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Introducció

L’objectiu d’aquest viatge ha estat visitar les zones kàrstiques més 
importants de Vietnam situades al nord i al centre del país: l’illa de Cat 
Ba (província de Quang Ninh), amb el seu Parc Nacional, les badies 
de Halong i Lan Ha i els langurs de cap blanc, una mona catirrina en 
greu perill d’extinció que habita als rasclers i a les coves; la muntanya 
de Huong Tich (província de Ha Tay), un dels cims més bonics de la 
serralada de Hong Linh, on es troba la famosa pagoda subterrània del 
Perfum; els karsts de Tam Coc i Trang An (província de Ninh Binh), 
que ofereixen hores de navegació pels rius i, finalment, el Phong Nha
Ke Bang National Park (província de Quang Binh), on hi ha la famosa 
Hang Son Doòng (Hang, en vietnamita vol  dir “cova”), explorada per 
la British Cave Research Association (BCRA) entre el 2009 i el 2012, 
que té unes galeries tan enormes que hi podria volar -segons diuen-
un Boeing 247 i que ha desbancat la sala Sarawak, a Borneo, fins 
aleshores la més gran del món. 

Molta feina a fer per dues persones només en 13 dies, al nostre aire i 
amb el mínim d’equipatge possible, sabent que no disposaríem de 
vehicle propi (a Vietnam no lloguen cotxes sense conductor) i que, 
molt possiblement, ens hauríem de desplaçar d’un lloc a l’altre amb la 
càrrega a l’esquena. Finalment ho hem fet en taxis, tren, moto i 
embarcacions de tot tipus (ferri, vaixells amb motor i, principalment, 
amb barquetes de rems accionats pels nadius -principalment dones-
amb els braços i amb els peus). 

No era la intenció fer cap cova per manca de temps i d’equip, tot i això 
n’hem visitat 24!, tres amb pagodes o altars a dins, una amb un 
hospital militar subterrani de la guerra del Vietnam, moltes travessant-
les de punta a punta amb barquetes, una d’elles, la Hang Dot, d’un 
quilòmetre de recorregut. Altres “en sec”, com les famoses Hang
Phong Nha i Hang Thien Duong (cova del Paradís), les dues de 
dimensions gegantines com totes les del Phong Nha Ke Bang National
Park, un “premi de consolació” que compensa no pagar els quasi 
3.000 euros que costa la visita a la veïna Hang Son Doòng ni haver 
d’esperar mesos per fer-ho. 

No recordo haver-nos emocionat tant davant d’un karst. Cap com el 
de Vietnam. L’aspecte menys positiu de l’experiència és no haver 
pogut captar amb les càmeres la grandiositat de les coves visitades. 
Res a fer. 

Valgui l’experiència del nostre viatge per animar als amant de la 
natura i l’espeleologia a anar a Vietnam. Ho recomanem.

Barcelona, setembre de 2019

VIATGE AL KARST DE VIETNAM

Montserrat Ubach i Tarrés
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L’illa de Cat Ba ha estat la primera zona 
kàrstica visitada del nostre viatge. Té una 
superfície de quasi 300 km2 i una altura mitja 
de 70 metres sobre el nivell del mar. 
Presenta els típics pitons calcaris dels illots 
de la famosa badia de Halong. 

El nom de Cat Ba vol dir en vietnamita “illa 
de les dones”. Està situada al nord del país, 
al golf de Tonkin, a la província de Quang
Ninh i és la més gran de les 366 illes que 
formen l’arxipèlag de Cat Ba, un dels llocs 
més privilegiats del nord de Vietnam.

EL KARST DE L’ILLA DE CAT BA                                                  
I LES BADIES DE HALONG I LAN HA 

A l’est de l’illa de Cat Ba es troba la badia de 
Lan Ha que forma part de la “Regió de la 
badia de Halong”, que inclou tres badies: la 
pròpia de Halong (al centre), la de Lan Ha (al 
sud-oest) i la de Bai Tu Long (al nord-est). 
Les tres comparteixen caràcters similars 
geològics, geogràfics, geomorfològics, 
climàtics i culturals.

La badia de Halong, de gran valor estètic, 
geològic i biològic, va ser declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 
1994, declaració que es va ampliar
el 2000. El 2011 va ser inclosa entre les set 
meravelles naturals del món.

Està formada per més de 3.000 illots de 
pedra calcària monolítica coberta d’espessa 
vegetació. Quasi tots són torres individuals 
que arriben als 100 metres d’alçada. Moltes 
són buides per dins i contenen grans coves. 
Altres amaguen nombrosos llacs que 
inunden les dolines.

Es tracta d’un paisatge modelat a través de 
500 milions d’anys en diferents condicions i 
ambients, 20 milions dels quals han estat 
sotmesos al l’impacta del clima humit 
tropical, responsable, també, de les 14 
espècies de flora i 69 de fauna endèmiques.

A dalt, el paisatge kàrstic de la badia de Lan Ha.                                    
A baix, una de les coves visitades a Cat Ba.
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La badia de Lan Ha, més pròxima a l’illa de 
Cat Ba, és la que presenta un paisatge més 
original i inalterat amb una més gran 
concentració de pitons calcaris que el mar ha 
anat dividint en golfs i badies més petites que 
contenen platges idíl·liques i amagades, llacs 
intactes i coves per explorar. Tot en un mar 
tranquil on hi trobem petites comunitats 
aïllades de pescadors, algunes flotants

A diferència de les altres illes de l’arxipèlag, al 
seu interior hi ha una extensa jungla tropical 
amb una gran riquesa de flora i fauna 
reconeguda per l’UNESCO com Reserva 
Mundial de la Biosfera l’any 2004. El terreny, 
tan escarpat, fa impossible l’agricultura, o 
sigui que els seus 14.000 habitants viuen 
pràcticament de la pesca i el turisme.

Cat Ba és el millor port de sortida per a 
navegar per les badies de Halong, Lan Ha i 
Bai Tu Long  fugint de les rutes clàssiques del 
turisme d’agències que ho fa des de la ciutat 
de Halong. Si bé l’illa és famosa per les seves 
platges i per ser punt d’amarratge dels 
creuers i vaixells, destaca pels llacs d’aigua 
dolça del seu interior, les cascades, els 
pantans, la vegetació, la fauna i els típics 
pitons rocallosos del terreny kàrstic vietna-
mita. El més alt és la muntanya Cao Vong, de 
320 m.

Un karst tan excepcional amaga multitud de 
coves, moltes d’elles dins d’una àrea de 
15.200 ha que ocupa gairebé la meitat de l’illa 
i que el 1986 va ser declarada Parc Nacional, 
passant a ser la primera reserva protegida de 
Vietnam.

De dalt a baix: Halong, els rascles de Cat Ba
(badia de Lan Ha) i panoràmica des de Cat Ba.
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De les coves visitades destaquem per la seva 
curiositat la Quang Y, que va servir d’hospital 
durant la guerra als soldats del Viet Cong.  

Els edificis subterranis, que arriben als 200 
metres de llargada, van ser construïts a 
l´interior de la cova durant els anys 1963 a 
1965. Tenen 3 nivells i un total de 17 
habitacles. Hi ha una piscina i fins i tot una 
gran sala de projeccions. Hi conserven part 
del mobiliari i estris de l’època i uns 
maniquins que recreen l’ambient.

Una altra de les coves representatives, no 
només de Cat Ba, si no de totes les de l’arxi-
pèlag, és la Hang Dong Trung Trang.

Han condicionat uns 300 metres de galeria 
amb un sistema d’il·luminació molt limitat per 
preservar l’entorn i la fauna que hi habita i es 
pot visitar sense guia.

L’interès de la cova, a part de les excel·lents 
formacions que deixen bocabadats als 
turistes, radica en la seva ubicació; una gran 
boca d’entrada penjada en una cinglera, mig 
amagada per la jungla, a la qual s’hi arriba a 
través d’una escalinata suspesa sobre pilars 
que ofereix unes magnífiques vistes d’ocell. 
Va ser utilitzada com amagatall per l’exèrcit i 
la gent de l’illa durant la defensa nacional. Hi 
han trobat óssos fòssils i eines de pedra 
utilitzades pels vietnamites prehistòrics. 

Esquerra, interior de la cova Hospital.
Dreta, des de la plataforma superior de l’escala 
que permet superar el nivell d’arbres i accedir a 
la Hang Dong Trung Trang.
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Però el karst de l’illa de Cat Ba té un interès 
afegit: els seus impressionats rasclers que 
cauen en vertical a les aigües turquesa de 
l’abadia de Lan Ha són el refugi del Langur
Trachypithecus poliocephalus una mona 
catirrina endèmica d’aquesta illa que es troba  
en greu perill d’extinció. Per la seva 
importància li dediquem unes ratlles a part.

Només afegir, a tall de curiositat, que Cat Ba, 
va ser el preludi d’un fet que es repetiria 
durant tot el viatge en les altres tres zones 
kàrstiques visitades i del que no hi hem sabut 
trobar explicació: Anàvem fets a la idea, per 
allò llegit i per l’experiència d’altres viatgers 
que ens han precedit, que un aspecte 
negatiu de Vietnam és la massificació
humana, especialment de turistes. I, com 
exemple, l’abadia de Halong, on es diu que 
és impossible fer una fotografia dels pitons 
calcaris sense que hi surtin pel mig un munt 
de barques i creuers. Doncs bé, vam dedicar 
un dia sencer a recórrer les badies de 
Halong i Lan Ha amb un vaixell de dos pisos, 
amb capacitat per a 40 persones, sols!. 
Només el capità i nosaltres dos. I el nostre 
vaixell va ser l’únic amb turistes que va 
salpar aquell matí del port de Cat Ba. Això 
ens va permetre decidir que fèiem, on 
anàvem i on paràvem i, fins i tot, conduir 
l’embarcació! També gaudir tranquil·lament 
d’un paisatge kàrstic espectacular i solitari. 

És el viatge que menys ens hem entès amb 
la gent. Poquíssims parlaven l’anglès, només 
el vietnamita i, la gran majoria, amb poca 
pràctica, ganes o capacitat per intentar 
entendre al foraster, o sigui que hem tornat a 
casa sense resoldre el misteri de la llegenda 
-o no- de la massificació humana a Vietnam. 
(Hanoi, és un altra història).

El contrast: la soledat de Cat Ba i el tràfic dels carrers de Hanoi.
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El langur o lutung de cap blanc (Trachypithe-
cus poliocephalus poliocephalus) és una 
espècie de primat catarrí de la família 
Cercopithècidae endèmic de l’illa de Cat Ba. 
Es mou per un territori d’uns 100 km2

principalment dins el Parc Nacional Cat Ba.

Té la corona del cap, les galtes i la nuca d’un 
blanc groguenc. La resta del pèl dels adults 
és de color fosc tirant a negre i el de les cries 
taronja brillant.

Fa entre 50 i 60 cm de cos i  pesa entre 15 i 
20 kg. Té els peus prims i la cua llarga, no 
prènsil, que pot arribar al metre de llarg. De 
dia està molt actiu i es desplaça pels boscos i 
valls de l’illa. Al capvespre  es retira als 
rasclers dels penya-segats i descansa a les 
coves i als petits refugis de les roques. És la 
millor hora de veure’l des de la badia.

Viuen en grups de 5-6 membres y normal-
ment tenen una sola cria l’any. Les femelles 
arriben a la maduresa sexual als 3 o 4 anys, 
els mascles dels 5 als 7. En estat salvatge 
tenen una esperança de vida de 25 anys.

Disposen d’unes grans glàndules salivals per 
a digerir els vegetals que menja. La seva 
dieta es composa principalment de fulles però 
també inclou brots, flors, fruita i escorces. 

ELS LANGURS (LUTUNGS) DE CAP BLANC DE L’ILLA DE CAT BA

Adults i cries de langurs (lutungs) de cap blanc en els rasclers de 
l’illa de Cat Ba. Foto cortesia de la Croeni Foundation.

En tres generacions la població de l’illa ha 
disminuït un 80% degut principalment la caça 
furtiva donat que els utilitzen per la medicina 
tradicional. També degut a la pèrdua 
d’hàbitat. Només hi ha 60 lutungs localitzats 
en els boscos kàrstics i a la costa de Cat Ba. 
La Unió Internacional per a la Conservació
de la Naturalesa (UICN) considera aquesta 
subespècie de Trachypithecus en “perill crític 
d’extinció” i la inclou entre els 25 primats 
més amenaçats del món. 

Actualment les autoritats del Parc estan fent 
grans esforços per a protegir-los de l’impacta 
humà i de les activitats econòmiques i 
turístiques que actuen en detriment seu i, en 
general, de l’ecosistema de l’illa. 

Fins avui el Parc Nacional de Cat Ba, que 
destaca per la seva gran diversitat biològica, 
ha cooperat amb diverses organitzacions 
internacionals per estabilitzar la població de 
lutungs mitjançant campanyes de divulgació
en contra de la caça.

El Parc també ha creat zones de protecció
restringida per a afavorir la seva supervi-
vència i millorar la capacitat reproductiva. 
Això ha fet que aquests primats s’hagin 
convertit en l’illa en el símbol de la Reserva 
Mundial de la Biosfera.
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Fotos cortesia de Incense Travel. 4, Alley 604/49/44, Ngoc Thuy Road, Long Bien, Hanoi 126430. 
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LA PAGODA SUBTERRÀNIA DEL PERFUM

La segona de les àrees visitades ha estat la 
muntanya calcària de Huong Tich, coneguda 
com la muntanya Perfum, un dels cims més 
bonics de la serralada de Hong Linh
(província de Ha Tay), on va néixer el gran 
poeta vietnamita Nguyen Du, una celebritat 
cultural reconeguda mundialment. Es troba a 
uns 70 km al sud oest de Hanoi. 

L’itinerari fluvial per arribar al peu de la 
muntanya Perfum circula pel mig de les 
típiques estructures kàrstiques vietnamites, 
valls i temples que apareixen a banda i 
banda del riu Yen Vi.

Dalt la muntanya, a 650 metres sobre el 
nivell del mar, es troba la famosa pagoda 
subterrània Huong Tich o pagoda Perfum on 
es venera a Quan Am Budda. És la més 
important de les 18 pagodes que conté la 
muntanya i el centre de peregrinació de 
milers de persones que el visiten cada any 
de primers de gener a finals de març del 
calendari lunar. Es tracta del festival religiós 
de més llarga durada del país. 

Dreta,Toni Nubiola en la barqueta que ens durà al 
peu de la muntanya Perfum, al cim de la qual es 
pot accedir caminant per entre una frondosa 
vegetació tropical...  o en telefèric, molt millor!                               
A l’esquerra, el festival anual de la pagoda.
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La pagoda Huong Tich es troba al fons d’una 
gran cova natural a la qual s’hi accedeix 
baixant 120 graons. Segons els nadius és 
entrar a l’enorme boca d’un dragó. Hi ha 
diversos altars i llocs de culte situats a 
diferents nivells de la cavitat. El primer, al peu 
d’una enorme columna estalagmítica que 
presideix la sala d’entrada i que es veu des del 
punt més alt de l’escalinata. Destaquen les 
estàtues de Bodhisatva, la devesa de la 
Misericòrdia, tallada en pedra maragda durant 
la dinastia Tay Son (1778-1802) i una 
campana de bronze del 1655.

Les estalagmites i les estalactites de la cova 
són venerades i se les hi demana favors, com 
ara la fertilitat i la prosperitat. En una d’elles, 
amb forma del pit d’una dóna, per on cauen 
gotes d’aigua que els peregrins consideren llet 
materna, les recullen amb les mans obertes 
per rebre la seva benedicció. Altres 
formacions tenen noms significatius, com ara 
les monedes, l’arbre de l’or i de la plata, el 
coco, l’arròs o la cistella dels cucs de seda.   

La pagoda Huong té una llarga història en la 
literatura vietnamita i el seu nom ha estat el 
tema de moltes cançons, poesies, treballs 
literaris i pintures. Si haguéssim de buscar un 
punt negatiu de la visita a la muntanya  
Perfum seria les parades de venda de tot  
tipus de fauna silvestre que et trobes pel 
camí... i que, és clar, et donen molta feina.

Dreta, interior de la cova de la pagoda 
subterrània Huong Tich (o pagoda 
Perfum).

Esquerra, una de les 18 pagodes que 
conté la muntanya i, a sota, en plena 
“operació alliberament” d’ocells engabiats.
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A uns 70 km al sud de la muntanya Perfum 
visitem l’àrea kàrstica de Tam Coc (o Bich
Dong) un preciós paratge natural de la 
província de Ninh Binh. Destaquen els seus 
pitons calcaris espectaculars que s’alcen en 
mig dels camps d’arròs d’un color verd brillant 
amb tonalitats groguenques que accentuen 
encara més la majestuositat d’aquests relleus. 
D’aquí que Tam Coc se’l conegui com la 
“Badia verda de Halong”.

Tam Coc significa “les 3 coves”, un nom prou 
significatiu i atractiu pels espeleòlegs. El 
recorregut pel riu Ngo Dong el fem amb una 
petita barca per a dues persones conduïda 
per un vietnamita que, seguint la curiosa 
manera de remar de la zona, ho fa amb els 
peus. 

Durant més de dues hores naveguem pel riu i 
travessem el sistema kàrstic de coves inunda-
des format per la Hang Ca, la Hang Giua i la 
Hang Cuoi. Totes són similars. La més llarga  
fa 127 metres de llarg amb una boca 
d’entrada i sortida d’uns 20 metres d’ample 
per 2 d’alt i amb formacions a les parets i al 
sostre. Un cop travessada la tercera cova, a 
uns 4 km més enllà, s’arriba al “rierol de les 
fades”, un estany d’aigües cristal·lines amb 
peixos de tots colors que suposa el punt i final 
del trajecte....des del riu. 

ELS RIUS SUBTERRANIS DE TAM COC I TRÀNG AN

Travessant les coves de les regions de Tam Coc i 
Tràng An amb un barquer remant amb els peus.
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Després de la navegació pel riu Ngo Dong 
ens espera el més espectacular: la vista 
aèria d’aquest recorregut fluvial des del cim 
de la muntanya Ngu Nhac, que, a més ens 
permetrà visitar tres pagodes construïdes el 
1428 i la cova Mua, mig inundada. 

Per si no en tinguéssim prou de pujar i baixar 
els 460 graons tallats a la pedra per arribar 
dalt la darrera pagoda de la Ngu Nhac, amb 
una calor i humitat fora de mida, ens 
desplacem a Tràng An, un altre sector del 
mateix sistema kàrstic menys conegut i 
salvatge, a uns 10 km de Tam Coc. Entre les 
dues àrees ocupen una extensió de més de 
6.172 ha i han rebut la protecció especial 
com a “lloc pintoresc”.

Tràng An acull dos tipus principals 
d’ecosistemes: l’aquàtic, que el formen unes 
30 espècies d’animals flotants i 40 de 
bentònics -aquests organismes que viuen al 
nivell més baix de l’aigua- i l’ecosistema de 
muntanya format per més de 600 espècies 
de plantes i 200 d’animals, en els quals 
predominen els boscos, els pitons calcaris i 
les coves inundades. 

A dalt, panoràmic de Tom Coc. A la dreta un 
dels dos cims de la muntanya Ngu Nhac i una 
de les coves navegables.
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Les coves de la xarxa subterrània de Tràng
An que es poden visitar navegant pel riu i 
travessar-les de punta a punta són, exacta-
ment, 16 !. Per esgotament “només” en vam
fer 12!! Sense deixar-nos, lògicament, la més 
llarga, la Hang Dot, d’un quilòmetre de 
recorregut.

Al cap vespre, la tornada pel riu Sao Ke, dalt 
la barqueta de rems conduïda plàcidament 
per una menuda i somrient vietnamita, sota la 
tempesta, en mig de tanta meravella kàrstica i 
amb un silenci només trencat pels trons i els 
espetecs dels llamps, va esdevenir màgica i 
hipnòtica.

Navegant pel riu Tràng An.
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En la mateixa àrea kàrstica de Ninh Binh, 
visitem dues cavitats més explorades el 2007 
a la muntanya de Tuong, al districte de Nho
Quan, i que atrauen el nostre interès per les 
colònies de ratpenats que hi habiten (no 
tenim informació sobre l’espècie). Per 
accedir-hi cal fer una primera aproximació
pel riu i després una curta marxa per la 
jungla. La Hang Thien Ha té una primera part 
seca i una segona amb riu subterrani, pel 
que cal navegar uns 700 metres. La veïna 
Hang But és tota inundada. Seran les dues 
úniques coves de Vietnam, de les 24  
visitades, on hi veurem fauna, fins i tot serps.

Esquerra, embarcant sota la pluja per 
accedir a la Hang Thien Ha i observant 
ratpenats dins la cova. Dreta, fauna 
que vam poder fotografiar. 
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No podíem acabar el viatge sense visitar el 
Parc Nacional Phong Nha-Ke-Bàng, a uns 
500 km al sud de Hanoi, on es troba la 
famosa Hang Son Doòng amb unes 
dimensions tan gegantines que ha desbancat 
la sala Sarawak, a Borneo, que ostentava el 
títol de ser la més gran del món.

El parc es va crear el 2001 i va ser reconegut 
com Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO el 2003 per tal de protegir la seva 
zona kàrstica de 2.000 km2 i preservar 
l’ecosistema dels boscos tropicals calcaris de 
la Serralada Annamita, on es troba.

EL PARC NACIONAL PHONG NHA-KE-BÀNG

El karst

En la regió del Phong Nha-Ke-Bang hi 
predomina el karst tropical, amb formes 
superficials típiques (pitons, valls, dolines, 
polies...) i amb una extensa xarxa de 
coves. Data de més de 400 milions d’anys i 
és molt més antic que altres parcs de la 
UNESCO del sud-est asiàtic, com pot ser el 
de Palawan (Filipines) o els de Malàisia, 
Tailàndia, Xina, Papua o Nova Guinea.

Hi han intervingut molts aixecaments 
tectònics i nivells canviants del mar, de

manera que els estrats de roca calcària
s’intercalen de manera complexa i donen 
una complicada estructura geològica. La 
solució sulfurosa i l’acció hidrotèrmica
també sembla que han jugat un paper 
important en la formació del paisatge i les 
coves, si bé encara no s’ha estudiat en 
profunditat.  Segons els geòlegs el Parc és 
el resultat de cinc etapes del desenvolu-
pament i moviment de l’escorça de la terra 
en aquest sector:

-Ordovicià -etapa siluriana preliminar (uns 
450 millons d’anys).

-Etapa devoniana Mitja- tard (uns 340 
milions d’anys).

-Carbonífer -Pèrmic (uns 300 milions 
d’anys).

-Etapa orogènica mesozoica.

-Etapa cenozoica.

El karst del Phong Nha.-Kè Bàng s’estén 
fins la frontera de Laos i compta amb una 
dotzena d’elevacions muntanyoses 
calcàries que arriben als 1.000 metres 
d’alçada. La més alta és la Phu-Tao de 
1.174 m. però el supera el Co Preu, no 
calcari, el cim més alt de la regió.

Hang Son Doòng. Foto Dimitriy Arkhypov
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Les coves

S’han catalogat més de 300 cavitats de grans 
dimensions, no totes explorades, de les 
quals, la més famosa -abans de descobrir  la 
Son Doòng- i la que dona nom al parc, és la 
Hang Phong Nha. De fet és la que va donar a 
conèixer al món el potencial subterrani 
d’aquest indret del planeta. 

La Hang Phong Nha

És la primera cova que visitem del Parc. S’hi 
accedeix a través del riu Chay que és qui ha 
format la majoria de coves del Phong Nha-
Ke-Bàng i que canvia de nom pel de Nam Aki
quan s’endinsa a la cavitat per reaparèixer 20 
km més enllà. El sector sec de la cova 
presenta grans sales i galeries que arriben 
als 40 metres d’alçada amb una gran munió
de formacions. No és estrany que per la 
seves característiques i història hagi estat la 
primera cova emblemàtica del parc. 

El 1550 el vietnamita Durong Vàn An va ser 
el primer que la cita i també en fan referència 
les nou urnes de la ciutadella de Huè de la 
dinastia Nguyen, iniciada el 1802. A finals del 
segle XIX Léopold Michel Cadière, un capellà
francès, va organitzar una expedició per 
explorar-la i la va declarar con la cova més 
bonica del món després del Padirac (França) 
i les coves del Drac (Mallorca). El 1937 
l’oficina de turisme del Governador francès 
en Huè, la va publicitar en un fulletó. 

Finalment, el 1990, la Universitat de Hanoi va 
acceptar una proposta de cooperació amb la 
British Cave Research Association (BCRA), 
iniciant-se la recerca sistemàtica de coves de 
la regió.

El 1999 s’hi van afegir els científics del 
Centre Tropical Rus-Vietnamita i poc a poc 
els resultats es van fer notar, amb l’explora-
ció de noves galeries de la Phong Nha que 
va assolir els 7.729 metres de recorregut i la 
descoberta de noves cavitats, com ara la 
Hang Thien Duong (cova del Paradís), que 
també hem visitat i que, per la seva 
grandiositat i bellesa ha esdevingut un altre 
“clàssic” del Phong Nha-Ké Bàng.

Navegació pel riu Chay per accedir a 
l’entrada de la Hang Phong Nha, la cova 
que ha donat nom al Parc Nacional.



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 1
9-

20
19

La Hang Thien Duong (cova del Paradís)

La segona cova que visitem del parc ha 
estat la Hang Thien Duong explorada el 
2005 pels espeleòlegs de la BCRA d’Angla-
terra. El 2010 es va obrir un primer sector al 
públic. En total fa 31,4 km, una de les més 
llargues d’Àsia. A diferència de la Phong
Nha i la majoria de les cavitats del parc no 
hi circula cap riu interior i, per arribar-hi, s’ha 
de creuar el bosc i remuntar uns dos cents 
metres per la muntanya per un camí que 
han condicionat per a facilitar l’accés. 

És grandiosa, amb sales que arriben als 150 
metres d’amplada i 80 metres d’alt. S’entra 
a través d’una reduïda boca que dóna accés 
al sostre d’una gran sala, plena d’enderrocs 
i formacions gegantines, amb la qual cosa el 
primer impacte és gran. Per facilitar l’accés 
als visitants a aquesta primera part de la 
cova hi han construït una passarel·la de 
fusta de 3,5 metre d’ample i més d’un 
quilòmetre de llarg, aconseguint el rècord 
nacional de “camí de fusta més llarg”. Més 
enllà, la cova segueix 6 km i el tros visitable 
acaba amb una sala amb llum natural que 
entra a través d’una “claraboia”.  

Si no es va preparat, intentar fer fotos a 
aquestes gegantines coves vietnamites és 
feina inútil i frustrant. Gràcies a la il·lumina-
ció artificial de certs sectors de les cavitats 
visitades hem pogut obtenir alguna imatge.  
I en tot cas, sempre queda el recurs de 
tornar-hi.

Hang Thien Duong. Foto cortesia Oxalis.
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La Hang Son Doòng

La Hang Son Doòng és la “joia de la corona”
del Parc Nacional Phong Nha-Ke-Bàng. Vagi 
per endavant dir que no l’hem visitada. Què
més voldríem! però haver estat al costat i no 
parlar-ne, és un crim. 

La seva visita està reservada exclusivament 
als tours que organitza l’empresa d’aventu-
res Oxalis, que en té la concessió del 
Govern i del Parc. Apuntar-te a una d’aques-
tes visites costa 3.000 dòlars (uns 2.700 
euros)! i hi ha cua d’espera de mesos i, fins i 
tot, d’un any! 

Tot i això vam anar a parlar amb l’oficina 
central oberta al parc per si “per casualitat”
feien una entrada aquells dies i els hi 
“sobrava” alguna plaça. Doncs sí, podíem 
apuntar-nos a l’últim tour de la temporada 
que es feia la setmana següent... quan ja no 
hi érem. Llàstima! Mirant la part positiva ens 
vam estalviar d’haver de parlar d’un preu 
que ni boixos estàvem disposats a pagar.

L’esport “nacional” de Parc són els tours a 
les coves, que t’ofereixen en deu mil oficines 
d’aventures i als hotels. Pràcticament tot 
controlat per Oxalis, si bé operen un parell 
d’empreses més que passen desaperce-
budes davant el desplegament publicitari i la 
presència d’Oxalis que, com diem, té
l’exclusivitat, si més no, de la Son Doòng. 

Hang Son Doòng. Foto cortesia Oxalis

Parlant amb la central d’Oxalis.
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La Hang Son Doóng la va explorar per 
primera vegada el 2009 un equip anglès de 
la BCRA dirigit pel matrimoni Limbert amb 
les indicacions d’un nadiu que l’havia 
localitzat el 1991. Com moltes altres coves 
de Vietnam l’havien utilitzat de refugi dels 
bombardejos aeris durant la guerra. 

El 2010 la National Geographic va enviar un 
equip per topografiar-la i el fotògraf Carsten
Peter va obtenir unes magnífiques fotogra-
fies que va fer públiques l’any següent i que 
van encantar al món. Han explorat tot just 
6,5 km però les dimensions de les galeries 
per on hi circula un riu són espectaculars, 
amb alçades que arriben als 150 m i als 200 
d’amplada i amb formacions estalagmítiques
de 80 metres d’alt. 

Ni la Son Doòng ni cap cova del parc es pot 
fer per lliure. Tot està controlat, fins i tot les 
caminades per la selva. Volíem intentar 
arribar a la boca de la Son Doòng, només 
per veure-la, i no ens van deixar.

El motiu, diuen, és que a Vietnam està farcit 
de bombes. Segons el Centre de Tecnologia 
per a l’Eliminació de Bombes i Mines, més 
de sis milions i mig d’hectàrees, la quinta 
part del territori nacional, està sembrat 
d’artefactes no explotats i afirmen que 
Estats Units va llençar sobre Vietnam 15 
milions de tones de bombes, quatre vegades 
més de les que va utilitzar en tota la Segona 
Guerra Mundial. Des de que va acabar la 
guerra, el 1975, han mort més de 42 mil 
vietnamites per les explosions d’aquests 
artefactes i les notícies als diaris sobre nous 
casos es repeteixen sovint. Davant 
d’aquests arguments millor no intentar-ho.

El tour a la Hang Son Doóng dura quatre  
dies i tres nits, dues acampant dins la Son 
Doòng i la tercera a l’entrada de la Hang En, 
una altra de les coves més interessants del 
Parc junt la Hang Va. La visita Inclou més de 
25 portejadors, assessors i guies de 
seguretat. Segons Oxalis no cal ser 
espeleòleg, només estar en forma, tenir 
experiència en trekking i diners per pagar.  

Per més informació:

OXALIS ADVENTURE TOURS
Phong Nha Commune, Son Trach
Village, Bo Trach District, Quang Binh
Email: contact@oxalis.com.vn

De dalt a baix:

1- La Hang Son Doòng.

2- Una de les més conegudes fotos de la 
Son Doòng, presa per Carsten Peter per 
la National Geographic el 2011, on 
l’espeleòleg Sewell puja a la superfície 
deixant a baix el “Jardí de l’Edén”.  
(Fotos de la Son Doòng, cortesia Oxalis).

3- Cartell pels nens de les escoles 
vietnamites on se’ls hi explica el perill de 
les bombes i què han de fer si en troben 
una. 
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Per acabar, què millor que les fotografies (cortesia Oxalis) de dues meravelles més del Parc 
Nacional Phong Nha-Ke-Bàng: la Hang En (a dalt), que és on es passa la tercera nit del tour
de la Hang Son Doòng, i la Hang Va (a baix) amb el seu impactant bosc de formes còniques 
de calcita que es troba al final de la cova.
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ÀREES KÀRSTIQUES VISITADES

Illa de Cat Ba, (Prov.de
Quang Ninh). Badies de 
Halong i Lan Ha.

Phong Nha Ke Bang 
National Park
(Prov.de Quang Binh).

Tam Coc i Trang An
(Prov. de Ninh Binh).

Muntanya de Huong Tich o 
Perfum (Prov. de Ha Tay).

VIETNAM
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Imatges d’alguns dels 
transports utilitzats a 
Vietnam per desplaçar-
nos d’un lloc a l’altre: 
taxis (molts), motos, 
embarcacions de tot tipus 
i amb el tren que va de 
punta a punta del país, 
una experiència que cal 
no perdre’s 

... i el típic tren Hanoi  - Ho Chi Minh

Transports utilitzats 


