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La historiadora Dolors Folch explica els orígens de la Xina

La formació de la civilització xinesa
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Dolors Folch, La construcció de
Xina. Empúries.

Barcelona, 2001.

D
olors Folch, profes-
sora d’història de
la Xina a la Uni-
versitat Pompeu
Fabra, ressegueix

en aquest llibre el període
formatiu de la civilització xi-
nesa. El text enllaça l’alba del
món xinès amb la constitució
de l’imperi Han, contempora-
ni del romà i punt culminant
d’una civilització llavors ja
profundament consolidada. El
llibre, dividit en deu capítols
que estructuren les seves gai-
rebé 250 pàgines, mostra la
conformació de la civilització
xinesa i subratlla les particu-
laritats que al llarg dels segles
han distingit un món tan ca-
racterístic com el xinès. L’au-
tora fa notar amb la seva des-
cripció les dissemblances en-
tre el món xinès i el món eu-
ropeu, presenta el procés de
desenvolupament d’una civi-
lització tan precoç en tants
aspectes com la xinesa i des-
taca els factors que han definit
la seva perdurabilitat al llarg
dels segles. El volum està en-
capçalat per un capítol inicial
en què Dolors Folch descriu la
geografia física i humana de la
Xina. Tot seguit, l’autora ex-
posa, capítol a capítol, la his-
tòria antiga d’aquella civilit-
zació i subratlla com el món
xinès, sense cap rastre d’inva-

sions estrangeres ni de con-
tacte pacífic amb cultures
complexes diferents, va evo-
lucionar sobre ell mateix.
D’aquesta manera, el món pa-
leolític i neolític –descrits en
el segon capítol del text– dei-
xen pas a les diferents dinas-
ties que, a partir del 2000 aC,
van dominar la Xina. Succes-
sivament, l’autora mostra les
particularitats de les dinasties
Xia, Shang, Zhou i Qin, per fi-
nalment arribar a la dinastia
Han, a la vegada els hereus de
la cultura antiga i els que
l’articulen de manera total-

ment nova. De la mateixa
manera, Folch ens parla, en
un altre ordre de coses, de les
diferents tendències que han
dominat el pensament xinès i
especialment del confucianis-
me, el taoisme, el legisme i el
budisme, l’única influència
intel·lectual externa que ha
contribuït de manera decisiva
a modificar el món xinès.

DE LECTURA AGRADABLE
La construcció de Xina és un vo-
lum densament documentat
que no per això deixa de ser
un text d’agradable lectura.

L’autora ha fonamentat el lli-
bre en les nombroses troballes
arqueològiques que en els
darrers anys han seguit a la
construcció accelerada d’au-
topistes i obres d’infraestruc-
tura i també en els diferents
textos literaris i historiogrà-
fics disponibles a partir de la
dinastia Zhou. En aquest sen-
tit, Dolors Folch exposa el
desenvolupament de la llen-
gua xinesa que caracteritza
com el gran tret identificador
de l’espai cultural xinès, a la
vegada que subratlla el seu
efecte de barrera per a l’en-

trada d’influències estrange-
res i el seu paper en la unitat
de l’Estat. L’autora ens mostra
la importància de la família
en el món xinès i ens descriu
una societat articulada en lli-
natges estratificats en què la
consecutiva successió de di-
nasties respon al triomf d’un
llinatge sobre un altre. Entre
els elements que identifiquen
de forma més característica la
civilització xinesa Dolors Fol-
ch destaca l’absència d’una
èpica que estructurés una
mitologia, la percepció del
món com un tot orgànic en
perpètua transformació i en
contínua harmonia, les parti-
cularitats de l’Estat confucià
que fonamenta l’organització
pública en l’educació perso-
nal, el desenvolupament de
l’aparell administratiu o
també els esforços de l’Estat
per controlar l’economia. Un
conjunt de temes ben treba-
llats que conformen La cons-
trucció de Xina com un llibre
sòlid que ve a fonamentar els
estudis de sinologia al nostre
país. Cal agrair a l’autora, al-
trament, l’encert d’haver afe-
git al seu text un breu apèn-
dix que sintetitza la cronolo-
gia de la Xina antiga, així com
un glossari de termes que
permet una ràpida consulta
dels noms i llocs específics i
una bibliografia comentada
que ha de permetre al lector
interessat aprofundir els seus
coneixements. Tot plegat, un
conjunt de raons per consi-
derar aquest llibre una mag-
nífica introducció a la civilit-
zació xinesa.

Atrapats
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Joanne Harris, Cinc quarts
d’una taronja. Col·lecció

Biblioteca Mínima. Quaderns

Crema. Barcelona, 2001.

U
nes breus considera-
cions inicials –pot-
ser sobreres–: parlar
d’un llibre, d’una
novel·la, acostuma a

comportar una certa comple-
xitat perquè, com a obra artís-
tica, pot tenir tantes interpre-
tacions, tantes versions interi-
ors, com persones a les quals
ha arribat. Pot ben ser que
hom vegi blanc allà on la resta
hi veu negre. Una mica més
enllà, fer referència a una cre-
ació artística que no ha im-
pactat excessivament el refe-
renciador permet mantenir un
cert distanciament que, si no
s’entra en el judici sumarís-
sim, ajuda a una avaluació més
o menys científica, més o menys
objectiva. Ara bé, què cal fer si
es vol presentar un seguit
d’arguments –racionals?–
quan s’ha de tractar quelcom
que t’ha entusiasmat? Un
exercici indissimuladament
laudatori ho té difícil per
aconseguir un mínim de credi-
bilitat... El cas és que Cinc quarts
d’una taronja, en la seva qualitat

de peça literària, té valor sufi-
cient per a entusiasmar.

L’estructura creada per Har-
ris –autora també de la novel-
la Chocolat que va arribar al ci-
nema amb Juliette Binoche i
Lena Olin en el repartiment–
es basa en un personatge
principal, una dona d’una cer-
ta edat, que torna al poble del
qual va haver de fugir en cir-
cumstàncies dramàtiques du-
rant la Segona Guerra Mundi-
al. En el cap d’aquesta dona, el
passat i el present són vius
amb una intensitat que s’estén
com una xarxa que no només
atrapa el lector sinó que també
captura la resta de personatges
que transiten per les pàgines
de la novel·la, alguns dels quals
tenen posicions tant en els fets
que es reviuen –remembrança
del passat– com en aquells que
es viuen –crònica del present–
perquè hi ha alguns fils que
enllacen els dos estadis de la
percepció.

En parlar dels personatges,
cal apuntar la destresa amb
què Harris beneficia algunes

de les seves criatures. Els es-
bossos enèrgics amb què ca-
racteritza els personatges se-
cundaris esdevenen pinzellada
fina quan, per exemple, l’au-
tora s’endinsa en les descripci-
ons successives de la mare de
la protagonista. La mare, vícti-
ma dels cinc quarts de taronja
amb què s’ha batejat el text i
d’uns atacs de mal de cap per-
filats amb precisió quirúrgica,
arriba a ser un personatge tan
creïble pel que fa a la forma
com pel que fa al fons que pot
inspirar pietat en els seus mo-
ments més foscos.

EXERCICI D’INTROSPECCIÓ
Es pot parlar també de l’exerci-
ci d’introspecció que du a ter-
me la protagonista –el perso-
natge més ric i complex–, he-
reva emocional de la seva pro-
genitora, i dels conflictes que
exposa cada vegada que s’ado-
na que allò que fa, allò que ha
fet, no serveix per aportar la
solució òptima. El pes de l’edu-
cació rebuda, la constatació
dels episodis viscuts, la reflexió

sobre el moment actual, les
pors que és de creure que
acompanyen les persones quan
les forces de què disposen no
són suficients per a la brega
quotidiana tenen a veure en el
retrat de la protagonista i con-
viden el lector –implícita-
ment– a prendre posició.

D’altra banda, a Cinc quarts
d’una taronja, el món dels in-
fants té pes específic. Més enllà
de la significació narrativa que
tenen alguns dels actes que
protagonitzen els personatges
quan viuen, amb la mentalitat
de quan es tenen pocs anys,
l’ocupació alemanya de França
durant la Segona Guerra Mun-
dial, és interessant comprovar
com, a través de l’escriptura de
Harris, la frontera que hauria
de separar la innocència de la
perversió i la crueltat esdevé
tan tènue que, en alguns mo-
ments, fa deixadesa de funci-
ons. La mirada unidireccional
dels menors, que apunta cap a
l’objecte de desig amb escasses
possibilitats de percebre els
raonaments que l’envolten i
que podrien fer-lo inabastable,
és força diàfana, en el text de
Harris, que transforma el lec-
tor en una mena de Cassandra:
es veu que hi ha coses que no
acabaran bé, però el llibre ja
està escrit i no es pot fer res per
alterar les pàgines que encara
no han estat llegides.

I és que en aquesta mena de
clímax sostingut rau bona part
de l’encert de la novel·la. A pa-
rer de qui això signa, l’escrip-
tora demostra a Cinc quarts d’u-
na taronja un domini perfecte
del ritme narratiu. De manera
extremament hàbil, Harris
acosta el dolç als ulls dels lec-
tors, que s’hi acosten, que co-
mencen a salivar i que, quan
són a punt de fer la gran des-
coberta, veuen com el premi
s’allunya pàgines enllà. Man-
tenir l’atenció del lector d’a-
questa manera –i amb inten-
sitat i amb reiteració: una me-
na de triple salt mortal sense
xarxa– sense crear decepcions
que li facin abandonar el joc té
un mèrit que s’ha de reconèi-
xer perquè també s’ha blasmat
els venedors de fum que pro-
meten massa agosaradament
el paradís a la terra. En el cas
de Joanne Harris, les successi-
ves impaciències que provoca
en el seu text es resolen en el
moment que finalment s’aca-
ba trobant del tot adient i na-
tural i ho fan sense el recurs a
espectacularitats gratuïtes
que no tindrien cabuda en el
to general d’un relat que,
sense aixecar pols, avança
amb passa ferma. Ara bé, es
recordi allò que s’ha apuntat
línies enrere: que pot ben ser
que hom vegi blanc allà on la
resta hi veu negre.


