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Un viatge al país del sol naixent

Aquest  estiu  un  dels  nostres  alumnes  ha 
viatjat  al  Japó  i  ens  explica  la  seva 
experiència.

Des de l'aeroport de Tòquio vam anar al poblet de 
Chofu, a l'oest de la capital, vam anar a Shinjuku on 
hi teníem l'hotel.  Abans d'anar a Tokio ciutat vam 
visitar  uns  quants  llocs  mes:  el  segon  dia  vam 
dirigir-nos a una ciutat  situada a l'est de la capital, 
Chiba. Alla vam anar a veure un temple molt antic 
que  es  deia  Temple  Naritasan  Shinshoji.  Després 
vam anar al parc zoològic de Chiba, que no era tant 
gran com el  de Barcelona, però hi  havien animals 
que mai havia vist. També vam anar al Museu de la 
Ciència de Chiba que va ser molt interessant. I allà 
vam anar al  castell  de Chiba que era molt  gran i 
amb  una  arquitectura  esplèndida.  Finalment,  vam 
anar al  temple Shrine, el vam visitar i ens hi vam 
quedar  a  sopar  el  Curri  Takenko, un inusual  curri 
preparat  amb brots  de bambú i  un toc d'espècies 
picants.

 

El tercer dia vam anar al nord de Tòquio a la ciutat 
de Saitama. Allà no hi havia tants llocs per visitar 
com  Chiba  i  vam  decidir  anar  a  l'Aquàrium  de 
Saitama que ens l'havien recomanat. Hi havia moltes 
espècies d'animals que no hi havia vist mai. Després 
vam anar  al  Museu dels  Rius  que em va agradar 
molt perquè recreava el paisatge que  rius que hi 
havien al llarg del Japó. Seguidament, vam anar al 
Museu del Tren on ens van explicar tota la història 
dels trens del passat al present, hi havia trens molt 
estranys d'última generació.

També  vam anar  a  visitar  un espai  en honor  del 
gran  cantant  dels  Beatles,  John  Lennon,  hi  havia 
objectes d'ell i del grup records de quan va viure al 
Japó  amb la  Yoko Ono,  em va agradar  molt.  Per 
acabar el dia vam sopar Anmistu amb anpan i sushi. 
L'Anmitsu es un postre japonès que s'elabora amb 
petits cubs d'agar-agar, que és una gelatina blanca 
translúcida feta d'algues vermelles o verdes i que es 
dissol amb aigua (o suc com el de poma) per fer 
gelatina. Després es serveix llavors en un bol amb 

anko,  pèsols  cuits,  sovint  gyūhi i  diverses  fruites, 
com préssec,  mikan, cirera i  pinya. L'anpan és un 
brioix farcit d'Anko molt dolç.

 

L'últim dia el vam dedicar a visitar la capital del país 
del sol naixent. El primer que vam fer va ser anar al 
Palau Imperial, és un monument increïble, mai havia 
vist un edifici o palau tant gran a la meva vida! La 
casa de l'emperador, de tamany immens i decoració 
magnífica. Em va encantar tant com al segon lloc on 
vam anar:  el  parlament.  L'estructura  del  qual,  no 
s'assembla molt al d'aquí.

Després vam anar a uns quants museus que ens van 
deixar bocabadats com el museu de la cervesa on 
ens  van  ensenyar  l'elaboració  i  la  seva  història. 
També vam anar al  museu del  beisbol,  un museu 
molt peculiar on ens van ensenyar com ha influït el 
beisbol a la societat japonesa. El beisbol allà és com 
el  nostre  futbol.  Després  vam anar  a  alguns  dels 
museus que em van agradar més com el museu de 
Edo(així  s'anomenava  Tòquio  abans)on  ens  van 
ensenyar  l'evolució  de  la  ciutat.  També  em  va 
agradar molt el museu de l'espasa japonesa, va ser 
el millor de tots eren increïbles les espases antigues 
japoneses (katana).

 

Finalment  vam  acabar  el  nostre  viatge  comprant 
alguns  records  a  les  botigues  de  manga  i  de 
vídeojocs  que  són  enormes.  I  per  acabar  vam 
menjar uns plats de tallarines i sushi davant la torre 
de Tòquio. La veritat és que aquell viatge va ser el 
millor de la meva vida. I també donem les gràcies al 
país del sol naixent per acollir-nos tan bé!, 


