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El govern xinès
ha obert
una escola de
‘nushu’ a Puwei

Des de la irrupció
d’Amy Tan en l’es-
cena literària, la
ficció anglosaxo-

na ha produït moltes histò-
ries orientals escrites per
autors occidentals amb
avantpassats asiàtics. És el
cas de la californiana Lisa
See, néta del patriarca de
Chinatown a Los Angeles.
La seva novel·la Flor de
Neu i el ventall secret (Edi-
cions 62) narra una èpica
història d’amistat (i desa-
mor) entre dues dones xi-
neses situada en una re-
còndita regió xinesa al
segle XIX. Les dues ànimes
bessones (laotong) són
agermanades de nenes per-
què els seus vuit caràcters
de destí estan alineats: van
néixer l’any del cavall, en el
mateix mes, dia i hora,
tenen el mateix nombre de
germans, i totes dues són
la tercera de la família. Als
set anys són sotmeses al
brutal mètode d’embenat-
ge de peus per empetitir-
los i aconseguir així un
model de bellesa que redu-
eix l’anorèxia actual a pura
anècdota. Amb els ossos
trencats per la pressió de
les benes, els seus peus no
ultrapassaran, d’adultes,
els set centímetres de llarg.
Destinades a un bon matri-
moni, l’Assutzena i la Flor
de Neu viuen en un món de
dones, sotmeses a normes
molt rigoroses. Els seus
matrimonis concertats
marcaran els seus dos des-
tins radicalment distints.
Una escriptura secreta que
només les dones coneixen
–nushu– les permetrà co-
municar-se. Segons conta
See, el descobriment del

nushu la va empènyer a es-
criure la novel·la. “L’escrip-
tura dels homes és vigorosa
i cada caràcter s’encaixa
dins un quadre, mentre
que el nostre nushu s’as-
sembla més a les potetes
dels mosquits o a les em-
premtes dels ocells sobre la
sorra. A diferència de l’es-
criptura masculina, els ca-
ràcters del nushu no repre-
senten una paraula en con-
cret. Els nostres caràcters
són més aviat fonètics.
Tant és així que cadascun
pot representar qualsevol

paraula pronunciada amb el
mateix so. Així, tot i que un
caràcter pot reproduir un so
que crea les paraules pare,
para o pera, el context sol
aclarir-ne el significat. Amb
tot, s’ha d’anar amb molt de
compte de no mal interpre-
tar-ne el sentit”.

L’origen del nushu és lle-
gendari. La Yuxiu, una con-
cubina reial separada de la
família, es passa el temps
practicant els traços de la
cal·ligrafia en silenci. Les
altres cortesanes i els eu-
nucs se’n burlen perquè
creuen que no aconsegueix
copiar l’escriptura dels
homes, però en realitat la
Yuxiu es comunica amb la
seva família a través de
brodats en una espècie
d’escriptura cursiva tan es-
tilitzada que acaba creant
caràcters nous. El govern
xinès d’avui ja considera el
nushu un element impor-
tant de la cultura revoluci-
onària. Fins i tot ha obert
una escola de nushu a
Puwei.
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La novel·lista californiana Lisa See. JORDI GARCIA

No s’havia vist mai
enlloc un ramat
tan immens de
bouetes com el

que va pasturar pel delta de
l’Ebre amb motiu de la Bo-
uesia 06. Eren desenes i de-
senes, i hi ha qui, exagera-
dament, parla de centenars,
de caps d’aquell bestiar líric
que, amb els seus bouversos
bramats dia i nit pels arros-
sars, van aconseguir de do-
mesticar la mosca negra. I
feia un goig bíblic de veure
com el bouetam –enardit
pel Boueta Major, el clarine-
tista Miquel Àngel Marín–
travessava el riu entre càn-
tics que recordaven com les
filles de Lot van embriagar
son pare a fi de jeure-hi i
restar així embarassades. I
tot seguit les bouestrofes
passaven a celebrar la boue-
sia com a mitjà de desconei-
xement, com a presa d’in-
consciència, com a flux dio-
nisíac que va pujant riu
amunt fins a arribar al para-
dís boumesopotàmic on les
bourimes festegen amb els
bouhemistiquis amb el visti-
plau de la mosca negra. Sí,
la Bouesia ja és l’esdeveni-
ment cabdal de la boulírica
més actual, que natural-
ment és la més eterna, la de
sempre i la demà, aquella
que, en forma de mosca
negra, fa que els més boue-
tarros entonin himnes a la
vaca cega que ni Hölderlin
va saber compondre .
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Bouesia i
mosca negra
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La terra il·lumina els espais

que la teva delicada absència assaona.

Profunda, la força del record, clavada,

en la teva terra, la meva escorça,

la nostra hereva, llegat indestriable,

present de veritats.

La terra lliga el sentimental

que la teva petjada acompanya.

Immensa, la força del record, clavada,

en la meva terra, la teva escorça,

la nostra hereva, llegat indestriable,

com un somni que ja hem alliberat.
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Al’espera del segon nú-
mero, avui us presentem
l’estrena d’una revista

de poesia contemporània en
llengües peninsulars i àrab. En
aquesta ocasió, a més de críti-
ques i articles de Ferran Aisa,
Mateo Rello, Jesús Tusón i,
entre d’altres, José Antonio Ar-
cediano, podem llegir poemes
de Juan Ramón Jiménez,
Ramón Andrés, José Luis Cabe-
za, David Castillo, Ferran Anell,
Eduard Sanahuja, Manuel
Rivas, Yolanda Castaño, Felipe
Juaristi, Itxarro Borda, Antonio
Tello, Malika Assimi, Carlos Vi-
tale, Edgardo Dobry, Neus
Aguado, Aisha Basry...

Caravansari
Número 1
Associació Cultural Caravansari
Barcelona
Primer semestre, 2006
4 euros

Entrevista d’alçada amb
dos exjugadors dels
equips de bàsquet del

Barça i el Joventut de Badalo-
na, Ferran Martínez i Andrés Ji-
ménez, que ens parlen de les
seves experiències com a juga-
dors i, també, de la medalla
d’or aconseguida per la selec-
ció espanyola. A més de repor-
tatges sobre diversos esports,
entre els quals cal destacar el
dedicat als Joc Olímpics que ha-
vien de tenir a lloc a Barcelona
el 1936 i que l’esclat de la Guer-
ra Civil va esguerrar, Neus Vives
ens parla de les precaucions
que hem de prendre amb les
pròtesis de maluc o de genoll.

Claror
Número 54
Fundació Claror
Barcelona. Tardor, 2006
1,5 euros

El tema de pes d’aquest
número ens parla de la
prostitució, amb els arti-

cles ¿La prostitución es un tra-
bajo? (Jordi Pérez Colomé),
Ellas son un objeto (Eulàlia
Solé) i Quizá sería mejor (María
del Mar Galcerán). Clara Gomis
ens parla dels filòsof lituà Em-
manuel Lévinas. Un altre tema
tractat de manera extensa és
¿Hay que poner límites a la ci-
encia?, amb articles de Marc
Antoni Broggi, Margarita Bene-
dicto, José María Galán, Pilar
Núñez, Jose M. Rubio i José Ju-
lián Arias . També podem llegir
crítiques de llibres, de cinema,
de teatre i d’òpera.

El Ciervo
Número 666-667
El Ciervo 96, SA
Barcelona
Setembre-octubre, 2006
6 euros


