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Lectures més que estivals
Durant els darrers anys, la

campanya d’estiu s’ha

caracteritzat pel domini de

les traduccions, a

diferència de sant jordi i de

nadal. coincideixen a les

llibreries ‘best sellers’ de

qualitat com l’assaig de

milan kundera, Elfriede

jelinek, últim premi nobel,

el nou baricco i john

lanchester, premi llibreter

L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

ROBERT RAMOS

Entrevista a
Rosa Lentini
L’editora d’Igitur, ànima de les
revistes de poesia més obertes
dels darrers anys i poeta, ens
parla de la seva evolució com a
creadora i del final del cicle
Dimarts poètics, que s’ha dedicat
a ampliar l’àmbit de la poesia en
viu a Barcelona.

El futurisme de
Jean-Christophe Rufin
Anagrama i Empúries ens
ofereixen Globàlia, l’última
novel·la de Jean-Christophe Rufin,
una faula futurista que se situa
mig segle després de la seva
publicació per poder descriure el
futur que ens espera. Un text
sorprenent i actual.

El dietari d’un sol dia
de Joaquim Carbó
Joaquim Carbó presenta Un disset
de maig (CIM Edicions), un curiós
dietari d’un sol dia en què el
popular narrador reflexiona
sobre la seva vida quotidiana i
sobretot el que succeeix al món.
Amb un estil amè, Carbó ens
transporta al maig del 2002.
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El futur, més
important que

el passat
El port de les aromes. John

Lanchester. Traducció de Joan
Puntí. Premi Llibreter. EDICIONS

62 i ANAGRAMA. Barcelona, 2005.

E
l port de les aromes”
(2002) ha guanyat el
premi Llibreter del
2005. I segons refe-
reixen els mateixos

llibreters, confrontat a la fina-
líssima amb El telescopio de Scho-
penhauer, de Gerard Donovan,
van fer-la guanyadora perquè
era una novel·la de projecció
més general.

Si és així, no cal dir que la
van encertar. La narració de
John Lanchester (Hamburg,
1963) és lleugera i ben escrita.
I malgrat el que pugui sem-
blar, no està feta amb la idea
d’introduir-nos a la història de
Hong Kong, el lloc on passa la
majoria de la novel·la. Podria
semblar-ho, però no és així. El
que fa és aproximar-nos d’una
manera cordial i entenedora a
la figura tradicional de l’an-
glès rodamón, que dóna un

tomb per les colònies.
En aquest cas, el protagonis-

ta, un jove taverner que no està
d’acord amb el seu destí i vol
veure món, acaba fent arrels a
Hong Kong. Per això, no estem
gens d’acord amb el que hem
sentit aquests dies en referèn-
cia al fet que aquesta novel·la
mostra el xoc de cultures entre
Orient i Occident. No ho hem
trobat per enlloc. El que mos-
tra és la vida confortable (però
no necessàriament indolent)
de la classe dominant anglesa
en una colònia. Confrontació,
zero, doncs. I, sobretot, el que
ens porta la novel·la és la con-
firmació que els anglesos, per
més que la seva flegma els ho
controli, són uns romàntics i
uns nostàlgics.

L’obra de John Lanchester,
per damunt de tot, és un cas
més de l’expressió de la nos-
tàlgia per l’imperi perdut, pels
temps passats, quan Britannia
ruled the waves. D’una manera
contingudament sentimental,
per la novel·la passen els dar-
rers seixanta anys del Hong

Kong anglès i al final, en comp-
tes d’un britànic, sembla que
l’hagi escrita un portuguès,
que com tothom sap, són els
amos del fado, de la saudade i,
encara ara, des de la riba del
Tejo, a Lisboa, miren cap a
l’oceà amb els ulls humits

d’enyor esperant el bon rei Se-
bastià, que va partir a la con-
questa de l’Àfrica i no va tornar.

Els anglesos sembla que
hagin fet igual, però al Tàme-
si. La Perla de la Corona se’n va
anar aviat. I Hong Kong, que
era la perleta, va haver de ser

lliurada als xinesos com qui
diu, gratis.

En qualsevol cas, la novel·la
no deixa de tenir un rerefons
irònic d’autoburla molt inte-
ressant que referma encara
més el seu caràcter introspec-
tiu d’una part de la vida brità-
nica del segle vint més que no
pas endinsar-se en la veritable
ànima de Hong Kong. En
aquest sentit, la primera
broma ja surt en el mateix
títol. Se’ns explica que Hong
Kong significa port aromàtic,
però un cop allà, més que
aroma, el que se sent és pudor
de “merda”.

La novel·la fa de bon llegir i,
a través de la vida del protago-
nista, que aviat oblida els som-
nis d’aventura i es posa a tre-
ballar de valent, intuïm els
canvis vertiginosos esdevinguts
no solament a Hong Kong, sinó
a tota l’àrea d’influència xine-
sa del Sud-est Asiàtic. Està di-
vidida entres parts molt desi-
guals i té una sorpresa
d’última hora.

La primera ens mostra la
vida d’una periodista trepa que
arriba a Hong Kong per fer for-
tuna i que oblida els principis
tan aviat com li fan una bona
proposta, diguem-ne, laboral.

La segona part és l’eix del lli-
bre, la més elaborada i inte-
ressant. Explica la vida d’un an-
glès que ha viscut tota la vida
a Hong Kong i que no se’n vol
anar ni quan l’antic territori
torna a la Xina el 1997. Per una
raó força curiosa aprèn a par-
lar cantonès, el que es parla a
Hong Kong. Això el fa diferent
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El britànic John Lanchester, premi llibreter


