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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

TANIT GONZÁLEZ  JORDI MERCADÉ&

KOH TAO  (TAILÀNDIA) 

Antigament, Tailàndia era conegut 
amb el nom de Siam però a partir 
de 1939 fou denominat Prathet Thai. 
“Prathet” vol dir “país” i la paraula 
“Thai” significa “lliure” en l’idioma 
tailandès, i també és el nom del grup 
ètnic majoritari, el qual va trobar 
aquí la seva llibertat fa més de dos 
mil·lennis fugint dels xinesos. Això fa 
que Prathet Thai es pugui traduir com 
“País de Gent Lliure”, i que en anglès 
es va dir  Thailand o “Terra dels thai”, 
d’on ve el nom català de Tailàndia.

És un país majoritàriament bu-
dista, amb 64 milions d’habitants, 
que limita amb Laos i Cambodja a 
l’est, el golf de Tailàndia i Malàisia al 
sud, i el mar d’Andaman i Birmània 
a l’oest. Avui dia és un país recent-
ment industrialitzat i un gran expor-
tador de productes agrícoles i d’altres 
més tecnològics. Tot i que el turisme 
també contribueix significativament 
a l’economia nacional, ja que és un 
dels països més visitats de tot el sud-
est asiàtic; hi pots trobar de tot: parcs 
naturals, restes arqueològiques, tem-
ples budistes, illes amb platges para-
disíaques, etc...

Segons la nostra opinió, Tailàn-
dia és un exemple clar d’un país que 
lluita per mantenir-se fidel a la seva 
màgica cultura però sense renunciar 
a la forta influència del turisme en 
la seva societat. La magnitud de tu-
ristes sovint no et deixa apreciar les 
singularitats autòctones, i inclús en 

llocs concrets trobem una explotació 
sexual juvenil per satisfer els desitjos 
d’alguns turistes capritxosos. Per sort, 
només sortir de les zones més tran-
sitades per a turistes, ens trobem la 
Tailàndia real, amb una gent amb un 
somriure sempre als llavis, amables i 
disposats a compartir la seva idiosin-
cràsia. Després de molt voltar vam 
anar a parar a una illa molt concorre-
guda per submarinistes, la petita illa 
de Koh Tao. Coneguda pel seu ambi-
ent, les seves platges i per descomp-
tat pels preus econòmics de les im-
mersions submarines.

Allà hi vam conèixer a dues lleida-
tanes ben eixerides: Iolanda Teixidó 

Karen i Iolanda / a la platja de davant del centre de busseig a Koh Tao

de 35 anys i Karen García de 23; dues 
educadores socials que han aprofitat 
les vacances per tal de visitar aquest 
magnífic país i fer un curs de subma-
rinisme.

Vam pensar que seria una bona 
idea fer-les participar en el nostre  
projecte patrimonial, cosa 
que feren encantades. 
Quan els hi vam pre-
guntar si coneixien 
el Conjunt Monu-
mental de la Seu 
Vella es van fer un 
tip de riure i van dir: 
“Clar que sí!” Sobre 

la foto que els hi mostrem van estar 
senyalant entre els edificis que es ve-
uen al costat de la Seu Vella, els seus 
llocs preferits, com bars, botigues i 
fins i tot les seves cases. A les dues 
el que els hi crida més l’atenció és la 

torre; a la Iolanda li recorda a un 
cargolet i  la Karen comenta  

“quan la veig, ja sé que 
sóc a casa”. La conei-

xen a la perfecció i 
ara des de Tailàndia 
es posen un xic me-
lancòliques i diuen: 

“Quan fa temps que 
no l’has vist i la tor-
nes a veure et trans-

La Seu Vella competeix amb un dels temples daurats

portes ràpidament a casa. Pensa que 
cada dia per anar a les nostres res-
pectives feines, passem a la vora”. Ens 
diuen molt orgulloses: “És única, no 
hi ha res semblant en aquest món”.

Iolanda no té cap indret preferit 
del món: “És massa bonic per triar-ne 
un de sol!”. Karen comenta amb un 
somriure: “A part de veure la lluna 
plena des del claustre de la Seu Ve-
lla, podríem dir que un dels meus 
llocs preferits són les restes maies de 
Tulum, a Mèxic”.

Després d’estar uns dies amb elles 
compartint les nostres experiències 
viatgeres i sabent que ens retrobarem 
a Lleida, continuem el nostre camí... 

El president Carles Puigdemont va 
presidir divendres l’acte de lliura-
ment dels Premis de la Cambra de 
Comerç de Tàrrega. Els premiats 
van ser Antoni Meda-Confeccions 

Alba, el consell regulador de la DO 
Costers del Segre, el Taller Celes-
tí Farré, Automoció Joan Carles, 
SL, Carmina Ganyet i l’oficina 3 de 
Caixabank.

El Museu d’Arquitectura i Urbanis-
me Josep Mas Dordal va acollir la 
IX Trobada de Centres d’Estudis de 
Lleida, la Franja, Aran i Andorra, 
que va comptar amb l’assistència 

d’unes 40 persones. Va tenir lloc 
una conferència a càrrec de Pedro 
Molina de la UAB, que tractava so-
bre la transparència. Seguidament, 
una taula rodona amb el temsa 

Cooperació salvant les fronteres i 
la presentació dels projectes de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana. A la tarda es va 
fer una visita guiada al Museu.

La Cambra de Comerç de 
Tàrrega lliura els seus Premis
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IX Trobada de Centres d’Estudis de Lleida, 
la Franja i Andorra al MAU d’Almacelles


