
Els viatges que vaig fer pel sud-est asiàtic durant 
els anys 2018 i 2019 em van permetre conèixer 
Vietnam, Laos, Cambodja, Myanmar i Tailàndia. 
Sobre les meves experiències he escrit el dar-
rer llibre Les veus del Mekong. Durant la ruta 
vaig poder copsar la religiositat dels habitants 
de tots aquests països situats a la península 
d’Indoxina, en el seu dia a dia. El budisme és 
la religió més practicada i cada país té la seva 
manera de sentir-la i de viure-la. De les dues 
branques del budisme, la Theravada és la més 
practicada, excepte al Vietnam que també se-
gueixen la Mahayana, que està molt infl uïda pel 
confucianisme i el taoisme. El budisme és tant 
una religió com una doctrina fi losòfi ca no teista, 
és a dir, que no planteja l’existència d’un déu. 
La seva ensenyança se centra en aconseguir 
el desenvolupament espiritual de cada individu.

Al llarg dels viatges que hem realitzat amb la 
Rosa i la Dolors, hem observat les diverses ma-
neres de viure el budisme amb les tradicions i 
els rituals. Hem pogut visitar monestirs i conèi-
xer escoles amb els seus novicis. Ens empor-
tem vivències úniques de cada país.

A Vietnam descobrim que conviuen el budisme 
Theravada i Mahayana i que donen molta impor-
tància al culte als avantpassats. Els vietnamites 
compren joguines de cotxes, cases i diners de 
paper. Després fan el ritual de cremar-ho tot, 
coincidint amb l’aniversari de la mort del famili-
ar, amb la fi nalitat de proporcionar al difunt l’ús 
d’aquests objectes en el més enllà perquè sigui 

més feliç. A Hanoi visitem la pagoda Tran Quoc. 
El nom signifi ca ‘protecció’. Té onze nivells que 
representen els passos que han de fer els mon-
jos per arribar a la il·luminació. És un lloc on 
hi ha molts budes de gran valor, com l’estàtua 
d’or de Buda de Parinirvana. A la pagoda hi vi-
uen avui sis monjos, la major part d’ells són jo-
ves. Trobem un ambient que transmet pau.
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DESCOBRIR EL BUDISME A INDOXINA: 
LES VEUS DEL MEKONG

Conxita Tarruell i Llonch

Vietnam. La pagoda Tran Quoc.
Les tres viatgeres: Rosa, Dolors i Conxita.
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A Laos el budisme ha hagut d’adaptar-se al rè-
gim comunista del govern per continuar exis-
tint. Visitem Luang Prabang, una ciutat molt in-
fl uïda pel budisme i localitzada enmig d’un bell 
paratge muntanyós amb una exuberant vege-
tació. Es va organitzar com una successió de 
barris aixecats al voltant d’un wat o temple, on 
cada matí, una fi lera de monjos recull amb bols 
els aliments que els ciutadans els entreguen 
per menjar al monestir. Nosaltres hi participem 
i els donem galetes i fruita. Els monjos també 
comparteixen amb els pobres part del menjar 
que han recollit. Continuem la ruta a peu i la 
presència de monjos forma part del paisatge 
dels carrers. La majoria són joves, quasi nens, 
enviats per les seves famílies al monestir per un 
període de temps perquè adquireixin una edu-
cació i un sentir budista de l’existència, segons 
mana la tradició. Passem per diferents temples 
on podem veure com viuen els monjos: escri-
uen, dibuixen i mediten. Observem les túniques 
de color safrà assecant-se al sol i en un racó, 
els bols apilats. A sota d’un porxo uns mon-
jos escolten i assessoren persones que els fan 
consultes.

A Cambodja, la majoria de la població és bu-
dista de la branca Theravada i practica també 
rituals propis de l’animisme. Anem a Angkor i 
entrem al temple de Bayon, que està situat en 
el centre de la ciutat  d’Angkor Thom i va ser 
construït per afavorir el culte del budisme Ma-
hayana. Té cinquanta-quatre torres decorades 
amb més de dos-cents rostres monumentals. 
Aquests rostres, en grups idèntics de quatre, 
apunten a un sol punt cardinal, simbolitzant 
l›omnipresència de la persona representada. Al 
segle XII després de la mort del rei Jayavarman 
VII, es va produir una “revolució religiosa” i el 
budisme Theravada es va convertir en la reli-
gió ofi cial. Al Museu Nacional d’Angkor visitem 
la sala dels Mil Budes, estàtues recollides per 
tot Cambodja, on hi trobem fi gures de Buda de 
diferents mides i postures i amb mudràs que 
es tradueixen en moments transcendents de la 
vida de Buda.

A Tailàndia la majoria de la població practica 
el budisme, sovint barrejat amb el taoisme i el 
confucianisme, per infl uència de la Xina. A Ban-
gkok visitem el temple del Buda Reclinat, que 
custodia una fi gura de Buda immensa. Té el 
cap recolzat sobre la mà, en la postura exacte 
que Buda va adoptar per passar de la vida a la 
mort, en el moment que va assolir el Nirvana. 
A la planta dels peus hi ha dibuixos gravats en 
mareperla, amb cent vuit símbols budistes de 
bon auguri. Al centre de cada peu hi ha un cer-
cle que representa un txakra o punt d’energia. 
Al passadís lateral hi ha  cent vuit bols de bronze 
on els fi dels dipositen monedes, que en cau-
re-hi dins creen un so que acompanya la visita. 

Laos. Filera de monjos que recull els aliments.
Una gran vivència de respecte i devoció.

Cambodja. Temple Bayon,
un temple que traspua grandesa i majestuositat. 
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El número cent vuit és un número sagrat lligat a 
diverses religions orientals i, segons la tradició, 
porta sort deixar caure una moneda a cada bol.

A Myanmar hi ha més de cinquanta mil mones-
tirs actius repartits per tot el país, fi ns i tot als 
pobles més petits. Molts funcionen com a es-
coles i centres de salut. Anem al monestir Tau 
Ya i, de sobte, sona la campana i baixen per 
les escales tota una colla de monjos i novicis, 

alguns molt petits, amb un bol a la mà, i abans 
d’entrar al menjador es descalcen. És l’únic 
àpat que fan al dia, que consisteix en un bol de 
sopa i arròs. Quan entrem, veiem com l’encar-
regat reparteix el menjar i els monjos dinen en 
silenci, asseguts a terra. A Mandalay anem fi ns 
a la pagoda Mahamuni, on hi ha el Buda d’Or. 
És el segon lloc més important de pelegrinat-
ge dels budistes de Myanmar. Veiem com cada 
matí els devots netegen la cara del Buda amb 
aigua beneïda i ofereixen varetes d’encens. Els 
pelegrins el cobreixen amb fi nes fulles de pa 
d’or, costum que s’ha fet durant anys i que ha 
provocat que la imatge de Buda estigui força 
deformada, de tanta quantitat que li han posat. 
Només la cara roman intacta.

Aquest article està inspirat en el llibre Les veus 
del Mekong. Ha estat possible gràcies el suport 
de la Rosa Pi, companya de tots aquests viat-
ges, que ha escrit les seves vivències per mitjà 
de cinc contes ambientats en aquests països 
del sud-est asiàtic. Per altra banda he rebut 
l’ajuda de la Núria Crespo, autora de l’epíleg, 
que és una bona investigadora de la història 
d’aquests països. Voldria agrair a totes les per-
sones que he conegut. A la gent dels poblats 
de les diverses ètnies que he visitat. A tots els 
infants que em van encomanar la seva alegria. 
Tots ells m’han permès conèixer i aprofundir en 
aquests països i copsar la seva essència.
Els viatges pel sud-est asiàtic m’han permès 
observar que el budisme pretén donar sentit i 
signifi cat a la vida de l’home i així alliberar-lo del 
seu patiment.

“La pau ve de dins, no la busquis fora”

Tailàndia. Buda reclinat,
l’estàtua està feta de maó i estuc, banyada en or.

Myanmar. Pagoda Mahamuni,
els devots cobreixen el Buda amb fi nes fulles de pa d’or.

Myanmar. Buda d’un monestir de l’illa d’Ava.



REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 25, a 
1/4 de 7 de la tarda reunió amb el grup Sant 
Pau, el mateix dia a 2/4 de 8, amb el grup Sant 
Lluc.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 25, a les 8 de ves-
pre, reunió d’aquesta comissió.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DE PASQUA. Missa de vigília, 
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia 
i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Jo 20,19-31

Pau a vosaltres. Després els ensenyà les mans i el costat.
Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.

VIDA CREIXENT. Dimarts dia 26, a les 6 de la 
tarda, trobada mensual del grup de la nostra 
parròquia d’aquest moviment de la gent gran. 
Obert a tothom.

COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. Dimarts dia 
26, a 2/4 de 9 del vespre, reunió.

APLEC PASQUAL. Diumenge dia 1 de maig, a 
la parròquia de Sant Feliu, a les 6 de la tarda, 
celebració de la Pasqua de les parròquies de 
l’Arxiprestat Centre-Sud. Presidiran la celebra-
ció les parròquies de la Sagrada Família i de la 
Santa Creu. Acabada la celebració és farà festa 
a la plaça Sant Roc.

JESÚS: EN PARLEM? Vas perdre la fe, però et 
ressona l’espiritualitat? Tens curiositat per saber 
qui era Jesús? Vols parlar de Déu? Busques una 
porta oberta d’escolta i fraternitat? Et proposem 
converses amb una persona catòlica, des del 
respecte i la llibertat de pensament per a conèi-
xer Jesús, la seva vida i missatge, per dur-los 
al segle XXI. On i quan? A convenir. Si vols més 
informació pots adreçar-te a enparlem@purissi
masabadell.org a la pàgina web de la parròquia 
de la Puríssima www.purissimasabadell.org o bé 
al tel. 609469631.


