
AVUI
DIMECRES, 9 DE NOVEMBRE DEL 2005 3Entrevista

JohnLanchesterNovel·listabritànic

“Envejo els autors amb un
bon repertori de tècniques”
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El port de les aromes. Això és el
que vol dir Hong Kong. No queda
clar si són aromes agradables,
com la de les espècies, o
desagradables, com la de la
brutícia que sempre acompanya
els ports. En tot cas és una
qüestió d’olfacte. O de nas. Com
el del Gremi de Llibreters, que va
atorgar al tercer llibre de John
Lanchester el Premi Llibreter.
Abans havia publicat El
refinament del gust i El senyor
Philips, també publicades per
Edicions 62 i Anagrama. El premi
Llibreter no té dotació econòmica
però ha aconseguit fer engreixar
la butxaca dels seus autors de la
manera més clàssica: les vendes.
Diuen les bases que busca cridar
l’atenció del lector sobre un llibre
que, tot i la novetat temàtica o la

qualitat, possiblement passarà
desapercebut a causa de l’allau de
volums que assalten les llibreries.
El bon lector sempre es deixa
aconsellar pel seu llibreter. I més
quan el llibre guardonat destaca
per “la potència narrativa d’una
obra coral que, mitjançant l’ús de
convencions estilístiques, atrapa
el lector amb una prosa mesurada
i intel·ligent”, tal com diu l’acta del
jurat de narrativa. Abans del
premi, 2.000 lectors ja havien
ficat el nas a les pàgines d’aquesta
novel·la que passeja per 70 anys
de vida de la ciutat més exòtica
del planeta. En quatre mesos, s’hi
han afegit els nassos de 25.000
lectors més –13.000 dels quals en
català–, que s’han deixat atrapar
per la prosa de l’autor i el consell
dels llibreters. I que duri.

Algun crític ha considerat la seva
novel·lacomuncasmésdel’expres-
sió de la nostàlgia dels anglesos per
l’imperi perdut. Hi està d’acord?
No tinc aquest sentiment de
nostàlgia. De fet, la generació
a la qual pertany Tom Stewart,
un dels protagonistes de la
novel·la, no sent aquesta nos-
tàlgia. I la gent, a partir dels 45
anys, no creuria que ha perdut
alguna cosa. Ja han viscut fora
d’aquesta situació. En canvi, sí
que hi ha una atmosfera que
parla d’alguna cosa que ja ha
desaparegut. Ho lligaria amb
les crítiques que va rebre El
que resta del dia, de Kazuo Is-
higuro, una novel·la que no és
que sentís nostàlgia, sinó que
s’estava referint a aquest
temps desaparegut.

No és malenconia per l’imperi per-
dut. Què volia explorar, doncs?
Volia aprofundir en la idea de la
traïció, que per veure el món a
la teva manera estàs traint els
valors dels teus avantpassats.
Si hi ha algun tipus de traïció
en el fet de tenir maneres de
fer i de veure el món diferents...
Vaig anar a Hong Kong el 1972.
Hi vaig tornar el 1997 i em va
sorprendre molt perquè havia
anul·lat totalment el passat.
Era un lloc en el qual, real-
ment, com diu un personatge
del llibre, el futur és més im-
portant que el passat. Aquesta
idea, tots la tenim, però si la
portes a la pràctica, el que fas
traint, ignorant o anul·lant el
passat és crear una societat
bastant alienada, desarrelada.

I és per reforçar aquesta impor-
tància del futur que la va ubicar a
Hong Kong?
És perquè Hong Kong està
construïda pels refugiats i
l’evolució que ha fet la ciutat és
la manera més crua, més di-
recta d’abraçar el capitalisme.
En cap altre lloc del món es
troba això. Metròpolis europe-
es com París i Londres són una
mica més mandroses i tenen
una mena de coixí social. En
canvi, Hong Kong és capitalis-
me pur i dur. I això, venint
d’un passat colonial, és un xoc.
Els que hi van anar ho van fer
per abraçar el capitalisme, per
deixar enrere totes les lluites
que havien aconseguit millorar
la societat a Europa.

Per tant, Tom Stewart no és el típic
anglès que va a passejar per les co-
lònies.
No és d’aquells personatges
que arriba a un lloc, fa diners i
se’n va. Tot i que aquesta era la
seva intenció primera. Però es-
tableix relacions importants
amb altres persones i troba
l’amor de la seva vida. Això li
acaba trastocant els plans.

Quina diferència hi ha entre Tom
Stewart, que va a Hong Kong als
anys 30 a fer diners, i Dawn Stone,
que hi va amb la mateixa intenció
als anys 90?
Ella és molt més realista, molt
més convencional. Va directa-
ment a fer diners, sense preo-
cupar-se del món que troba
quan arriba. Tom sí que pertany
a la generació més clàssica dels
que van anar a les colònies.
Dawn té les coses més fàcils.
Pertany a la generació actual de
colons, que viu en una bombo-
lla. Se’n va a Hong Kong, obté el
que vol i no es qüestiona les
coses. Per ella hauria estat igual
anar a treballar a Hong Kong
que a São Paulo o a Zuric.

I la germana Maria, què represen-
ta? El pont entre Orient i Occident?

Vaig conèixer algunes monges
a Hong Kong. La seva és una
perspectiva força inusual, per-
què, tot i que d’una banda són
agents del món occidental,
estan molt integrades en el
món xinès. Tenien una visió
molt crua de com era la vida
real a Hong Kong, perquè no
només coneixien el món colo-
nial sinó el dels desposseïts.
Em van impressionar molt
també unes monges que vaig
conèixer a la Xina. Mentre els
comunistes parlaven i parlaven
sobre com millorar les condici-
ons de vida dels pagesos, eren
les monges les que tenien con-
tacte real amb els pagesos i sa-
bien com estava la situació.
Això és una cosa que no s’havia
plantejat a Hong Kong perquè
era un lloc en què no hi havia

política, era com una terra de
ningú. No existia un entramat
social. Durant la guerra, al
camp de presoners, els meus
pares van conèixer dos missio-
ners que s’havien encarregat
d’un camp de leprosos en una
illa de la Xina. Quan van sortir
del camp van tornar amb els le-
prosos. Tot i que eren occiden-
tals, hi tenien un compromís
molt seriós i ningú més s’ocu-
pava d’aquestes colònies. I
quan me’n vaig anar d’allà el
1997, encara hi eren. S’obren
reflexions molt interessants en
el fet que ells mateixos eren
com una mena de creuament,
d’intersecció entre l’est i l’oest,
entre Orient i Occident.

Un dels personatges principals és la
mateixa ciutat de Hong Kong. ¿La
interrelació entre els personatges
de carn i ossos i la ciutat va ser bus-
cada des del principi?
Sí. Volia crear diferents veus de
manera que, en veure Hong
Kong des d’aquestes perspecti-
ves, la ciutat seria més real, tin-
dria més dimensió. Joyce tenia
la mateixa intenció quan va es-
criure l’Ulisses. Volia recrear
Dublín. I ho va aconseguir. Si
Dublín fos destruït es podria re-
construir a través de les pàgi-
nes de l’Ulisses. De totes les dis-
ciplines artístiques, la novel·la
és la que està més enamorada
del món real. I volia recrear una
cosa que formés part del món.

¿S’ha enfrontat a aquesta novel·la
de manera diferent que a les dues
anteriors?
Quan acabo un llibre només de-
sitjo entrar en una altra experi-
ència diferent. Canviar total-
ment de registre. Quan vaig es-
criure la primera novel·la, vaig
sentir una gran ansietat sobre si
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“Tant la
història
que vull
explicar com
la manera
en què la vull
explicar
es fusionen.
Una cosa va
amb l’altra i
són molt
difícils de
separar”

Qüestió d’olfacte

podria acabar-la o no. Després
em va passar, perquè tinc tota
l’estructura dibuixada abans de
començar la novel·la. I entre
això i saber que arribaré fins al
final, la meva angoixa baixa
molt. Em pensava que estava
curat, amb aquest sistema, però
no. Acabo d’enllestir un altre lli-
bre i també he passat aquest ne-
guit. No tan fort, però continua.

La seva primera novel·la té un sol
narrador, a la segona hi ha un per-
sonatge principal i alguns de se-
cundaris, la tercera és una novel·la
coral...
Un altre punt per continuar
seria una novel·la amb molts
personatges en tercera perso-
na. No ho he provat encara i
m’agradaria molt provar-ho.

Per què canvia tant?
Tant la història que vull explicar
com la manera en què la vull ex-
plicar es fusionen. Una cosa va
amb l’altra i són molt difícils de
separar. Si no tinc la idea d’ex-
plicar alguna cosa d’una mane-
ra especial, no tinc tampoc la
història. El camí és pensar una
història i també pensar la ma-
nera com l’explicaré. No sé si
això passa sempre així o és la
meva manera de treballar. Em
fan una terrible enveja els au-
tors que tenen un bon repertori
de tècniques i en van fent servir
ara una, ara l’altra. Són menys
predictibles que els altres.

¿Se li va resistir algun personatge o
algun passatge d’El port de les aro-
mes?
Amb Tom Stewart va ser es-
trany. Va ser bastant fàcil d’es-
criure, perquè semblava que
era un personatge que coneixia
molt bé. Però porta una vida
molt trista, tot i que realment
ell no ho viu així. Vaig tenir la
sensació de conviure molt de
temps amb una persona molt
trista. En canvi els altres perso-
natges sortien sols, tenien una
energia que fluïa més fàcilment.
A mi m’agrada molt la Dawn,
però a molta gent no.

Deia que ha acabat un llibre...
Són unes memòries sobre la
vida dels meus pares, amb la in-
tenció de recollir les seves vi-
vències per als meus fills, que
no els van conèixer mai.

Com a desintoxicació de la ficció?
Em pensava que ho seria, però
ha estat molt més dur. Trobo a
faltar la irresponsabilitat de la
ficció. M’he sentit molt respon-
sable, perquè havia de ser fidel
a la veritat i a més e stava par-
lant de la meva família. Tècni-
cament ha estat molt més sen-
zill que fer ficció, però si hagués
ficcionalitzat aquesta història
hauria estat molt més fàcil.

Entrevista


	051109sup_a003.pdf
	051109sup_a004.pdf

