PÀGINES D’ESTIU
WAFIK AL-WATTAR > AQUEST FAMÓS URÒLEG ENS EXPLICA LA HISTÒRIA DE LA CAPITAL DE
SÍRIA, UNA CIUTAT MIL·LENÀRIA

“L’hospitalitat és una de les principals
qualitats de la gent de Damasc”

> Bressol de civilitzacions, Damasc està considerada la ciutat més antiga del món
LES FRASES
“A Síria mai no hi ha hagut problemes entre religions”
“És millor anar-hi entre maig i juny perquè l’estiu és molt calorós”
“A Damasc hi ha una gran varietat de carns i de peixos”
“Si hi ha alguna cosa que sorprèn als turistes és la gran seguretat que hi ha als carrers”
Des de fa més de 6.000 anys, els grecs, perses, romans, arameus, bizantins i àrabs han deixat la seva petjada a Damasc, ciutat
agermanada amb Còrdova des de fa uns anys. Waffik Al-Wattar va sortir de la capital síria en direcció a Barcelona quan només tenia
18 anys per estudiar medecina. Ara aquest uròleg es dedica a solucionar problemes de disfunció erèctil i hemorroides, les seves grans
especialitats.
Pregunta: Parli’m de Damasc. Com és?
Resposta: És una ciutat molt gran envoltada de muntanyes. És un lloc molt turístic, la gent ha perdut la por a anar-hi. A més, el
govern siri promociona molt el turisme per donar-se a conèixer arreu del món. Ha canviat molt.

Quines peculiaritats té?
De totes les coses que es poden veure a Damasc en destacaria la Gran Mesquita dels Omeies, una joia arquitectònica. Fou un lloc
sagrat des de la Prehistòria. Més tard va ser temple arameu, temple romà, temple bizantí, temple cristià i finalment els musulmans el
van convertir en una de les mesquites més impressionants del món. També és important el Gran Basar, un dels millors llocs per fer-hi
compres.
Pel que conta, la història juga un paper molt important a Damasc...
La ciutat té la seva part antiga i la seva part moderna. La part antiga està situada a prop del Gran Basar i realment tot el que allí s’hi
pot veure és molt bonic. Malgrat la globalització, a Síria procurem mantenir els costums i les tradicions perquè és molt important
conservar les arrels i la història. Damasc té una història meravellosa que mereix que sigui recordada i apreciada per tothom.
En aquesta història hi juga un paper molt important la religió, suposo...
Una de les principals característiques de Síria, i de Damasc en particular, és que totes les religions del món hi han conviscut en pau i
armonia, mai no hi ha hagut problemes. El siri pot ser cristià, jueu, musulmà... o el que vulgui, mai no hi ha hagut discriminació
religiosa. Això fa que tothom celebri totes les festes, els musulmans celebren el Nadal i els cristians celebren el ramadà. Tothom
s’avé amb tothom.
Aleshores no s’estan de res quan toca celebrar...
Tot i que aquestes festes són importants, el que més valoren els ciutadans de Damasc són les celebracions de barri. Allí no fa falta
anar a una discoteca o a un bar musical per passar-s’ho bé, la gent es reuneix a casa d’algun veí i gaudeixen de la companyia dels
seus familiars i amics.
O sigui que hi ha una relació molt pròxima entre tots els habitants de la ciutat...
És una de les característiques dels ciutadans de Damasc. Allà tenen una dita que diu que “el veí que viu a quaranta portes de casa teva
continua sent el teu veí”. Per a la gent d’allí cal mantenir el contacte amb tothom, no només amb qui viu al teu costat.
Queda clar, doncs, que mantenen un bona relació entre els veïns, però com són rebuts els turistes?
L’hospitalitat i la generositat són la principal virtut dels habitants de Damasc. Allà sembla com si els estrangers caiguessin del cel,
sense que els coneguin de res els conviden, els acullen i els ofereixen ajut en tot allò que vulguin. Els turistes se senten còmodes des
del primer dia, a més de molt segurs.
No hi ha delinqüència?
Si alguna cosa sorprèn a la gent que visita Damasc, aquesta és la seguretat que hi ha. Es pot anar a qualsevol lloc a qualsevol hora del
dia sense cap risc de ser agredit, fins i tot quan es produeix algun incident, els mateixos ciutadans acudeixen per ajudar qui sigui que
es trobi en perill. Hi ha una gran col·laboración entre tots.
Quina és la millor època per anar-hi de viatge?
El millor és anar-hi a les darreries de la primavera, entre maig i juny. Recomano anar-hi en aquests mesos perquè a l’estiu hi fa molta
calor. Es fa difícil suportar les elevades temperatures del mes d’agost, i això fa que no es pugui gaudir tant del viatge i de l’estada.
Quins són els plats típics de Damasc?
Hi ha una gran varietat de carns, peixos i verdures. Un plat molt típic són les crestes d’arròs i carn, a més de les broquetes, la carn de
xai, l’arròs amb fideus i pinyons... Hi ha molts plats per escollir. Una de les característiques de la cuina síria és el farciment. Es
farceixen carbassons, albergínies i pebrots bàsicament.
I les postres?
Els pastissos són molt típics de Damasc. N’hi ha de molt dolços i d’altres que no ho són tant, i es prenen amb el te. En definitiva, que
és difícil que un turista pugui tastar-ho tot si només es queda uns dies a la ciutat.
[Peu de foto]: Wafik Al-Wattar destaca l’hospitalitat del poble siri.

Passió per la medecina i els viatges
PERFIL
Wafik Al-Wattar (Beirut, 1948) va arribar a Barcelona en vaixell l’any 1970 per començar la carrera de
medecina després d’acabar l’institut. Va passar per Madrid i Saragossa fins que finalment va aconseguir una
plaça per estudiar medecina a l’Hospital Clínic de Barcelona. Des que era petit va tenir molt clar que volia
viatjar i ser metge. Actualment és un uròleg famós que té consulta a Barcelona, Mataró, Sabadell, Rubí i,
des de fa vuit anys, a Terrassa.

DADES PRÀCTIQUES
Història: Damasc (sang de germà en àrab) té l’orgull de ser la ciutat més antiga del món que encara és
habitada. La Ciutat Vella discorre al voltant de la Gran Mesquita Omeia, un laberint de carrerons i passatges
estrets pels quals val la pena perdre’s.
Geografia: La República Àrab de Síria limita al nord amb Turquia, a l’est amb Iraq, al sud amb Jordània i a
l’oest amb Líban, Israel i el mar Mediterrani. En el país es distingeixen tres regions: a l’oest es troba una
planura litoral, separada de l’interior pel Yabal Ansariyya, una doble serralada; el centre del país está format
per un accidentat altiplà amb cims volcànics; la regió de l’est es troba dominada per la vall de l’Eufrates.
Moneda: La divisa oficial és la lliura síria (dividida en 100 piastres).
Clima: A la part oest del país el clima és mediterrani, però a mida que s’avança cap a l’est es torna més sec
i calorós.
Informació: Ambaixada de Síria a Espanya (Plaza Platerías Martínez, 1. Madrid. Telf. 91 420 16 02).
Ambaixada d’Espanya a Síria (Shafi Street, darrera de l’Hotel Al-Hayat-.Mezzeh East. Telf. 613 29 00 / 613
29 01).
Com arribar-hi: A Barcelona, Dahab Travel (telf. 902 99 85 93. Internet: www.dahabtravel.es) s’ha
especialitzat en viatges a Egipte, Síria i Jordània. A més, Catai Tours (telf. 91 409 11 25. www.catai.es)

ofereix el programa “Síria Mil·lenària, un itinerari de 7 dies per Damasc, Palmira, Crac dels Cavallers, Hama,
Alepo, les ruïnes d’Apamea, castells i convents. Des de 1.063 euros.
On dormir: La cadena síria Cham Palaces & Hotels (telf. 963 11 223 23 00) té la seva pròpia agència,
Chamtour (www.chamhotels.com). A Damasc, l’Hotel Cham Palace (telf. 963 11 223 23 00) té 400
habitacions i suites.
On menjar: A Damasc, el restaurant Al Khawali (telf. 221 77 28) i el Jabri House. A la carretera que va de
Damasc a Palmira, el Bagdad Café (Annabk. P.O. Box 82), un escenari únic en mig del desert.
Salut: No hi ha cap obligació de posar-se cap vacuna.
Diferència horària: +1 hora.

