
Tal vegada una de les riqueses del Palau consisteix en què es pot abordar des de 
múltiples perspectives: com a visita museística, entrant a cadascun dels seus pave-
llons, salons i temples i gaudint de la immensa riquesa arquitectònica i decorativa; 
des d’una perspectiva històrica, imaginant-nos i descobrint la vida de l’Emperador 
i la seva cort recorrent sales de tron, teatres i estances dels segles XVIII i XIX; o 
simplement deixant-nos endur per les seves senderes i ponts, gaudint i observant 
l’immens llac central, el magnífic i serè pujol de la Longevitat o els múltiples jar-
dins imperials representatius de tots els racons del país. 
 
Dintre d’aquest complex, que servia de residència imperial durant els mesos més 
calorosos, vam trobar dues curiositats. La primera és l’anomenat carrer Suzhou, 
rèplica en miniatura d’una ciutat portuària típica del sud de Xina que l’empera-
dor va manar construir per a diversió de les concubines, per tal que aquestes, que 
aparentment s’avorrien molt, poguessin anar de compres a les seves nombroses 
cases de te o divertir-se als seus restaurants (avui dia transformats en botigues de 
souvenirs atesos per dependents amb vestits de l’època). També sorprèn, en una 
de les ribes del llac, trobar-se amb un immens vaixell de marbre i cristall, una nau 
construïda per a l’emperadriu Cixi per celebrar fabuloses festes. La seva estructura 
imita la d’un vaixell de vapor de rodes i és avui per als xinesos un clar símbol de 
l’opulència corrupta de la família imperial.

SIMPLEMENT BEIJING
Qualsevol cantó de la ciutat, qualsevol 
parc o plaça és ideal per a simplement 
asseure’s i observar avis practicant tai-
txi, àvies passejant amb els seus néts, 
escombriaires i recol·lectors prenent-se 
un descans i jugant a les cartes o als 
escacs, joves fent pícnics o passejant en 
bicicleta, dones rentant o penjant roba 
en ple carrer... La ciutat és un constant 
estímul visual, desafia la nostra imagi-
nació i trastoca els nostres paràmetres 
del que és el normal i el correcte, supe-
rat el xoc inicial. Beijing és una ciutat 
que ens obliga a perdre’ns pels seus 
carrerons per descobrir la bellesa quo-
tidiana dels seus racons ocults i els seus 
serens habitants. 
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