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Quan em trobo Jaume Mestres per Catalunya, ja sé per endavant 
quin serà el nostre tema de conversa: el viatge que acaba de fer, el llibre 
de viatges que està escrivint o el viatge que està preparant. I és que fa 
la impressió que el Jaume devia néixer amb una motxilla a l’esquena i 
que viatjar és el seu estat natural; la resta de la vida són tan sols parèn-
tesis més o menys llargs. Una altra característica del Jaume és que, pel 
fet de narrar els seus viatges en el programa de Catalunya Ràdio “Els 
viatgers de la Gran Anaconda”, s’ha convertit en un personatge que 
sembla que ja formi part de la família. En aquest sentit, es pot dir 
que Jaume Mestres viatja per ràdio, que és una manera força original 
de fer-ho; i és potser per això que quan llegim els seus llibres ens fa 
sentir que el tenim tan a prop que sembla que viatgem amb ell.

En aquest quart llibre, Vietnam. Cròniques de l’Anaconda, Mestres 
ens mostra la cara més autèntica del Vietnam, un país marcat per una 
guerra cruel que ell s’encarrega de documentar; per una guerra esce-
nificada en diferents museus del país, en els desastres causats per les 
bombes, en la memòria de la gent i en una discoteca de Hanoi ano-
menada Apocalypse Now. Però, evidentment, Vietnam és molt més 
que la guerra, i això és el que ens fa sentir Jaume Mestres, un viatger 
capaç d’oferir-nos en tot moment una descripció i unes informacions 
detallades i precises. En aquest sentit, la immediatesa és, sens dubte, 
la marca de la casa. Llegint Jaume Mestres, tenim la sensació d’anar 
amb ell de paquet en una moto per recórrer el país, o en un bus atro-
tinat, o en una barca inestable que navega pel Mekong. Amb ell visi-
tem paisatges enlluernadors i monuments destacats, però no crec que 
m’equivoqui si dic que quan més a gust se sent Jaume Mestres és quan 
s’aventura pels barris poc turístics. Hi ha un paràgraf, que reprodu-
eixo tot seguit, que resumeix molt bé l’esperit que el mou a l’hora de 
viatjar: “Qui no està subjecte a la disciplina que imposa un programa 
seguit per la totalitat d’un grup del qual forma part no és esclau de 
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visites obligades; sens dubte plenes d’interès però excessivament ce-
nyides i sovint frustrants per massificades. El viatger que arriba a Hué 
sense posar data de caducitat al seu sojorn, per fortuna no encotillarà 
l’estada ni la constrenyerà a conèixer únicament allò que els manuals 
proclamen que és ineludible. Abans de córrer a veure els palaus de la 
Ciutat Prohibida o d’apressar-se a visitar les tombes dels emperadors, 
voldrà prendre el pols al nou lloc on l’ha portat el seu camí. Es perdrà 
pels carrers sense esperar ni buscar res d’especial. Divagar sense ob-
jectiu per la topografia urbana li aportarà la realitat del viure quotidià, 
li farà descobrir l’autèntica ànima del poble a partir dels petits gestos 
i detalls que, per habituals, poden semblar insignificants, però ja sa-
bem que les aparents vulgaritats de cada dia modelen el caràcter d’una 
comunitat, imprimeixen la seva idiosincràsia. El viatger observador 
fruirà passant d’un carrer que és un món propi a un carreró contigu 
que defineix un entorn radicalment contraposat. Aquesta riquesa de 
contrastos és l’aliment que incita la persona amb ferma vocació de 
cabussar-se en mons que per distints tenen la capacitat de fascinar. 
Submergir-se en el batec d’una cultura aliena és una recompensa que 
ha de saber-se valorar. És impagable participar badant de l’especta-
cle tridimensional que s’escenifica al voltant del foraster passiu. I és 
còmode: solament s’ha de mirar i deixar-se impregnar.”

Aquest esperit viatger, el rebla Mestres en aquest llibre quan s’ado-
na amb horror que ha pujat en un “autocar al servei dels estrangers que 
volen viatjar aïllats”. Un altre, en el seu lloc, potser diria “un dia és un 
dia” i es deixaria portar, però el que fa ell és baixar de seguida i agafar 
un autobús local que sap molt bé que serà mil vegades més atrotinat 
i que, per descomptat, arribarà molt més tard. A canvi, però, sap que 
podrà observar la vida quotidiana del país i mirar d’entrar en contacte, 
cosa no gens fàcil, amb la gent de Vietnam.

En el seu viatge pel país de l’aigua, Jaume Mestres es deixa fascinar 
per la bellesa dels paisatges orientals, però també troba el moment de 
visitar santuaris, siguin budistes o catòlics, i restaurants tronats on es 
pot trobar una ració de la viagra vietnamita: “vísceres de cabra ofega-
des que provoquen en el consumidor una vitalitat sexual exorbitant”. 
També veu gossos engabiats que ploren a l’espera de ser menjats i un 
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excés de prostitutes, i ens parla dels fumadors d’opi de Saigon que van 
fascinar Els viatgers del passat, del règim autoritari del país i de les 
meravelles que es poden veure prop de la frontera amb Cambodja, on 
ressonen els ecos del terror de Pol Pot. 

Les motos juguen un paper important en aquest viatge, un paper 
que Mestres ressalta amb aquestes paraules: “Al meu voltant gairebé 
la totalitat de vehicles que circulaven eren de dues rodes, motocicletes 
rarament ocupades solament pel conductor. A cada una, hi anaven 
entre tres i quatre persones, amb un percentatge alt de canalla entre els 
passatgers. Observant-les, pensava que al Vietnam la moto és com un 
annex amb rodes de la casa. Una mena d’habitació mòbil que permet 
algunes activitats que normalment es desenvolupen a la llar.”

Imagineu, doncs, el Jaume anant de paquet en una d’aquestes mo-
tos, amb una motxilla a l’esquena i els ulls ben oberts, i prepareu-vos 
per visitar i sentir el Vietnam de la seva mà. No us en penedireu.

Xavier Moret
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L’origen d’aquest recull és en el programa radiofònic “Els viatgers 
de la Gran Anaconda”, de Catalunya Ràdio. Aquests textos van ser 
emesos, en forma de cròniques, durant les temporades 2002-2003 i 
2003-2004. Els he reelaborat, polit i ampliat fins a donar-los el pre-
sent format.

Jaume Mestres
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El dia de la meva sortida, l’acreditada puntualitat suïssa no va fun-
cionar. L’avió de la Crossair va envolar-se del Prat amb cinquanta-cinc 
minuts de retard respecte a l’horari previst. En aixecar-se de la pista, 
l’avió va encarar-se al mar, va fer mitja volta i va remuntar el mas-
sís del Garraf. Una llum diàfana il·luminava l’ermita blanca de Sant 
Ramon, que aparentava flotar al cim de la muntanya que té als peus 
les poblacions de Sant Boi, Viladecans i Sant Climent. Semblava que 
el pilot conduís la nau cap a la lluna, encerclada, en aquells moments, 
d’un halo fulgent que els pagesos que encara queden al Baix Llobregat 
interpretarien com un senyal de pluja.

Vam creuar a les fosques els Pirineus i més tard vam sobrevolar els 
cims nevats dels Alps. Però a través de la finestra no es distingia res. 
La nit segrestava el paisatge. A mesura que descendíem vers l’aero-
port de Zuric, les llums de les poblacions suïsses concretaven traces de 
geografia urbana. Teulades inclinades de pissarra, carrerons sinuosos 
i carreteres que imaginava ondulant entre turons i prats, però que la 
realitat em mostrava com cintes obscures suspeses en la vacuïtat de 
la negror. Vam aterrar a l’aeroport suís quan només faltava un quart 
d’hora perquè s’alcés l’avió que havia de dur-me a Bangkok. O bé 
el perdria, o l’avió sortiria amb un retard considerable. Un monitor 
de televisió situat a la mateixa sortida de la passarel·la m’informava 
que havia de dirigir-me a la porta 72 per embarcar al vol de la Swiss, 
Zuric-Bangkok. Vaig desplaçar-me cuita-corrents pels solitaris i in-
acabables passadissos d’un aeroport buit, sense rastre de viatgers. Els 
primers éssers vius que em vaig trobar van ser els policies de control 
de seguretat. Van escanejar la bossa amb el material fotogràfic i la 
ronyonera. A petició meva, el film d’alta sensibilitat van examinar-lo 
a mà, rodet a rodet, amb una lentitud exasperant. Pels altaveus, una 
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vegada i una altra, em demanaven que embarqués. Un cop al portal que 
m’havia de conduir a l’interior de l’avió, una hostessa em va comunicar 
que viatjaria a Bangkok sense l’equipatge facturat a Barcelona. Que no 
em preocupés, que l’endemà de la meva arribada me’l portarien sens fal-
ta a l’hotel. Això volia dir que arribaria a Bangkok i no tindria roba per 
posar-me, ni els objectes personals, ni res de res, vaja… La noia insistia 
que havia de comprendre que no hi havia temps material de descarregar 
la bossa de l’avió que havia sortit amb retard de Barcelona i transportar-la 
a l’altre a punt d’envolar-se. L’hostessa se m’adreçava amb una professio-
nalitat de ferro. Vaig pujar a la nau, van tancar les portes i l’avió va iniciar 
el lent desplaçament cap a la pista d’on havia d’enlairar-se. 

Al meu costat seia un britànic gras vestit amb camisa de seda ne-
gra, rivetada als canells i la cintura per unes aparatoses sanefes que 
representaven llaços entrelligats de color or cremat. Al cap, hi duia 
una llampant gorra de beisbol groga. Ocultava el ulls darrere els vi-
dres foscos d’unes ulleres de carei. Era un home en la quarantena, de 
maneres brusques i parlar ordinari i cridaner. S’omplia la boca quan 
em feia saber que iniciava el seu enèsim viatge a Tailàndia. Segur que 
de Bangkok només coneixia el barri de Patpong i, de la resta del país, 
molt probablement Pataià i prou. Patpong i Pataià són prioritats irre-
nunciables del turisme sexual. 

Tal com m’havien advertit a Zuric, la meva bossa no va arribar a 
Bangkok. Amb la sensació incòmoda de quan sents que et falta algu-
na cosa essencial, vaig pujar a un autobús que es dirigia a l’avinguda 
Rama IV. Un cop instal·lat a l’hotel, vaig encaminar-me a un mercat 
proper a comprar unes peces de roba per poder canviar-me. Després 
d’una dutxa reparadora, vaig tornar al carrer a menjar alguna cosa. Les 
cloïsses fregides amb pasta de curri i herbes aromàtiques van proporci-
onar-me un benestar que a través del paladar es va transmetre a tot el 
cos. En aquells moments, era l’home més feliç del món. Sentir els sons 
tonals, més cantats que no parlats, dels comensals del meu voltant i 
ensumar les exòtiques aromes que desprenien els fogons em satisfeia 
enormement, ni que fossin uns plaers amalgamats amb el soroll infec-
te d’un trànsit abominable. Un vòmit verinós de monòxids tòxics que 
corca, a poc a poc, els pulmons dels bangkoresos.
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A l’ambaixada que la República Socialista Democràtica de Vietnam 
té oberta a Bangkok es reparteixen visats com aquell qui dóna menjar 
a les gallines. En adonar-se, els cervells grisos de Hanoi, que el nom-
bre de sol·licitants occidentals de visats augmentava dia rere dia, van 
decidir, per tal de facilitar l’entrada de divises al país, simplificar-ne 
els tràmits burocràtics al màxim. Avui, si no fos per l’imprès que s’ha 
d’omplir i la foto que s’hi adjunta, aconseguir el visat per al Vietnam 
en aquesta ambaixada és tan simple com entrar en una papereria i 
comprar un bolígraf. 

La missió diplomàtica està ubicada en una caseta d’una sola plan-
ta envoltada de jardí, encaixada entre uns altíssims edificis de nova 
construcció. Està situada a Whitayu, una avinguda molt cèntrica i ben 
comunicada de Bangkok. S’accedeix a l’interior per un petit portal 
al costat d’un barri que sempre he vist tancat. Així que traspasses la 
porta, ja et topes amb la vidriera darrere la qual hi ha una sala amb un 
taulell al fons. Damunt una lleixa, vaig trobar una pila d’impresos. En 
vaig agafar un i el vaig omplir amb les dades personals sol·licitades. 
Seguidament, em vaig posar a la cua amb el passaport, l’imprès com-
plimentat i la foto a punt. Em precedien vuit persones. En menys de 
cinc minuts, ja era atès per una de les funcionàries assegudes darrere 
el taulell. M’oferia dues possibilitats: obtenir el visat en 24 hores o 
en 6 dies. La diferència era en el preu. Si el volia per a l’endemà, em 
tocava pagar un 30% més que si el recollia 6 dies més tard. Com que 
m’interessava entrar al Vietnam tan aviat com fos possible, vaig optar 
per la via ràpida. Vaig abonar els quasi 65 euros que em van demanar 
i vaig guardar el rebut que van lliurar-me. Al cap de no res ja era al 
carrer, gratament sorprès i encantat de la vida per l’agilitat del tràmit. 
Aquest ha estat el primer cop en la meva vida viatgera en què he es-
merçat tan poc temps i un esforç mínim per a l’obtenció d’un visat 
d’un país dels anomenats tercermundistes. 

En sortir de l’ambaixada, vaig iniciar el pelegrinatge per diferents 
agències de viatge. Era qüestió de trobar un bitllet d’avió que conju-
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gués el millor preu i els horaris més convenients per fer un vol d’anada 
a Hanoi, i un de tornada a Bangkok des de la ciutat de Ho Chi Minh. 
A tocar de l’ambaixada, hi havia un seguit d’agències especialitzades 
en la venda de bitllets i la tramitació de visats. Amb els preus i horaris 
de diferents línies aèries ben anotats al bloc, vaig decidir que em diri-
giria al carrer Khao San a provar sort als petits negocis que viuen de 
l’allau de turistes “motxillers” que durant la seva estada a la ciutat fixen 
la residència en aquesta popular meca viatgera. Certament, a Khao 
San els preus baixaven en picat, però els riscos pujaven en la mateixa 
proporció. Són famoses les preses de pèl i les estafes de les quals són 
víctimes alguns estrangers que confien en les modestes agències que 
proliferen com bolets; efectivament, a Khao San les agències surten 
com els xampinyons i, a la mateixa velocitat, també desapareixen. És 
per aquesta raó que s’ha d’anar amb compte i tenir bon ull a l’hora 
d’intuir l’honestedat de la persona a qui confiarem els nostres diners a 
canvi de la promesa que ens lliurarà un bitllet d’avió al cap d’algunes 
hores. Aconseguirem un bon preu, però una garantia feble: la paraula 
d’algú que, en un percentatge bastant alt de casos, l’experiència de-
mostra que no és de fiar. Per la meva banda, vaig preferir amollar una 
mica més però obtenir el bitllet a l’acte. Efectivament, el responsable 
musulmà de l’agència on vaig tancar el tracte va enviar una empleada a 
buscar el document imprès no se sap on, però en menys de 10 minuts 
ja era de tornada amb el bitllet. Òbviament, no vaig pagar ni un cèntim 
fins al moment de tenir-lo a les mans i comprovar que l’havien expedit 
correctament. Com deia abans, Khao San és un barri peculiar. El carrer 
que fa uns anys oferia els preus més baixos de Bangkok a joves viatgers 
amb recursos limitats, avui s’ha encarit i ha esdevingut un gueto per 
a clientela d’estètica inconformista sense que necessàriament ho hagi 
de ser. En un espai relativament escàs, s’amunteguen centenars de tota 
mena de negocis; des d’hotelets i pensions fins a botigues que vessen de 
productes artesanals i de consum: roba i objectes ètnics, records xarons 
i DVD i CD pirates a preus ridículs. No hi falten els salons de massatge 
ni els quiosquets que, a partir de 3 euros, procuren a velocitat exprés des 
del carnet Internacional d’Estudiant fins al de corresponsal de la BBC 
o la CNN… Tots falsos, és clar, però clavats als originals. 
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Els establiments més concorreguts són aquells que a més de menjar 
ofereixen connexió a internet i sessions contínues de cinema. Des de 
les 10 del matí, pantalles gegants emeten, una darrere l’altra, produc-
cions nord-americanes d’acció. Els cadells vestits de pobre de les opu-
lentes societats occidentals segueixen els films atentament, en grup o 
en solitari. Són joves d’aspecte lacònic que seuen al davant d’una xibe-
ca, com si fossin al saló de casa. Però no, resulta que van dir als pares i 
als amics que marxaven de viatge. A viure l’aventura, deien.

3

Quan no es té habitació reservada en cap hotel ni ningú no t’es-
pera a l’aeroport, és interessant arribar d’hora a les ciutats, i amb més 
motiu si no es coneixen. Enlairar-se de Bangkok a 3/4 de 2 vol dir 
arribar a Hanoi passades de poc les 3 de la tarda. Si hi afegim una 
hora comptant el desplaçament de l’aeroport al centre, ens trobarem 
al rovell de l’ou de Hanoi a quarts de 5, per tant, encara ens queda-
rà un temps prudencial per buscar allotjament abans no es faci fosc. 
Aquests càlculs, els havia fet al moment de comprar el bitllet d’avió i 
els repetia mentre em trobava assegut a l’autobús número 29 que em 
portava del carrer Fiatai, cantonada Rama I a Don Muang, l’aeroport 
de Bangkok. 

El trajecte amb l’autobús, des del cor de la gran urbs, fins al davant 
la Terminal 1 em va costar 12 cèntims d’euro i va durar 50 minuts, 
exactament el mateix temps que hauria trigat amb un taxi però 110 
vegades més barat. Vaig pujar al pont que travessa la carretera i, en un 
moment, ja era a la planta de sortides, exactament, davant els taulells 
de la fila 7, que és on despatxa l’aerolínia amb què havia de volar, la 
Vietnam Airlines. En tres minuts, ja havia facturat la bossa a Hanoi i 
tenia la targeta d’embarcament a la mà. Tot sortia rodó; millor, impos-
sible. Una màquina automàtica em va dispensar, per uns 12 €, el jus-
tificant de les taxes de sortida de Tailàndia. A continuació, vaig passar 
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el control de passaports i, en un no res, em vaig trobar caminant entre 
les botigues destinades a fer gastar els darrers diners als passatgers 
abans no abandonin el país. Feia temps tot passejant i badant entre 
el fotimer de productes tan ben posats per fer d’esquer. Quan faltava 
poc per l’hora de pujar a la nau vaig fer atenció a un dels monitors per 
assegurar-me que l’embarcament l’havia de fer per la porta 43, tal com 
se m’havia indicat al moment de facturar. En l’instant que vaig fixar 
els ulls a la pantalla va aparèixer el primer senyal que feia sospitar que 
alguna cosa no rutllava. Al capdavall de la línia que comença amb el 
codi de la companyia i on s’especifica el número de vol, la destinació 
i l’horari, no s’indicava la porta d’embarcament. Un fet estrany que es 
podia interpretar com que l’avió encara no havia aterrat a l’aeroport. 
Les noies del taulell d’informació van ser rotundes: el vol 830 de la 
Vietnam Airlines, amb destinació a Hanoi, s’havia suspès. Que no 
m’amoïnés, em van tranquil·litzar, que els passatgers que ens havíem 
quedat a terra embarcaríem en el següent vol de la mateixa compa-
nyia, el 832, previst per a 2/4 de 8 del vespre. Aquesta és una pràctica 
malauradament habitual en companyies poc serioses. No els importa 
perdre encara més prestigi anul·lant vols per evitar que els avions sur-
tin mig plens. Quasi sempre, per justificar als passatgers aquesta man-
ca de respecte, atribueixen la cancel·lació del vol a imprecises “causes 
tècniques”. Superat l’enuig inicial, als afectats no ens va quedar altre 
remei que acceptar la situació. Amb resignació, em vaig encaminar al 
restaurant del pis superior a degustar el magre dinar que ens oferia 
la companyia aèria als desgraciats que ens havíem quedat a terra per 
la gasiveria dels directius d’una empresa incompetent. Mentre dinava 
vaig parar atenció a un bonze vietnamita que entrava al restaurant. Va 
seure a la taula del davant meu. Va estranyar-me que en aquella hora 
un religiós budista mengés alguna cosa. En l’interval que va del migdia 
al capvespre, als bonzes no els és permès prendre cap aliment que sigui 
sòlid. Vaig pensar que potser quan viatgen els monjos tenen butlla.

L’avió va envolar-se de l’aeroport de Bangkok amb mitja hora de 
retard, sota la inclemència d’una pluja intensa. La durada del trajecte 
va ser de poc menys de 90 minuts. Aterràrem a Hanoi després d’un vol 
sense incidències. A causa de l’hora avançada de la nit, a penes hi havia 
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trànsit a la carretera que uneix Hanoi amb l’aeroport. Vaig trobar la 
ciutat fosca, buida i silenciosa. Davant l’oficina central de la Vietnam 
Airlines, hi havia uns quants taximotoristes que esperaven l’arribada 
de clients. Els pobres homes es van quedar amb un pam de nas quan 
un japonès, resident de feia 6 mesos a Hanoi que casualment passava 
per davant la parada, em va convidar a pujar a la seva motocicleta. 
El jove va arrencar la moto i va enfilar cap el nord, en direcció al llac 
Hoan Kiem, a l’entorn del qual s’estén la ciutat vella.

4

Els carrers eren deserts i les portes dels hotels tancades. Trucava 
i els vigilants m’obrien, però la resposta es repetia d’un hotel a l’al-
tre: “Em sap greu, però tenim ple”. La bonhomia del japonès que em 
transportava amb moto era admirable; amb santa paciència em con-
duïa d’establiment en establiment, fins al moment en què vaig insistir 
que se’n podia tornar a casa, que ja havia fet prou per mi, que no es 
preocupés, que segur que me’n sortiria. De tota manera, no em va 
deixar fins que el guarda de seguretat d’un hotel es va fer càrrec del 
turista que es presentava en hores inoportunes. Telèfon en mà, el jove 
va trucar a un seguit de llocs, però sempre obtenia la mateixa resposta 
negativa. Ja era passada la mitjanit quan el guarda va agafar la clau de 
la seva moto i m’hi va fer pujar. Es va reprendre la seqüència anterior 
fins que, a la fi, en un lloc van dir-me que tenien una habitació lliu-
re. La porta de l’habitació era clivellada de dalt a baix en tota la seva 
amplada; més que una porta semblava una cortina de fusta. Però, pas-
sant per alt que tants forats em robaven completament la intimitat, la 
cambra era acceptable. Ara bé, de cap manera no s’equiparava al preu 
excessiu que em demanaven. Era el peatge que se m’exigia per trucar a 
la porta a la 1 tocada de la matinada. 

Em vaig despertar així que va fer-se de dia. Sens dubte, les botzi-
nes incessants que provenien de fora, i la claror que inundava entera-
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ment la cambra, havien contribuït de manera decisiva a estroncar-me 
el son. Entre la meva finestra i el carrer s’estenia, com un llençol, una 
catifa vegetal que em filtrava la visió del que s’esdevenia a sota, però 
em permetia escoltar perfectament els sons que traspassaven la densa 
tofa de l’arbreda. A través de clarianes del ramatge, m’arribaven esclats 
d’accions tan fugisseres com instantànies fotogràfiques. Així, el meu 
cervell va retenir el barret cònic d’una dona que traginava fruita a les 
paneres penjades als extrems d’una perxa de bambú. No sé si eren pa-
papies o manats de plàtans. Els clàxons de les motocicletes ofegaven 
el parrupeig dels ocells exòtics tancats en gàbies cilíndriques, penjades 
amb cordes passades per corrioles sota el teulat de la casa del davant. 
Uns paletes alçaven una paret al capdamunt d’un edifici que, per la 
seva estretor i l’alçada tan considerable, semblava una capsa de mistos 
en posició vertical. El cel es mostrava diàfan, l’absència de núvols feia 
preveure que durant el matí s’aniria abatent damunt Hanoi la xafogor 
gràvida dels tròpics. M’agradava reposar els ulls sobre les textures su-
aument verdoses de les fulles a les capçades. Quan vaig baixar al carrer, 
el riu de vida que hi fluïa se’m va endur. Va ser la immersió rotunda a 
un aiguabarreig, que em va emborratxar de sensacions. Una noia amb 
la bicicleta carregada de flors m’oferia un pom de roses. No sé si el per-
fum va emergir del seu somriure o de les poncelles que començaven a 
badar-se. Això s’esdevenia davant el negoci d’un marbrista que gravava 
làpides funeràries. No podia caminar per la vorera perquè era plena de 
motos i bicicletes travesseres. Entre un espai i l’altre dels vehicles que 
obstruïen el pas hi havia grups de taules, cadires i tamborets de plàstic 
de colors llampants que, de tan menuts com eren, semblaven per a 
nans. Homes, dones i criatures asseguts als seients de fireta pessigaven 
amb palets el contingut fumejant i suculent dels bols. Aparentment, 
avançar a peu per la calçada era jugarse-la, però les motos driblaven 
els vianants amb naturalitat i confiança. Era l’ordre dintre el caos. A 
cada portal hi havia establert un negoci que bullia. Veia venedors a la 
gatzoneta aspirant d’un cop sec el tabac ficat al petit receptacle d’unes 
pipes de bambú de mig metre de llargada. Tot caminant, em vaig to-
par amb una filera de parades de flors, bigarrades i lluminoses. Però la 
secció de les corones de forma oblonga destinades als difunts, dispo-
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sades sobre cavallets metàl·lics, com si fossin teles de pintors, em va 
semblar un contrapunt tristot. A continuació, venia un mercat de peix 
i aviram. No vaig resistir la temptació de comprar un quilo de cloïsses 
blanques, grasses, d’aspecte excel·lent. Vaig acordar amb la mestressa 
d’un restaurantet ubicat al capdamunt d’unes escales que me les pre-
pararia bullides amb bolets, gingebre i verdures. Al cap d’una estona 
de seure a taula, va aparèixer una noia amb un bol a les mans. Per les 
dimensions més aviat petites del recipient vaig pensar que seria un 
bol amb una ració d’arròs; però no, anava errat: el receptacle contenia 
la sopa de cloïsses. Vaig anar desanimant-me a mesura que anava re-
menant la sopa i a penes si hi apareixia la carn d’uns pocs mol·luscos. 
Això sí, de bolets, verdures i ou, la sopa en contenia un munt. On ha-
vien anat a parar, la major part de cloïsses que amb tanta il·lusió havia 
comprat al mercat? 

M’aixecava de la taula per marxar del restaurant quan un cambrer 
em va assenyalar un petit aquari posat entre les taules de la part poste-
rior. El xicot em mostrava les petxines blanques de les meves cloïsses 
reposant al fons de l’aigua. No sé si les hi havien posades per comple-
mentar la decoració de l’aquari o com a menjar pels peixos. El dubte va 
esvanir-se quan vaig adonar-me que un minúscul peixet s’escarrassava 
estirant la carn d’una conquilla.

 

5

Hanoi va ser proclamada capital del Vietnam el 1945, però l’exis-
tència de la ciutat es remunta a mil anys enrere, al moment que l’em-
perador Ly Thai To va escollir-la per fixar-hi la seva residència. Hanoi 
és situada al punt on el Song Hong, o riu Vermell, es trenca en diver-
sos braços per formar el delta. A causa de la proximitat del riu amb 
Hanoi, les inundacions han sovintejat al llarg del temps i hi han deixat 
una penyora de llacs de dimensions variades. El més conegut d’aquests 
llacs és el Hoan Kiem, a l’entorn del qual va edificar-se la ciutat anti-
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ga. El Hoan Kiem és un llac vorejat d’arbres que creixen entre zones 
enjardinades i passejos per als vianants. Quan es fa clar, un munt de 
ciutadans enceten el dia a l’entorn del llac, practicant exercicis gim-
nàstics de moviments monòtons i pausats. D’altres, més dinàmics, pa-
ren xarxes per jugar al bàdminton. 

Al nord del Hoan Kiem, en una illeta presa per la verdor a la qual 
s’accedeix a través d’un pont de fusta de color vermell, l’illa de Sol 
Ixent, trobem el temple de la Muntanya de Jade. Dins una urna de 
vidre exposada a la sala annexa al temple es mostra una tortuga ge-
gant, dissecada, que ens recorda la llegenda que dóna nom al llac. Vers 
la meitat del segle xv, l’emperador Le Loi va rebre de les divinitats 
una espasa prodigiosa que va utilitzar per expulsar els invasors xinesos 
del Vietnam. Acabada la guerra, un dia que el rei era vogant pel llac, 
va advertir la presència d’una tortuga daurada, enorme, nedant ran 
la superfície. Va succeir que la tortuga va prendre l’espasa màgica de 
l’emperador i se la va endur a les obscuritats pregones de les aigües. 
Des d’aquell moment, el llac rep el nom de l’Espasa Retornada, per-
què va ser a través de la tortuga que l’espasa fou lliurada als legítims 
propietaris celestials.

Vorejava a peu el llac Hoan Kiem per dirigir-me al nord-est de 
la ciutat. Feia camí cap al pont Long Bien, alçat sobre el riu Vermell 
durant el domini colonial francès. La construcció del pont, que ultra-
passa el quilòmetre i mig de llargada, va ser dirigida per Gustave Eif-
fiel, l’arquitecte que va bastir la torre parisina. Pel centre del viaducte 
circula el ferrocarril. A banda i banda de la via, hi ha sengles calçades 
cimentades destinades exclusivament al pas de vianants i vehicles de 
dues rodes. A causa de la seva importància estratègica, el pont va ser 
bombardejat repetidament pels caces nord-americans durant la guer-
ra. Però els vietnamites, una vegada i una altra, el reparaven i restabli-
en immediatament la comunicació entre els dos costats del riu. 

Era a punt de travessar un carrer quan vaig sentir el so rítmic d’uns 
timbals que semblaven procedir del darrere d’un petit autobús de color 
blanc que circulava pel centre de la calçada. Llavors em vaig adonar 
que molts vianants havien aturat el pas i apuntaven la mirada cap al 
vehicle que avançava molt a poc a poc. Davant l’autobús, caminava un 
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home que damunt la roba negra duia una gasa de canaleta blanca, de 
cotó, oberta pels costats, com una casulla, cenyida a la cintura per un 
lligall d’espart. Brandava un timbal i recitava absoltes. Al costat del 
conductor seia una vella amb una cinta blanca al front; la missió de la 
dona era llançar dolços embolicats amb papers de coloraines. Curiosa-
ment, ningú no els plegava de terra, els caramels. Dins l’autobús, que 
duia les portes del darrere obertes, hi havia un taüt decorat amb sane-
fes daurades. Seguien el vehicle un grup d’homes i dones vestits amb 
pijames negres i la gasa blanca posada pel damunt. A algunes dones 
se les veia compungides, tenien el rostre assenyalat pel dolor. Passat el 
seguici, vaig creuar el carrer i vaig prosseguir vers el Long Bien. Una 
rampa que començava a tocar d’una parada d’autobusos enllaçava amb 
el pont. Hi havia dones a les voreres venent llonguets de pa i fruita. 
Em vaig afegir al flux de vianants i bicicletes que afrontaven la traves-
sia del viaducte. El sol baix em batia l’esquena i projectava la silueta 
allargada del meu cos al terra. Una barcassa navegava amb lentitud pel 
riu; n’hi havia d’altres amarrades amb estaques al llot del marge dret. 
Vaig veure dos individus ajupits a les vies, al davant d’una foguera. 
Mentre un escalfava una llauna amb heroïna, l’altre preparava la xerin-
ga. Van adonar-se que els observava però no es van immutar. Els via-
nants circulaven completament indiferents. Així que un s’injectava al 
braç, el pont va començar a fimbrar. S’atansava un tren. L’estructura 
metàl·lica del pont vibrava amb més intensitat a mesura que s’apro-
ximava el comboi. El soroll intens del motor de la locomotora i el 
sotragueig de les rodes amb les vies feien l’efecte d’un terratrèmol en 
progressió. Quan el tren va haver passat, els homes que es drogaven 
havien desaparegut. Al lloc on eren va quedar el rastre de les flames 
consumint-se i unes fastigoses vomitades.
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No crec que per celebrar la seva reelecció Richard Nixon ordenés 
bombardejar massivament Vietnam del Nord. En tot cas, poc després 
del seu renomenament com a president dels Estats Units d’Amèrica, 
el 18 de desembre de 1972, al cel de Vietnam va començar una ofen-
siva aèria com no s’havia vist mai en tot el que es duia de guerra. De 
les bases aliades d’Utapao, a Tailàndia; d’Anderson, a Guam i Subic, 
a Filipines i dels portaavions fondejats al mar de la Xina van sortir en 
direcció a Hanoi 193 bombarders B-52 i més de 1.000 caces. L’objec-
tiu era desmoralitzar l’enemic bombardejant la capital del Vietnam 
comunista i l’estratègic port de Hai Phong, prèviament minat per 
unitats de la marina nord-americana. Destruir les instal·lacions marí-
times de la ciutat portuària significava col·lapsar l’artèria per on fluïa 
el subministrament de material bèl·lic aportat pels aliats soviètics i 
xinesos. A Hanoi i Hai Phong, durant 12 dies i les seves nits, l’infern 
va venir del cel. 

La nit del 22 de desembre de 1972, l’hospital principal de Hanoi, 
Bach Mai, va ser destruït pel bombardeig americà. Un considerable 
nombre de personal sanitari i malalts van morir en aquell atac. Pocs dies 
després, el 26 de desembre, a Hanoi els va caure del cel un altre regal 
de Nadal procedent de la civilitzada Amèrica del Nord: el carrer Khâm 
Thiên, un dels més densament habitats de la ciutat, va ser bombardejat 
d’un cap a l’altre. D’entre les 2.265 cases enrunades, van aparèixer cen-
tenars de cadàvers. Els bombarders i caces van abocar durant aquells 
12 dies de malson més de 40.000 tones de bombes sobre les dues ciu-
tats nord-vietnamites. En acabar els atacs aeris, van ser comptabilitzats 
5.480 habitatges destruïts, a més de quasi un centenar de fàbriques, es-
coles, hospitals i estacions ferroviàries. 2.368 civils van perdre-hi la vida, 
i un nombre superior als 1.300 van resultar-hi ferits. 

Però els nord-vietnamites no van deixar-se esfondrar per la per-
plexitat i van saber reaccionar amb eficàcia. Segons el general Hoàng 
Minh Thòa, les defenses antiaèries de l’exèrcit comunista van abatre 
81 avions enemics, 34 dels quals eren bombarders B-52. Com que 
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totes les grans èpiques necessiten un heroi, durant els ràids aeris va 
néixer una heroïna, Nguyen Thi Hiên. Aquesta senyora baixeta i ara 
grassoneta, d’aspecte benèvol i tranquil, confessa que l’any 1969 es 
va allistar a l’exèrcit perquè sentia passió per les armes. Al capvespre 
del 22 de desembre de 1972, Thi Hiên i una seva companya eren al 
càrrec d’una bateria antiaèria ubicada a les ribes del riu Vermell, als 
afores de Hanoi. La nit va presentar-se sense lluna, fosca i silent. Cap 
a les 10 van sonar les sirenes prevenint la població d’un atac aeri. Els 
radars van detectar un avió enemic que s’acostava a Hanoi. Thi Hiên 
va posar els seus sentits en estat d’alerta màxima. Al moment pre-
cís, la dona soldat va obrir foc, amb tanta fortuna que va abatre un 
F-111A, el caça més sofisticat, l’orgull de la força aèria dels Estats 
Units d’Amèrica. Avui, aquesta dona recorda somrient la seva gesta 
des de la perruqueria que va obrir als baixos de casa seva, a Hanoi. 
Diu que se sent orgullosa del que va fer; haver contribuït a l’allibera-
ment de la pàtria. 

Malgrat el gran nombre de baixes i la terrible destrucció infligida 
pels avions enemics, quan es refereixen a aquells fets, els vietnamites 
parlen obertament d’una victòria. Rememoren que en una sola nit els 
seus míssils van destruir 8 dels mortífers bombarders B-52. El motor 
d’un d’aquests gegants de l’aire va caure, encès en flames, al jardí de 
la senyora Lê Thanh. Explica l’esmentada senyora que les desferres 
de l’avió li van cremar la casa i els seus estimats llibres. Per fortuna, al 
moment en què va ocórrer l’accident estava treballant fora. Quan en 
tornar al vespre va trobar-ho tot encès reconeix que va tenir una bar-
reja de sentiments contradictoris. Per una banda, li dolia haver perdut 
la seva llar, però, per l’altra, se sentia satisfeta de veure un avió enemic 
abatut. La senyora Lê Thanh viu molt a prop d’on es troba el mauso-
leu de Ho Chi Minh. Li satisfà ensenyar a tothom qui vulgui les restes 
ennegrides del reactor del B-52 que es consumeix al seu pati, entre 
males herbes. Li agrada que li preguntin coses sobre els esdeveniments 
ocorreguts aquella nit, i que facin fotografies de la ferralla. Quan se li 
demana, assegura que no se’n vol desfer, de l’artefacte. Per a ella aquell 
garbuix d’acer és un record i, sobretot, un símbol de la gran victòria 
—emfasitza— del seu país sobre els Estats Units. 
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Es diu que els bombardejos de Nadal de 1972 van ser una estratè-
gia dels americans per pressionar els nord-vietnamites en les converses 
que mantenien els representants dels dos països en conflicte, Lê Dúc 
Tho i Henry Kissinger. Un mes després dels bombardejos, el 27 de 
gener de 1973, es signava a París l’acord d’un alto el foc i el compro-
mís dels Estats Units i els aliats de retirar tots els contingents militars 
establerts al Vietnam. Però al document no es feia esment de les forces 
de l’exèrcit nord-vietnamita, que va seguir mantenint al Vietnam del 
Sud uns 200.000 membres de la seva tropa. 

Vaig mantenir una conversa amb Nguyen Pham, un enginyer in-
formàtic de 24 anys. En treure el tema de la guerra contra els Estats 
Units, la seva expressió va esdevenir burleta. Vaig tenir la impressió 
que em prenia per un extravagant. El jove va deixar clar que no en 
volia saber res, del passat, que no li interessava en absolut. M’ho deia 
sense perdre aquell somriure estrany. Tinc la impressió que solament 
les generacions que sobrevisqueren a les bombes viuen, avui, amb frag-
ments de guerra a la memòria.

7

De nit, abans de tancar la botiga, molts comerciants cremen un 
gran nombre de fotocòpies de paper moneda davant el seu establi-
ment. No solament cremen dong, la unitat monetària vietnamita, sinó 
també dòlars, i en bitllets dels grossos. Creuen que la combustió dels 
diners, ni que siguin falsos, propiciarà la bona marxa del negoci. 

A Hanoi no hi ha un mercat nocturn, però, quan es fa fosc, l’activi-
tat als carrers no s’atura. Els cafès s’omplen, tant a l’interior com a les 
taules sobre les voreres. A dins, l’atmosfera és densa, saturada pel fum 
dels cigarrets i el baf humà. Les parets són greixoses i, la il·luminació, 
ínfima. M’agrada passar estones al cafè Lam, un local modest impreg-
nat d’una pàtina greixosa que li dóna un cert regust. El cafè Lam és 
freqüentat per estudiants universitaris i artistes. Entrant a mà esquerra 
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hi ha una taula curulla de pots encarada a la finestra que dóna al car-
rer; entre tant desordre sempre queda espai per a un plat ple de llimes 
menudes i un got de vidre atapeït de culleretes netes. Hi ha un fogonet 
de gas per fer bullir l’aigua i una aixeta a sota per rentar tasses, vasos i 
coberts. A les parets del cafè, hi pengen quadres enteranyinats i plens 
de pols. En un altre temps mantenien una rotació d’exposicions que 
ara, vés a saber per quines causes, s’ha aturat. Però aquesta aparent 
deixadesa no és el reflex autèntic del cafè. El negoci ha de tenir bona 
salut perquè a tothora és ple. 

En sortir del cafè Lam, em vaig cabussar pels carrerons del barri 
antic. Malgrat que era avançada la nit, els gravadors de làpides encara 
treballaven. Molts homes estaven asseguts en tauletes al carrer bevent 
cervesa de barril a 10 cèntims d’euro el vas. Amb les afuades punxes de 
les branques d’un arbust, treien la carn d’uns cargols enormes de closca 
en espiral, de color molt fosc, amuntegats en palanganes de plàstic. Em 
van va dir que eren gustosos, però a aquella hora no em va venir de 
gust tastar-los. Em vaig aturar en un portal on venien CD a preus de 
riure i DVD a 1 euro i 20 cèntims. Disposaven d’una gran diversitat 
de pel·lícules, amb títols de recent aparició. Per la calçada va passar 
una dona que arrossegava un curiós aparell amb rodes. Era una barra 
vertical blanca, d’uns dos metres d’altura, amb una plataforma peti-
ta, perpendicular a la barra, al capdavall. Era una bàscula electrònica 
que, a més de donar el pes, mesura l’alçada i amenitza amb música a 
qui se sotmet al seu judici. Dos joves mig coneguts que durant el dia 
es dediquen a vendre al carrer guies de viatge piratejades van passar 
conduint una moto. Van aturar-se i em van proposar que els acom-
panyés a l’Apocalypse Now. Vaig acceptar la invitació i ens n’hi vam 
anar. És evident que la discoteca ha pres el nom de la famosa pel·lícula 
de Coppola. Als murs, hi pengen pòsters i hi ha parets pintades amb 
escenes significatives del film, com el mític atac dels helicòpters amb 
La Valkíria de Wagner sonant de música de fons. En un racó del local 
hi ha la cabina dels discjòqueis que, ves per on, també representa un 
helicòpter. La música que sona a l’Apocalypse Now no difereix en res 
de la que s’escolta a qualsevol discoteca europea. Quant a l’ambient 
que s’hi respira, és l’atmosfera que destil·la una clientela majoritàri-




