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Col·laboracions

LA VOLTA AL MÓN D’EN MIRI I EN MUNI

El febrer passat Verges va rebre la visita d’una família molt 
especial: en Kim, un pare sud-coreà, amb els seus dos fills 
bessons de quatre anys, en Miri i en Muni. Aquesta família 
es trobava just a mig camí de la seva aventura: fer la volta 
al món en tres anys.

Fa un any i mig que van deixar casa seva, a Corea, i 
han travessat països com la Xina, el Vietnam, Tailàndia, 
l’Índia i el Nepal, on els bessons van fer quatre anys. Du-
rant aquest tram del recorregut, van utilitzar el transport 
públic: autobusos i trens. En arribar al Pakistan, van te-
nir problemes amb els visats i no els van deixar travessar 
el país. Llavors decidiren agafar un avió fins a Turquia i, 
després de passar per diversos països balcànics i de l’est 
d’Europa, van arribar a Alemanya. Allí els esperaven uns 
amics i és on van decidir canviar de mitjà de transport i 
construir-se l’autocaravana més petita del món: un carro 
de fusta d’uns cent quilos que en Kim arrossega amb una 
bicicleta de muntanya. Aquest carro transporta les poques 
pertinences de la família i un banc on s’asseuen en Miri i 
en Muni mentre viatgen. Durant la nit, aquest petit re-
molc es converteix en el seu habitacle: un llit més llarg on 
dorm en Kim i a cada costat un de petit per a cada un dels 
bessons.

Porten l’estrictament necessari per a continuar el viatge: 
un fogonet, algun estri de cuina, menjar que van com-
prant pel camí, sacs de dormir i roba d’abric, una càmera 
de fotos, mapes, la roba que duen posada i una joguina 
petita per a cada nen.

D’aquesta manera van creuar Europa, fent entre qua-
ranta i cinquanta quilòmetres cada dia i, travessant els 
Alps i el Pirineu, van arribar a l’Empordà. En Kim ens 
va explicar que, quan el desnivell és massa accentuat per 
a arrossegar el carro, en Miri i en Muni baixen del remolc 
i caminen al seu costat; és el moment que aprofiten per a 
parlar del viatge i de les experiències viscudes. 

Durant la seva estada al nostre municipi, aquesta família 
va visitar l’Institut-Escola Francesc Cambó de Verges. Allà 
van poder compartir la seva aventura amb tots els alumnes 
i van deixar que els més petits pugessin al carro. Era la 
primera vegada que els bessons trepitjaven una escola, i el 
fet de veure tants nens i nenes els va deixar impressionats. 

Però el seu viatge continuava, i els nostres amics van 
marxar cap a Barcelona per agafar un ferri que els portà al 
Marroc. Allà van travessar part del continent africà fins a 

Dakar, on ara esperen un vaixell que els durà fins a Sud-
Amèrica. 

La seva idea és canviar allà l’autocaravana per un sidecar, 
que els portarà fins a Mèxic a través d’una colla de països 
americans. Llavors conclouran la seva aventura i tornaran 
a casa, on els esperen la mare i la germana gran. Tindran 
sis anys i començaran l’escola. Tindran també un munt 
d’experiències i aprenentatges d’aquests tres anys de viatge 
per a explicar a tots els qui els esperen, perquè l’objectiu 
d’aquesta família no és que els petits visitin molts països 
diferents, sinó que coneguin diverses cultures, diverses 
maneres de viure i entendre el món.

Aquest és un projecte de tota una família, que creu que 
en aquesta edat és quan els nens i nenes estan més oberts a 
les noves vivències; un projecte en què la mare, professora 
universitària d’origen txec, amplia els seus estudis a Xangai 
i la germana gran va a l’escola mentre la resta de la família 
viatja. Tan sols es comuniquen per l’Skype les poques ve-
gades que es poden connectar a internet, ja que en Kim i 
els bessons viatgen sense mòbil.

En Kim és també professor universitari especialista en 
filosofia índia, budista i un gran amant de viatjar, espe-
cialment en bicicleta. Aprofita el viatge per a escriure un 
llibre sobre l’experiència de viatjar amb els seus fills, sobre 
l’evolució d’aquests nens durant aquests tres anys.

Bon viatge, amics!

GINA KLAMBURG




