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Lanovel·lade
Lanchester, plena
de topònims, està
ambientadaa
HongKong

L’
autor anglès
John Lanchester
té un cognom to-
ponímic i la seva

tercera novel·la en va plena,
de topònims. Atès que les
històries que configuren El
port de les aromes (Edici-
ons 62 i Anagrama, Premi
Llibreter 2005) estan ambi-
entades a Hong Kong, la
majoria de topònims són xi-
nesos. La novel·la ens per-
met resseguir l’evolució
d’aquesta colònia britànica
a través de Tom Stewart, un
personatge ben seductor
que s’hi passarà la vida. Per
culpa d’una aposta, aquest
britànic poc convencional ja
aprèn xinès mandarí en les
sis setmanes que dura la
travessia marítima que el
du, de ben jove, d’Europa a
Hong Kong. Lanchester
aconsegueix suggestionar-
nos perquè ens pensem que
assistim a aquest accelerat
procés d’adquisició. La
monja xinesa que li fa de

mestra ho té molt clar: “Pel
que ens interessa a nosal-
tres cada paraula disposa de
sis tons. De manera que la
llengua consta de quatre-
cents monosíl·labs i sis tons:
unes dues-mil quatre-centes
paraules. És molt, molt fàcil
en comparació amb l’anglès.
Guanyarem l’aposta sense
cap problema”. Al final, com
totes les bones novel·les, El
port de les aromes no és
gens didàctica i tot just
aprenem que en xinès men-

jar i arròs són una sola pa-
raula, de manera que el
menú és molt poc variat:
congee tothora. Els avatars
de la minúscula història de
Tom Stewart es barrejaran
amb els de l’agitada història
de l’avui ja excolònia. El títol
de la novel·la és, en realitat,
la transcripció del topònim
paronomàsic de la porta
d’entrada de Xina a Occi-
dent, perquè Hong Kong
prové de Heung Gong, el
port de les fragàncies, de les
aromes. La sensibilitat ludo-
lingüística de Lanchester fa
que la novel·la contingui al-
gunes perles verbals. Per
exemple, descobrim el doble
sentit que pren el denostat
vocable filth (porqueria en
anglès) quan els immigrants
britànics a la seva recòndita
colònia el transformen en
un acrònim. De sobte,
F.I.L.T.H. passa a coincidir
amb les inicials de la frase
Fail In London Try Hong
Kong, és a dir, que si fracas-
ses a Londres et convé pro-
var-ho a Hong Kong. La
novel·la de Lanchester té la
innegable virtut de dibuixar
un terreny de joc en el qual
Orient i Occident s’entrella-
cen com dues anelles olím-
piques. Cap al final del llibre,
quan l’acció s’acosta als
temps actuals, assistim a
una imatge molt reveladora
d’aquesta fusió. Un jove
xinès arriba a Guangzhou.
Al rebedor de l’apartament
d’un amic hi ha dos pòsters:
un de Bill Gates i un altre de
Mao Zedong. Si fóssim capa-
ços d’ensumar-ne l’ambient
hi detectaríem una aroma
inequívoca a la mena de
FILTH que Lanchester reu-
neix a la novel·la.

Enigmística

El novel·lista anglès John Lanchester. ROBERT RAMOS

Eugeni Bonet i Edu-
ard Escoffet pro-
gramen un cicle de
cinema lletrista al

Macba. Benpensants, abs-
teniu-vos-en! Isidore Isou,
el 1946, a la revista d’un sol
número Dictature Lettris-
te, proposa una renovació
absoluta de tota la civilitza-
ció, reprèn la càrrega ico-
noclasta de Dadà i redueix
la poesia al seu element
bàsic, la lletra: “Es tracta
d’escriure el no-res”. I com
que la lletra és un motiu
gràfic i sonor, l’abecedari
uneix anàrquicament la li-
teratura, l’art, la música, el
cinema i, per extensió, tots
els àmbits artístics i socials.
És constatada, pel lletris-
me, la mort de la literatura
i de l’art perpretada per
Dadà, i les úniques alterna-
tives en són la combinació
de lletres i el détourne-
ment, o collage de coses ja
existents, tothora mirant
de destruir, així com d’es-
borrar la divisió entre artis-
ta i espectador, entre es-
criptor i lector. A més, el lle-
trisme és com la caricatura
anihiladora de totes les
avantguardes. Isou escriu
sobre ell mateix: “Des de
Baudelaire, tota la poesia
ha anat cap a la creació
d’Isou, i tots els poetes no
han estat sinó etapes per
arribar a Isou”.
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Al moneder t’hi has trobat uns ulls de
santa Llúcia, ulls allisats de lents car-
gols que ha anat portant el mar. Són
el botí que els fills et van confiar en
dies solars, entre boies també de man-
darina.

Però no els tornaràs. Fas braça en un
hivern molt cru i t’enyores dels
mosaics mudables de l’arena. No has
d’oblidar tan aviat que podem anar
sempre a la deriva, cap a la murtra llu-
ent i el gust agredolç de les moreres.

Rafart publica un poemari en prosa. JOSEP LOSADA
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Entrevista al poeta i narrador
Xulio Ricardo Trigo i el reportat-
ge Mallorca i les edicions del
‘Quixot’ traduïdes al català.

Llegir
Número 49. Akha Edicions.
Palma, setembre/novembre, 2005.

Revista de poesia amb peces de
Josep Maria Ripoll, Josep Gero-
na, Xavier Grimau, Rodolfo Häs-
ler i Jordi Trepat entre d’altres.

Papers de Versàlia
Número K. Casa Taulé.
Sabadell, tardor, 2005.

El dossier està dedicat al tema
L’arquitectura escolar pública i el
reportatge es titula La llum al
final del túnel... de Toses?

Revista de Girona
Número 232. Diputació de Girona.
Girona, setembre-octubre, 2005.

Un dels temes destacats és ‘Ariel’ o
la conquesta de la llibertat. Les pri-
meres revistes culturals catalanes
sota el franquisme (1944-1950).

Lletres
Número 17. Grup del Llibre.
Barcelona, octubre-novembre, 2005.

El dossier està dedicat al record
del narrador Jesús Moncada,
amb articles de F. Parcerisas, I.
Cònsul, R. Sistac i C.J. Guardiola.

Serra d’Or
Número 550. PAM.
Barcelona, octubre, 2005.

Pepo TamaritEl quiosc


