algunes concomitàncies
amb els temples mexicans, tot i que d’aquests tampoc no
en vaig veure gaires. Estableixo les semblances entre aquests
dos conjunts de temples i segurament se n’hi podrien trobar
amb molts d’altres, però, d’una banda, he viatjat relativament poc i, per tant, he vist els temples que he vist i no més;
i, de l’altra, els temples de Grècia, d’Itàlia i de Turquia, me’ls
miro d’una altra manera; són «meus»; vull dir que pertanyen
a la «meva» cultura, em són pròxims i familiars, i potser per
això m’és impossible comparar-los amb els d’Angkor o els
de Mèxic. Aquí van, doncs, les agosarades (per part meva)
similituds que hi veig (i que els temples em perdonin).
• El bigarrament de les figures dels murs.
• Les llarguíssimes serps de pedra que en conformen autèntiques balustrades i baranes.
• Les costerudes i estretíssimes escales per pujar
dalt dels temples o de les piràmides.
• La representació o la imitació del món. És a dir,
les piràmides del Sol i la Lluna a Teotihuacan,
prop de Mèxic DF; les cinc muntanyes del Meru
a Angkor Vat. La representació de les cinquanta-quatre províncies al temple d’Angkor Thom.

•
•

El color negrós, de vegades fumat (potser són
fongs), de la pedra d’alguns temples (per exemple, els grans d’Angkor: Bayon o Angkor Vat).
Els lletgíssims monstres; cadascun, esfereïdor i
malcarat a la seva manera.

La tarda que vam anar a veure els temples de Roluos,
vam marxar cap a Ho Chi Minh. El vol va ser plàcid i l’espera per embarcar, divertida amb un grup de gent d’allà (o
de no molt lluny d’allà) molt alegre i contenta que menjava fruita sense parar i s’ensenyava les compres que havien
fet amb grans esgarips i alegria. Duien prou bultos.
Al vespre vam arribar a Hanoi, però si comencés a
explicar el que en vam veure, em repetiria.

Punt i final

Ha estat molt estrany escriure aquest quadern en ple
confinament pel coronavirus. Cada dia anava molt lluny
i —amb uns ulls que des de la galeria amb prou feines
podien albirar més enllà de l’indiscret pati de l’Eixample
on visc (beneït sigui)— reveia camps d’arròs, banderes
roges, rius i barques, temples i pagodes, concentracions
de motos brogidores i hamaques que es gronxaven, la
llum multicolor dels fanals i la flaire de l’encens.
Mai abans no m’havia plantejat si algun dia tornaria
a fer un viatge així de llarg i sobretot tan lluny. Abans
d’anar-hi ja em va passar pel cap que agafar la quantitat d’avions que agafaria era un disbarat i un atemptat
contra el planeta, però com que la condició humana és
com és i no té remei, potser el que em farà una mica més
ecològica serà un grau més o menys alt de confinament,
la necessitat d’un cert aïllament, la distància física que
imposa el coronavirus, incompatible amb els avions o
amb d’altres mitjans de transport tal com són ara.
D’altra banda, aquest quadern és diferent dels altres
tres que es van publicar en paper perquè no té ni cites,
ni gairebé referències literàries. Tant el de Turquia com
especialment el de Grècia estaven immersos en la mediterraneïtat, el meu bressol, caminar-hi i escriure-hi em
brindava i em posava a l’abast una literatura tan pròpia

com els temples grecs i romans, les oliveres i les vinyes,
o una mar blava, amorosa, acollidora i ben amiga. El
de Mèxic, tenia la guia de sor Juana Inés de la Cruz,
propera per tants motius, o un cine fet i una literatura
escrita en la cosina germana de la meva llengua. Cambodja i sobretot Vietnam eren països, fites, desitjos,
somnis, però no eren terres viscudes, ni properes, ni
meves. M’hi vaig acostar amb una gran ignorància, no
tan sols de la història i de la geografia de tots dos sinó
també dels usos i costums, de les religions, de les seves
cultures literàries, cinematogràfiques, musicals, artístiques...; així com amb la dificultat inherent a la carència
dels rudiments per aproximar-m’hi. El quadern, així ho
posa de manifest.
Durant el viatge hi ha dos punts de connexió, segur
que sentimental i emotiva, però també política, reforçats, a més, pel fet que el personal és polític i a la inversa.
En primer lloc, em refereixo al sentiment i al pensament
d’esquerres, a la lluita pel progrés i l’alliberació (penso,
per exemple, en la gesta dels túnels de Vinh Moc); i, ¿per
què no dir-ho?, al comunisme: una té un passat, llunyà
i cada cop més difús i relatiu i relativitzat, però el té. En
segon lloc i sobretot, sobretot, resideix en la familiaritat
i en la proximitat —directes i immediates— amb les circumstàncies i avatars de les dones, siguin d’on siguin i de
l’època que siguin. Penso, per exemple, en les visites als
museus de dones o en la història de les germanes Trung
—malgrat els elefants i els segles que han passat— o amb
la viudetat allà i arreu que abans s’ha esmentat a propòsit
de les Trung.
La poeta polonesa Wisława Szymborska (19232012), premi Nobel de Literatura el 1996, en ressalta

de manera vívida una altra constant en un poema justament dedicat al Vietnam.
Vietnam
«¿Dona, com et dius? —No ho sé
¿Quan vas néixer, d’on véns? —No ho sé
¿Per què has excavat un cau a terra? —No ho sé
¿Quant fa que t’amagues? —No ho sé
¿Per què m’has mossegat el dit del cor? —No ho sé
¿Saps que no et farem res de dolent? —No ho sé
¿A quina banda estàs? —No ho sé
Hi ha una guerra, has de triar. —No ho sé
¿Encara existeix el teu poble? —No ho sé
¿Són teves, aquestes criatures? —Sí.»
Tornem al cas. Em tinc per lletraferida i, per tant, em
fa posar vermella el meu desconeixement de la literatura
vietnamita i cambotjana (no en puc citar ni un títol). Bé,
un almenys sí, ni que sigui d’oïdes: el que llegia la Graciela durant el viatge. Ru de Kim Thúy. Els episodis de la
novel·la van fluint per explicar la infància feliç a Saigon
de la filla d’una princesa, l’adveniment del comunisme,
la fugida en una barca pel golf de Siam, les penalitats
del camp de persones refugiades a Malàisia, finalment,
el fred glaçat de l’exili al Quebec. L’altra cara, doncs, de
la moneda de les roges banderes i de la dictadura. L’hi va
agradar.
També em fa enrojolar el gairebé desconeixement
total del cinema de tots dos països. ¡I tant que hi vaig,
al cine! (O hi anava abans del coronavirus.) No em refereixo al cine occidental que parla d’aquests dos països

—la guerra del Vietnam en va generar moltíssim i de
molt bo— sinó a obres vietnamites o cambotjanes. És
curiós, però als festivals que feien a Barcelona abans del
coronavirus, inclòs el de cine asiàtic (fins que va desaparèixer com a tal), es feia més cine d’altres llocs d’Àsia;
per exemple, de Corea del Sud, que d’aquests dos països.
Pel que fa a les vietnamites, l’última que he vist va
ser la magnífica i preciosa, i tristíssima, La tercera esposa
(Vietnam, 2018) de la directora Ash Mayfair. (N’acaba de fer una altra, Between Shadow and Soul (Vietnam,
2020); espero que la facin aquí i poder-la anar a veure.)
Més enllà de l’èxit que va tenir El olor de la papaya verde
(Vietnam, 1993) i de Cyclo (Vietnam, 1995), totes dues
d’Anh Hung Tran, poca cosa més n’he vist [ja amb el
llibre gairebé tancat, alguna més n’he vist; per exemple, i
torno al delta del Mekong, una de confegida a partir de
cinc visions de directores i directors de diferents països
de la zona, Mekong 2030 (2020)]. Se’m va escapar, entre,
suposo, moltes d’altres, Cinco días en Saigón (Vietnam,
2007) d’Stephane Gauger, director nascut a Ho Chi
Minh, però radicat als EUA. Això encetaria una qüestió interessant que apunto i prou; penso que part del
gran èxit (ja sé que no és vietnamita ni cambotjana) de la
meravellosa In the Mood for Love (Hong Kong / França,
2000) va ser que feia concessions a l’occidentalitat; per
exemple, a la magnífica banda sonora. Sovint, quan escric escolto vagament música; si en posés de vietnamita
o de cambotjana, l’estranyesa, haver de fer l’esforç d’escoltar-la, per superficialment que fos, no em permetria
concentrar-me en el que faig.
Respecte al cine cambotjà, poc n’he vist també. Només recordo una pel·lícula ¡però quina una! (Segurament

n’he vist més, però com no me’n recordo és com si no les
hagués vist, encara que espero que algú cosa m’hagin deixat en un lloc o altre del cos.) Em refereixo a La imagen
perdida (Cambodja / França, 2013) de Rithy Panh. Extraordinària en tots els sentits. Per començar, les imatges
perdudes es van substituir per figuretes de plastilina (de
vegades semblaven de fang) i diorames d’una bellesa crua
i inèdita. Amb aquests pocs mitjans, el film és una narració detallada i vívida del malson del règim comunista
de Pol Pot a Cambodja des del 1975 al 1979. N’explica
la massacre i l’extermini, el violent trauma sofert i la memòria d’aquella societat. Fa posar els pèls de punxa.
Precisament vaig veure la primera pel·lícula que he
citat, La tercera esposa, que tan bé explica les servituds i
l’opressió de la condició femenina exemplificada sobretot
en la patriarcal política matrimonial i la ceba de reproduir un mascle al preu que sigui, amb Graciela Vázquez,
l’amiga amb qui vaig fer aquest viatge.
Del ple estiu davant la terrassa dels elefants a Angkor Thom (Cambodja) al cru
hivern a la monumental porta del conjunt de temples i pagodes de Bai Dinh
(Vietnam) (foto: anònimes)

La vaig conèixer per qüestions de feina, ja fa molts
anys, el juliol del 1995 en un Berlín ple de gom a gom
perquè Jeanne-Claude i Christo hi començaven a embolicar l’edifici del Reichstag, i és la prova fefaent que,
més sovint del que no sembla, trobades de feina acaben
nuant llargues amistats i fins i tot llargs viatges. Just és,
doncs, que li dediqui les notes que en vaig prendre.
Barcelona, novembre del 2019-setembre del 2020

