
El Gran Canal (Wuxi, Hangzhou, Shanghai, Beijing) Febrer 1989 



“Diumenge, 5 de febrer (primer dia de l’any nou xinès, l’Any de la serp)

Són les 12. Consol i Rut fan compres. Cal fer neteja a fons i preparar-ho tot per demà. Ens fa molta il·lusió 

rebre demà a l’aeroport internacional de Beijing als nostres amics de Galícia. Ens preocupa no haver rebut 

confirmació via tèlex. Esperem no ens deixin penjats. Tenim el bitllets per viatjar cap a Wuxi en tren 

(primera etapa) pel dia 8 de febrer. Dimecres.

(....) Van arribar el dia 6 al vespre, la primera errada nostra va ser pensar que arribaven al matí. L’endemà, 

dia 7, van conèixer els llocs “obligats”: Ciutat prohibida, el “Ritan, el Kulun” (...)

El dimecres dia 8, després de lliurar al correu el meu treball pel llibre d’en Daniel Quer, iniciem viatge en 

tren a Wuxi (tren núm 119, horari 15,23). Encara que l’Angel i jo tenim bitllets en un altre vagó i “una altre 

categoria”, acabem dormint tots set al mateix compartiment. Feia fred, teníem vi, i moltes ganes de 

passar-ho bé.”



Viatge en tren de Beijing a Wuxi, 8 de febrer



El Gran Canal de la Xina és el més vell i el més 

llarg del món. La seva construcció es va iniciar 

fa més de 2500 anys, i s’estén des de Beijing 

fins a Hangzhou, amb una distància de 1.800 

quilòmetres. 

La seva història es tan antiga com la Gran 

Muralla, quan Xina estava dividida en molts 

regnes. Durant el regne dels Wu es va iniciar la 

primera part entre el Changjiang (el Yangtze) i 

el Huaihe. Al final de del segle VI, durant la 

dinastia Sui que va unificar la Xina, el canal 

arriba fins a Luoyang (riu Changjiang “el riu 

Groc”, van mobilitzar un milió de persones 

treballant. Posteriorment, durant la dinastia 

Yuan (1271-1368), quan s’estableix la capital a 

Beijing, el Canal arriba fins al nord. 



“A Wuxi ens instal·lem al magnífic hotel mirador sobre el llac que porta el seu nom: Haidu. Els carrers 

que segueixen les voreres del canal ofereixen imatges esplèndides. (Primer hem fet un àpat de luxe al 

Gran Hotel Wuxi: anem de la cosa modesta al luxe).

Ha calgut canviar la ruta inicial: seguir fins a Suzhou. No tenim bitllets”..











“Continuem viatge cap a Hangzhou. 

L’aventura de 13 hores pel Canal en vaixell 

és de les que fan història.(....) Després de 

sopar compartim una bona estona cabina 

amb el capità del vaixell (que fa la ruta 

regular) mentre creuem el llac Haidu. 

(...) Al canal el tràfic és molt fluid, intens, 

centenars de barcasses que fan anar 

constantment la botzina. A la mitja nit hi ha 

un xivarri de cal deu. (...) Cal fer fora uns 

xinesos que ens han ocupat la llitera (de la 

Conxa, l’Angel i la meva). La Consol i els 

nens han ocupat una cabina de quatre 

persones.”



Seguint el Gran Canal, Wuxi a Hangzhou









Navegant pel llac Taihu





“Hangzhou és la capital de la província de Zhejiang, i es troba situada a l’est del llac de 

l’Oest, Xi Hu, que en el seu origen va ser un golf marí a on desembocava el riu Zhejiang. Més 

tard, els seus sediments van anar conformant un gran banc de sorra que va acabar 

comunicant les dues colines.

A partir del segle VI, i coincidint amb l’inici del Gran Canal, es van construir un sistema de 

canals i dics, contribuint al desenvolupament econòmic de la ciutat.

Actualment la ciutat compte amb 800.000 habitants i és la primera ciutat turística del país, 

principalment com a destí de viatge de noces. Actualment intenten obrir la ciutat al turisme 

estranger. L’any 1977 van rebre 5.000 turistes, el 78 més de 20.000 i a començaments dels 

anys 80 s’espera que arribin als 100.000. L’any 1981 s’ha construït un gran hotel.”



“A Hangzhou ens esper la “Victòria” (intèrpret d’espanyol que treballa a la fàbrica de Beijing) (...) Després 

de diferents intents ens instal·lem a l’Hotel de l’Amistat (mixte xinès-japonès), molt confortable i a més a 

més podem pagar amb RMB. (...)

Els carrers que envolten el llac són plens de vida. Hangzhou és una ciutat magnífica, tal com va descriure 

Marco Polo. Una ciutat que encara conserva molts vestigis i encants d’altres èpoques.(...) 

El segon dia anem a visitar la fàbrica més gran de seda de Xina, més de 6.000 treballadors. El capvespre 

al voltant del llac, des de les colines que l’envolten és un veritable espectacle.”



Hangzhou (llac de l’Oest)









Visita a la fàbrica de seda més 

gran de la Xina



Hangzhou a Shanghai en autobús de línia



“Sortim el dilluns en autobús 

de línia cap a Shanghai. 

Una nova aventura. La 

carretera intransitable. 

Milers de xinesos obren un 

canal amb estris 

absolutament rudimentaris. 

Com si no hagués passat el 

temps.

L’entrada a Shanghai la fem 

per un camí realment brut.” 





Amb una població de 13 milions d’habitants, Shanghai és la ciutat més poblada de Xina. 

Comparant-la amb altres ciutats com Beijing i Tianjin, que tenen una superfície més 

gran, Shanghai és la que té una densitat més alta del país. Actualment és el centre 

industrial i comercial més gran de la Xina.

Segons la guia, fins el segle XV, Shanghai no era més que un petit poble que tenia com 

activitat principal la pesca. Durant el segle XVI es van construir unes fortificacions per 

protegir-la dels pirates japonesos. Ràpidament va començar a dedicar-se al comerç i als 

teixits. Però el canvi profund es produirà amb l’arribada de les potencies estrangeres 

durant el segle XIX.

La flota anglesa es va apoderar de Shanghai l’any 1842 (durant la primera Guerra de 

l’opi”), per tal de garantir el tràfic de l’opi i fer front a la voluntat dels xinesos que havien 

tancat el port de Cantón. Amb el Tractat de Nanjing, imposat pels anglesos, i després 

pels francesos i els americans, aquestes potencies tenien el dret d’establir delegacions 

que escapaven totalment a les autoritats xineses. (En algunes d’aquestes zones es 

podia llegir fins a l’any 1949: “prohibit els gossos i xinesos”). La comunitat estrangera, 

les seves inversions i l’activitat comercial es van desenvolupar molt ràpidament.

Igualment a començaments del segle XX es va començar a desenvolupar a Shanghai 

un capitalisme xinés. A Nanjing lu, el carrer més comercial, es van iniciar els primers 

grans comerços xinesos. Encara que subsidiaris de la conjuntura estrangera. 

Convertida en la ciutat més gran de la Xina, i en el centre d’operacions financeres 

occidental i oriental, és a la vegada un centre principal del moviment obrer. Entre 1918 i 

1927 tenen lloc moltes vagues i lluites dels treballadors. L’any 1921 es fundà el Partit 

Comunista de Xina. Moviments que van ser molt durament reprimits durant el govern 

nacionalista del Koumintang. També durant l’ocupació japonesa el partit comunista i els 

treballadors van protagonitzar nombroses vagues i mobilitzacions. Shanghai va ser 

alliberada el maig de 1949.   



“Ens instal·lem a l’hotel Shanghai 

Mansions, un edifici horrible però 

molt singular, sembla un dels edificis 

típics de les pel·lícules de Chicago.

L’emplaçament és magnífic, al costat 

del riu Huangpu i el carrer Nanjing, el 

més popular de la ciutat. Ho tenim tot 

a mà. A la nit fem la visita obligada al 

Peace Hotel. Música en directe dels 

anys 30. Bons músics o això és el 

que ens transmeten. 

Visita obligada al temple de Jade. Hi 

ha un parell de budes que val la pena 

veure (encara que no ens deixen fer 

fotos). (...) 

La vida és intensa al voltant del riu. El 

creuem amb el ferry-metro i caminem 

per zones inhòspites. Com diu la guia 

no hi ha res interessant per veure. 

També descobrim el Yi Yuan, el casc 

antic i el seu jardí a on es troba el 

saló de té més conegut: Wuxing ting. 

(...)”

Sessió de circ acrobàtic. En Víctor i 

l’Antón s’ho passen pipa.”







Peace Hotel, i música de “Nova 

Orleans”, anys 30



Temple Yufo si (Buda de Jade)









Imatge del llibre de l’Eugenio Bregolat “la segunda 

revolución china, 2007

El ferry-metro per creuar el Huang pu







El jardí Yi Yuan i el famós saló de te Wuxing ting





“Amb la pluja i el té tenim ganes d’orinar (...) Tot un  

problema, no trobem cap hotel a la vista. La Concha 

“amenaça” mearé en la acera no puedo aguantar más”.

Un ciutadà ens ajuda in extremis a trobar una mena de 

restaurant a on podem buidar: Uuuuuffff, quin descans!!”









Tornada de Shanghai a Beijing



Creuant el riu Yangtsé (el delta del Yangtsé), al final del seu recorregut: 6.300 quilòmetres, des 

de les muntanyes del Tíbet







“21 de febrer

Ahir varem acomiadar els nostres amics a l’aeroport de Beijing. A tots nosaltres se’ns va fer un nus a 

la gola. Amb la Concha, l’Ángel i l’Antón, hem viscut uns dels dies més bonics de la nostra estada a la 

Xina.

Formen part del petit univers dels amics entranyables..., fins i tot ens han vingut a veure (cal dir que 

treballar a Iberia també ajuda). És una gent que ens coneix i pot entendre els nostres neguits i 

satisfaccions. Ens ha encantat descobrir amb ells aquesta part de Xina.”


