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EL LLIBRE

DE LA SETMANA

PERFIL
LA MAJORIA DE
RELATS D’EILEEN
CHANG (1920-1995)
ES DESENVOLUPEN
EN LA SOCIETAT
BURGESA I
URBANA DE
XANGAI I HONG
KONG DURANT LA
PRIMERA MEITAT
DEL SEGLE XX.
GRÀCIES A CLUB
EDITOR DEIXA DE
SER INÈDITA EN
CATALÀ
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Breu encontre
a Xangai
Hi ha històries
que cauen com
una bomba perfecta en un lloc
MARINA
determinat i un
ESPASA
temps
precís:
aquest va ser el
cas de L’amor que fa caure ciutats i
Setge, els dos relats que componen
aquest llibre i que van fer furor a la
Xangai dels anys 40. Els signava una
jove escriptora de només 23 anys,
Eileen Chang. La ciutat estava ocupada pel Japó, del cel queien bombes
i la senyora Chang va decidir escriure sobre parelles de joves que s’enamoraven. ¿Us sembla excessivament sentimental? No sou originals.
Ella es va haver de defensar de les
acusacions de no parlar de guerra ni
de revolució: “Crec que les persones,
quan s’enamoren, són més innocents i estan més desemparades que
quan fan la guerra i la revolució”.
I així són els protagonistes d’aquests
relats, un de força llarg i l’altre més
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breu: la Liusu, en Fan LiuYuan, la
Wu Cuiyuan i en Lu Zongzhen. Joves sentimentals col·locats en un espai delimitat (un vaixell, un tramvia)
que els obliga a relacionar-se primer
amb timidesa i més endavant d’una
manera íntima i profunda. Per fervos una idea de l’atmosfera del llibre,
penseu en les pel·lícules de Wong
Kar Wai o d’Ang Lee. Si voleu comparar-la a una literatura “de referència” com la centreeuropea, poseu-la
al costat de les novel·les breus de
Stefan Zweig, d’Arthur Schnitzler o
de Franz Werfel. Són igual de delicades i malenconioses. Com a expressió de romanticisme extrem i reprimit, és del tot equiparable a Breu encontre, la pel·lícula de David Lean sobre dos enamorats que només poden
estimar-se una estoneta cada dia
quan es troben a l’estació de tren.
Les comparacions no són gratuïtes: Eileen Chang era una apassionada del cinema, com ens explica
el magnífic postfaci de Ricard Planas, que ajuda a entendre el context
històric. Chang és avui una heroïna
de la cultura xinesa, després d’haver estat maltractada per la intel·lectualitat de l’època, que sospitava de la seva “frivolitat”: filla de
pares separats i amb una aura d’estrella de cinema. Representa un
món antic que va desaparèixer escombrat pel règim comunista i per
això, als anys 90, alguns artistes el
van reivindicar. Planas també dóna
algunes claus de lectura: cal anar
més enllà de l’aparent falta de substància de les històries i fixar-se en
les estratègies narratives que les
sustenten.
La Liusu és la sisena filla de la família Bai. En Fan Liuyuan és un se-
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ductor que fa anar de bòlit les noies
i en té una de diferent cada setmana
fins que cau enamorat de la senzillesa i la intel·ligència de la Liusu. Ella,
que al principi es mostrava molt
desconfiada, acaba convençuda de
l’autenticitat dels sentiments que
l’empenyen cap a en Fan. Com i de
quina manera passa això és el gran
mèrit de l’escriptora, que sap ser delicada com una papallona, irònica
com una anciana, punyent com una
daga i llesta com una fura. Embolcalla la història amb un to de narració
oral, hi posa música de fons, l’ambienta en una ciutat moderna –el
Hong Kong que per als habitants de
la vella i opressiva Xangai era sinònim d’acceleració i llibertat– i hi
compassa el ritme de l’amor, que no
és altra cosa que acceleració i llibertat, també. El festeig entre els dos
joves, que fan coses tan antiquades
com passejar vigilats per membres
de la família, seure en un prat o
prendre gelats, inclou moments
durs i sublims (atenció a una conversa telefònica) en què s’obre una
comporta del passat i un fil d’autenticitat ens connecta amb el moment
en què dues ànimes van trobar-se
en un món que ja no existeix. Paga la
pena llegir cent vint pàgines per viure aquest moment.
Breu encontre adaptava una peça de teatre breu del dramaturg britànic Noel Coward, però en canviava el títol original, que era Still life, és a dir, natura morta: com dotar
de vida uns objectes inerts que s’escampen sobre una taula o uns personatges que descansen sobre una
pàgina és el secret més ben guardat
de tots els grans escriptors, i Eileen Chang n’era una.✒
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Entre aquests
gestos
irònics
–propis de la postmodernitat literària– hi ha els d’autors com Adrià Pujol (Alteracions), Max Besora (La
tècnica meravellosa) i David Gálvez
(Cartes mortes). Cal afegir-hi Jordi
Masó amb l’excel·lent Polpa, que
confirma el bon olfacte dels editors
Ramon Mas i Ricard Planas. Nascut
a Granollers el 1967, Masó ha publicat tres volums de microrelats entre el 2010 i el 2015, sempre en editorials de dimensions minúscules.
El llibre de Males Herbes recull
quinze contes –incloent-hi el fals
epíleg de Valeri Nebot– que dinamiten, amb un sentit de l’humor

innocent i agradable, una pila de
clixés literaris associats a les “novel·letes de quiosc”: els detectius
de Masó fumen, beuen i són promiscus, però reben algun mastegot
(Polpa, un conte pulp), els equilibristes de circ tenen accidents funestos (El tercer home), hi ha músics enigmàtics i esmunyedissos
que, bo i considerant que “una simfonia –o una novel·la– és la constatació d’un fracàs”, prefereixen passar a la història sense compondre
res (L’àlbum fotogràfic de Frédéric Parés); hi ha novel·les
inventades (El gnom
de Bristol), crims
imaginats (L’arrest) i
la resurrecció d’un
gàngster a qui acaben
de liquidar: el ressuscitat

exigeix una mort més espectacular
(Sísif).
També proposa passejades per
Londres en dues de les millors narracions del recull. A la primera,
L’art del pastitx, trobem la ciutat a
mitjans de la dècada dels 80, on un
estudiant de piano –com va ser el
mateix autor– coneix un noi que assegura que entra en contacte amb
alguns dels millors compositors
per escriure’n obres que
els van quedar pendents en el moment
de la mort: hi ha els
“girs melòdics” i
“atreviments harmònics” de Robert
Schumann, el “domini dels recursos
contrapuntístics” de
Johann
Sebastian
Bach i el repte de com-
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pletar la desena i inacabada simfonia de Ludwig van Beethoven. Ampolla al mar proposa un viatge més
recent: un matrimoni en crisi viatja a la capital anglesa i es troben
amb una realitat molt menys idealitzada que la que tenien fixada en la
memòria “com en una fotografia”.
També el narrador –un tal Jordi
Masó– s’ha convertit en un botiguer
que vol trencar el seu escepticisme
comprovant que és la reencarnació
d’un desconegut autor de novel·les
policíaques, James H. Gilbert. Una
de les nétes, la Bridget, li revela una
sèrie de detalls sòrdids del seu avi:
“Ara sabia que després de la mort hi
havia més vides –conclou el narrador–, però potser jo estava desaprofitant aquesta”. Escrivint llibres
com Polpa, Jordi Masó –pianista i
professor a l’Escola Superior de
Música– n’està traient partit.✒

