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Davan( i'ilíimhat paisaíge üe i'estepa. davant d'aQuest especiacie d'indiferén-
cia natural absoluta, la passió o la idea mes sublim se'ns apareixen mancadas 
üe significaí En un marc semOlant es va lorjar el carácter de l'home üe les este-
pes, tíel pastor nómada sempre disposat a entrar en batalla per garantir noves 
pastures per ais seus ramats... 

Serafí Gimeno i Miquel Planas 

un paradfs inhóspit? 
Jordi Feu i Anna Farjas Aquest árdele Tescnvini des del record. Des d'un 

record llunyá, Testiu de 1994, un reterent constant cada vegada que mencionem les 

societats tradicionals i de manera especial els pobles nómades. De fet, el niociu principal 

del viatge va ser precisament el de conviure anib homes i dones que viuen en un marc 

social, polític i econóniic molt diferent al nostre: el marc de les societats preindustrials, el 

qual configura i configurará per molt tenips Mongólia. El punt de partida d'aquest viatge 

és Beijin (Pequín), des d'on iniciem un periple incert pero que finalment ens deixa un 

bon gusc de boca. El niitjá per arribar a la capital de Mongólia, Ulaan Bator, és el tren 

-el transmongolia que va des de la capital de Xina fins a Moscou i que actualnient és 

utilitzat per molts xinesos que hi van a ter petits negocis. 

L'arribada a Testació d'Ulaan Bator no deixa de ser sor-
preiienc: 15 nietres quadracs atapdts de persones plenes de 
paciencia, anib proii teines hi iia iluni. fií fred, l'anibient 
és gris. L'escenari eiis ta preiidre consciéncia que ens tro-
bein en un "cul" de món; un nión en bona pare descü-
neiíiit. misceriós i incerc per ais iills de qualsevül tora. 

Un noi que és veterinai-j ¡ que estii atent ais pocs 
estrangers que arriben ens oíercix el sen p\s dV'stLidiant a 
l'extraradi de la eapical. Anib ell iem un breu recorregut 
per la ciucat i per uns luonients pensem que ens trobem 
en ujia cíutat soviética: grans avingudes, places dures, 
pisos inipersonals i grises, niünuniencs i escultiires 
d'berois revolucionaris. etc. Es ciar, pero, que els ^^m o 
yí^|•k•s{^) que veieni al costat d'edificis austers i els cavalls 
que circulen al mig de la via ens indiquen que ens tiü-
bem en un espai amalgaiuat: al cor d'Ulaan Bator hi 
conviuen «modernitat» i tradició, present i passat... 

Centred'Ulaan Bator. 
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Ulaan Bator, una barreja 
detradicióimodernitat. 

Al bel] niig de la ciutat crobem una 
sala d'espectacles destinada a exhibir 
;ilLíLines de íes t radicions del país. 
Duvaiit Tescia, cada dia obre les portes 
ais turistes que han decidi t visitar 
Ulaan Bator. L'espectacle és realment 
bonic: un •J.rup de músics interpreten 
can^ons populars , un h o m e imita 
diversos sons. de cop i volta surten uns 
uans que representen les Torces del bé i 
del mal i el niés espectacular, una noia 
coni de goma, totalmenc elástica, es 
doblega de canies i bracos desafiant els 
Hniits que ens imposa el nostre esque-
lec. Al cap de quatre anys del viatge a 
Mongólia vam saber que dues concor-
sionistes (una d'elles la de l'espectacle) 
venien a Barcelona amb el Círque du 
Soleil i nieravellaven el públic. 

f estada a la capital Tacabem amb la 
visita al Museu de Ciéncies Naturals, 
on veiem una coMecció d'aninials 
prehistorics -incloent-hi tres dinosau-
res- niolt ben conservats, la niajoria 
deis quals provenen del desert del Gobi. 

Abans de partir cap al nord-oest de 
Mongólia. atieni a proveir-nos d"ali-
ments a rún i c gran niagatzem de la 
capital, i del país(2). Ens emportem 
una certa sorpresa eti veure que l'esta-
blimenc comercial mes important dis
posa d'una redu'ída gamma d'articles 
{percepció absolutament canviada des-
prés d'estar durant un mes per les este-
pes mongoles avesant-uos a una dieta 
moit püc variada i esseut prácticamenc 
impossible adqui r i r qualsevol bé a 
canvi d'uns diners)(3), 

El jove veterinari que ens acull al 
seu pis ens acompanya a una esplanada 
on s'aparquen jeeps que porten mon-
gols a diferents parts del país, i teuini la 
sort de trobar-hi un conductor que ens 
deixa en una pettta ciutat acabada de 
crear anomeiiada Morón, Duranc el 
trajéete fem diterents parades per visitar 
familiars i amics d'en Gani, el conduc
tor. En la darrera aturada, mencre ea 
Gani r epa r t e ix regáis c o m p r a t s a 
¡-•equín a tota la tamília. observeni una 
dona que taraMeja una caní,^ de bres-
sol a u)ia vaca tot amatiyagant-la. Ens 
quedem sorpresos de veure Testinia 
que teñen els mongols pels animáis. 

Morón es troba a mig camí de 
Hovsgol Nur, el nostre priiiier destí. 
Aquesta ciutat no té gaire atractiu, lie-
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vac dt' l;i gent qLie hi viii: gene afable, 
hospitalaria, tranquilla, pausada, res-
peccuosa i oberta. Aquest taranna, 
coniú a tot el país, fa possible que al 
llarg del viatge compartim sostre i 
"taula" amb diferents fauííties que en 
cap moment no esperen res a canvi: 
aquesta és rhospicalitat veritable i 
sincera d'un poblé conegut per tm 
passac beblicós. 

Morón, pero, ens cé una sorpresa 
guardada; la trobada inesperada de 
l'Hervé, un jove d'origen francés que 
ha cavalcat en solitari durant un mes 
per les estepes mongoles, que ha per-
dut un numt de pertinences en el 
recorregut, que ha viatjat en un clima 
advers i que amb prou feines s'ha 
pegue comunicar amb la gent que 
s'ha anat trobant peí cami. S'uneix a 
nosaltres per tal de poder compartir 
la darrera part del viatge i durant ei 
recorregut ens cfxplica, entre aitres 
coses, que la seva estada a Mongólia 
es den a un somni on es veia caval-
cant Iliurement per aqüestes terres, 

Sortir de Moran no ens és fácil: 
no hi ha gaires vehicles que vagin 
cap a] nostre destí i albora ensope-
guem una época amb niolt poca 
benzina arreu del país. El coMapse 
que viu Rússia es fa notar a tots els 
seus satéMits. Durant tres dies ens 
esperen! amb resignado a la benzi-
ñera del poblé, on s 'amunteguen 
camions, ¡cepí, motos, etc. Aixó no 
suposa cap problema per ais mon-
gols, acostumats a !a lentitud, a la 
paciencia i sobrefot ais imprevistos. 

Fi]]alment arriba el combustible 
i reprenem la marxa pujant al cainió 
d 'uns mongols que pract iquen el 
nojiiadisme i es desplacen al nord del 
pais buscant noves pastures per al seu 
bestiar. Es cracta d'una familia amb 
un ramat important i variat: ovelles, 
vaques i cavalls, que van seguint al 
costat del cami ó. 

Elger 

A mig trajéete ens aturem en un gcr 
on, seguint la tradició, ens reben 
amb el ritual establert i ens ofereixen 
diferents ahments. El gcr és un habi-
tacle circular, desmuntable i sobretot 
auster, per facilitar, entre aitres coses, 

•; L'áviadelger, fumant, 
ens convida a un te salat. 
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el traiisport. El scu esquelet esta for
mal: per una reixa de país de fusta 
creuats i esta cobert per una lona 
blanca, una o dues capes de feltre 
(fetes de peí de iac(4)) i una akra capa 
de lona blanca impermeable subjec-
tada micjanfant correcges de cuir de 
caniell. L'estructura del sostre és sem-
blant a la d'un paraigiies: barnilles de 
Rista que recolzen a la paret i conver-
geixen a] bell niig de la tenda. Tota 
aquesta estructura que té forma de 
cúpula descansa damunt de dos país 
circulars lleugerament decorats que 
només es p o d e n apreciar des de 
Tinterior. A la part central del sostre 
s'hi deixa un forat perqué bi entri 
llum i a la vegada surti el cano de 
l'estufa, que flimeja durant tot Tany. 

Al _t,'cr s"bi accedeix per una petita 
porta que sempre es troba encarada al 
sud. Generaiment és de fusta i pinta
da de colors vermell i blau, que des
taquen anib el blanc impecable de la 
tenda. L'interior és, tal com déiem, 
austcr, pero també confortable: el 
térra esta cobert per un entarimar de 
íusta i una capa de teltre; al centre hi 
trobem Testuñi, que a mes d'escalfar 
s'utilitza per cuinar. El mobiliari és 
molt escás; dos o tres Hits situats a 
banda i banda de la porta (que en el 
transcurs del dia fan la funció de 
sofá), baguls on guarden roba i perti-
nences personáis, una mena de toca
dor coronat per fotografíes deis fami-
liars i alguns estris imprescindibles 
per cuinar i manipular aliments. 

L'entrada al iicv Tefectuem peí 
cantó esquerre. El cap de familia ens 
rep a m b un s impát ic «saii banu» 
("benvinguts siguen') i ens ía asseure 
en un deis Hits de l'babitacle. Una de 
les dones del gcr ens serveix beguda i 
nienjar com a signe d'hospitalitat i 
incercanviem unes quantes páranles 
de cortesía. Les fotografíes que por-
tem de la familia i de la nostra ciutat 
ens ajuden a crear un clima propici 
per a la conuinicació. 

L'espai interior d,e ga; tot i que 
]io té una jcrarquia visible peí fet de 
ser una cons t rucc ió circular, esta 
perfectanient fixat sobre les bases 
deis quatre punts cardinals. L'oest, 
entrant per l'esquerra, és el lloc deis 
honies. i Test és el de les dones. El 
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lloc mes iniportaiic és el nord —sitLiat 
davant de l;i porta-, i és on s'asseueti 
els liosces de cacegoria. 

E] ̂ ^cr, nialgrat que es cracta d'un 
habitacle amb poqiies obertures 
-penseii que no hi ha cap finestra-, 
lio té probJemes de ventílació. Diá-
riament s'aixequen les «faldilles» per
qué Taire encri per cots costats i així 
desaparegui el funí que cot sovint 
s'acumuk a l'incerior. 

L'alimentació 

Peí nostre gust el menjar local és 
monoton i poc apetitos. Tant és així 
que, de vegades, ens veiejii obligats a 
camuflar el que ens donen per no 
fer-los Ltn lleig: el fonnatgc dnr(5), el 
te salat i el xai bullic son de difícil 
empassar. Quan ens volen posar mes 
inenjar ens afanyem a dir que estem 
tips, pero de vegades no hí soni a 
temps i la Jiostra estada al ̂ ^er s'allarga 
per complir amb ¡es obligacions de 
qualsevol persona convidada. 

La dieta de Mongólia és poc 
variada. I^e tet, és comprensible si 
tenim en compte que els mongols no 
conreen la terra(6), no teñen arbres 
fruiters i, toí i que hi ha rius i llacs, 
no solón pescar. Es tracta d'una dieta 
niolt alta en greixos animáis que pro-
venen de la ingesta de carn, produc-
tes láctics {llet, mantega, íormatge, 
nata, ¡ogurt) extrets de cabres, oveiles, 
camelles(7), vaques, iacs i eugues, i de 
paste¿ que es fregeixen anib llard. 

La vida quotidiana 

El dia a dia va en consonancia amb 
I'atniosfera que es respira a l'estepa: 
tranquíMitat, repós, silenci, quietud, 
contemplado... Al llarg del dia pas-
sen, per a qualsevol persona que vin-
gui d'occident, molt poques coses. 
Tant és així que de vegades honi es 
veu pres per un cert avorriment. En 
aqüestes ocasions val la pena gandir 
d'alló que forma part de la mateixa 
quotidianitat i merave!lar-se per aque-
lles coses que has anat veient des de 
Tinici del viatge. Tot plegac no deixa 
de ser una estrategia per fer mes atrae-
tiü el viatge, uiia estrategia, tot sigui 
dit de passada, que t'ensenya a recon-
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El genetensvol atrapar 

sideral- alio que en un akre concexc 
hauríem ai-^ivat ;i la noscra niemória i 
per cant formaría part del passat. 

Al llarg del dia veiem les dones 
elaboranC ek productes lactics i cora-
binant aquesta tasca amb Torganitza-
ció de la llar, relaboració dalinients i 
la cura deis filis. Ets homes, en canvi, 
se ceurren en feines relacionades amb 
el bcstiar, com son la cura deis raniats 
i la niatanca d'animals per al consum 
familiar. Les l largues estones de 
ceinps Iliure {els motigols dediquen 
una mitjana de tres hores diáries al 
treball product iu) les passen com 
poden: fent petar la xerrada, expli-
cant llegendes i mites sobre el poblé 
mongol, cavalcant, cai;:ant o simple-
ment deixant passar el temps. Encara 
r e c o r d e m la inac t iv i ta t apa ren t 
d'aquell dia que a causa de !a pinja 
ens passárem tota la tarda dins d'un 
^̂ '(•r, Uexpressió del rostre deis mon-
gols q u e cus a c o m p a n y a v e n , els 
silencis Ilargs compartits d'una forma 
absolutament natural per tots els que 
ens trobávem al ger feien palés que la 
principal activitat d'aquella tarda era 
la de matar el tenips. 

Si bé en la soc ie ta t m o n g o l a 
s'aprecia, com en la majoria de socie-
tats, una divisió sexual del treball, i 
per tant una desigualtat peí que fa a 
les oportunitats de les dones, hi ha 
petits detalls que mitiguen la desi
gualtat entre els dos sexes. D'aixo ens 
n'adoneni quan ens fíxem en qni té 
accés ais cavalls. 

En el context mongol el cavall es 
un bé molt apreciat perqué, a banda 
de permetre un despla^ament físic, és 
signe de poder, de forca i confereix 
un cert estatus a qni Tutilitza. Aquest 
animal és usat, a diieréncia del que 
passa en altres indrets, tant per homes 
com per dones, tant per joves com 
per adults. Dit en altres páranles: el 
caval! con t r ibuc ix a repar t i r tant 
d'una forma simbólica com real una 
part de l'estatus social. 

Ais infants mongols, al contrari 
del que passa amb la majoria deis 
occidentals, no els costa gaire entre-
tenir-se. U n xai, una cabra o una 
ovella —aixó sí, animáis carregats de 
paciencia- son suficients per diver-
tir-se. Si convé, també saben passar 
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í'escona mirant el bestiar o símpltr-
ment observant una posta de sol. 
Aqiiests nens i nenes son í'orts 
- r e a l m e n t lian passac una dura 
selecció natural-, autónonis i tran-
quils. En aqnest seiui : no és pas 
exagerac afirmar que son un í*ele-
ment" niés del paisacge. 

Hovsgol N u r 

Per tal de veurc un entorn dife-
rent ens diritíiin al Uac Hovsgol Nur, 
que es troba al nord del país i a pocs 
qu i lóme t r e s del sud de Sibér ia . 
L'escenari és boníc i, coni tot el país, 
rclaxant: un Uac blau man' - que con-
ti'asta anib el blau cel del tírmament-
envoltat de prats i bo.scos exuberancs. 

Hí arríbem amb un caniió d'una 
familia que es trasliada eap al nord-
oest del país. Ens instablen LMI el 
remóle en el qual transporten totes 
les seves pertinences. La jnare va al 
davant, a la cabina, i el pare i e]s dos 
filis van al darrere amb nosaltres. Les 
cares deis nens son especiáis, com les 
de la resta deis ¡ntants del país: gakes 
plenes, envermellides i mok resse-
ques peí sol i per les temperatui-es 
extremes. 

També ens acompanyen un noi 
i el sen pare. Amb penes i treballs 
ens expliquen que venen de celebrar 
¡a festa anonieuada Naadúiu, l'esde-
vejiiment mes important de l'any. 
que atrau molts mongols i també 
estrangers; la celebració d 'Ulaan 
Bator és la mes espectacular del país. 
Es celebra de T i l al 13 de juliol i 
s'hi practiquen esports com cavalca-
des amb cavalls, are i Iluita. El noi té 
U]ies orelles niolt rares; fií la impres-
sió que h part mes externa ha estat 
retallada. Mes tard sabem que es deu 
a una qiiestió estética i és quelcom 
comú entre els Uuitadors, que en 
molts casos son considerats auténrics 
herois nacionals. 

Ulaangoom, Olgi i Hovd 

Oesprés de compartir uns dies amb 
els n ó m a d e s de vora el Ilac feni 
camí cap a Ulaangoom, mía ciutat 
que es troba al nord-oest del país. A 
ialta de transport pi'iblic, hi anem 

I r-.^ 
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novament amb camió. El vi;uge és 
llarg i difiCLiltós: rcbentada de rodes, 
fang en el canií, explosió del radi;i-
dor, conducc ió a les palpentes . . . 
Passem niokes estüiies d'espera per 
superar cot un seguic d'obstacles que 
es fan ince rn i iuab les i pe r uns 
nioments pensem que és impossible 
arribar al nostre destí. 

El viatge encara se'ns complica 
mes per la poca previsió. La roba i la 
ceada que portem son absolutanient 
insuficients per aguantar les nits 
gelides de Testiu. Tot sovint ens 
aixequem acompanyats de gebre i els 
nostres cossos tarden a reaccionar. Fa 
tant tred que finaluient THervé ve a 
dormir a la nostra tenda (es traeca 
d'incrementar la temperatura inte
rior amb Tescalfor que desprenen els 
nostres cossos) i ens abriguen! amb 
una manca de peí de iac que ens 
deixa a tots ben perfumats, 

Quan mun tem la Cenda és toe 
un espectacle. Cada vegada que rea-
litzem aquesta operació tan intrans-
cenden t una colla de vailets, i a 
vegades també adults, s'apleguen al 
nosere voltatit per seguir encuriosits 
tots els passos. Tot sovint s'enriolen, 
molt educadament ens demanen per 
entrar-bi i ens fa ht impressió que 
entre ells estableixen comparacions 
entre els respectius habiíacles. Com 
ens deuen veure? Com uns nómades 
desesperats que es desplacen amb 
molta rapidesa i amb un soscre de 
pláscic poc adequac a Tentorn? 

Després d 'uns quants dies de 
peripécies arribem exhausts a Ula-
angooni , una ciucat que, com la 
majoria de ciutats mongoles, no té 
gaire interés, llevat de la cordialitat 
de la gent. D'aquesta ciutac no en 
guardem gaire bon record perqué, 
entre altres coses, un de nosaitres hi 
emnialalteix. Toc fa pensar que la 
ingesció de llet sense bullir o bé de 
f o r m a t g e son T o r i g e n d ' aques t 
malestar i després d'una nic crítica 
anem a un hospital -per aturar la 
infecció i sobi'etot la deshidratació. 
Ens rep una metgessa a m b iiiolt 
bona voliunat amb qui a penes ens 
podem comunicar i que practica-
nient no disposa de recursos: quatre 
Hits i un termómetre és toc Tequi-

pament que hi ha en aquest centre. 
Poca cosa es pot fer i ara sí que ens 
veiem en un bon destret, - p e r no 
haver previst ni tan sois una farma-
ciola. La nit és llarga, la set fa deses
perar i el procés de deshidratació no 
s'atura. Optem per beure de Túnica 
aigua que crobem. la d'una garrafa 
on a n t e r i o r m e n c h\ havia hagut 
benzina. 

Al cap d ' u n s dies i gracies 
noinés a la reacció del propi eos (i 
pocser a Testorc de la ment), la cosa 
fa un tomb. Malgrat haver perdut 
uns quants quilos i teñir poca forpa 
hi ha signes de recuperació i deci-
dim continuar el viatge amb unes 
certes precaucions. 

D'Ulaagoom ens dirigim cap a 
Olgi amb Lobjectiu d 'anar a una 
zona mes rura l i c o m p a r t i r els 
dar re rs dies del via tge amb els 
nómades kazaks. El viatge continua 
essent lent pero, al cap de tres sec~ 
nranes de rodatge, sembla que ens hi 
anem acostumanti quan es rebenca 
una rodaja no és un fet excepcional; 
quan el camió s'encalla ja no et ta 
enfadar. A poc a poc anem entenenc 
la lógica mongola i ens famiharic-
zem amb el ritme d'aquesta gent. A 
Mongólia pots saber quan se surt 
d 'un lloc pero difícilment se sap 
quan s'arriba a un altre. La previsió i 
Lexactitud podem considerar que no 
hi ex i s t e ixen , i sembla q u e de 
moment no els fa cap falta. 

A la zona de Bayan-Olgi els _^ei's 
son mes grans, el cercle no és tan 
perfecte i a dins hi ha mes colorai-
nes. Un deis amfitrions que eiis acull 
ens parla de la presencia d'objecces 
magics - c o m l'ala d'una aliga disse
cada- per allunyar els mals esperits. 

Els rostres d'aquesca gent son 
particulars -pómuls prominents, uUs 
petits i molt ametllats- i. a mes, es 
distingeixen de la resta de mongols 
per la indumencaria: bona part deis 
homes porten casquet i les dones es 
cobreixen el cap -cal teñir present 
que els kazaks, a diferencia de la 
resta de mongols, son musulmans. 

El darrer tram (Olgi-Hovd) té 
un escenari espectacular: muntanyes 
coronades de neu contrasten amb 
Laridesa del sol; ares de Sant Martí 

abrace]! tots els colors amb nitidesa: 
pistes rogenques vorejades per rius i 
llacs ens acompanyen al Uarg del tra
jéete. Una vegada mes la natura ens 
impressiona i ens fa despertar els 
sentits. 

El darrer día a Hovd, pero, dona 
un nou accent al viatge. La calma 
que fins ara ens acompanyava queda 
sobtadament estroncada pels inci-
dents viscuts a Taeroport. La prime
ra sorpresa ens L e m p o r t e m quan 
veiem que el lidll esta pie de gent 
esverada que crida i s'agita per acon-
seguir bitUets per anar a la capital. 
Tot plegat és un caos i ens adonem 
que si no ens espavi lem ens hi 
p o d e m q u e d a r uns quan t s dies 
{només surten dos avions a la setma-
na i sois falten dos dies per volar cap 
a casa). Uns nois ens acompanyeii a 
veure el gerent pero no en traiem 
l'aigua clara. N o sabem qué passa ni 
qué vol de nosa i t r es . Mes tard 
deduím que es tracta d'una escena 
previa al que podríem considerar un 
suborn i els nois que ens tan d'inter-
mediaris ens demanen LUIS quants 
dólars de propina per comprar-nos 
els bitllets. 

L'accés 3 Tavió és el punt culiui-
nant: una munió de persones amun-
tegades donant empentes , estiranc 
cabells i obrint-se cauri sense con-
templacions intenten pujar a l'avió 
sigui com siguí. Un cop la tripulació 
posa ordre es tanquen les portes i 
ens adonem que moka gent no ha 
pogut embarcar. A dins hí fa una 
ca lor i n s u p o r t a b l e (qui mes qui 
menys ha tret adrenalina i Taire con-
dicionat no funciona) pero tothom 
es dona per ben pagat pensant que al 
cap d'unes hores s'arribará a destí. 

Al cap deis anys els records de la 
Mongólia esteparia s'ordenen d'una 
torma par t icu lar i s 'esborren les 
escenes menys complaen t s : gent 
amable, solidaritat mecánica, temps 
d i la ta t , na tu ra verge , aire frese, 
cúpula celeste plena d'estels, carava-
ncs de caiuells i molta pau. Tot aixó 
és el que ens queda d'un viatge íno-
blidable que amb el pas del teiups 
hem tendit a luitificar, 

JordiFeuiAnnaFarjas 


