
Ed. Males Herbes
2016

Joan Crespi i Martí

LA CIUTAT DE LA POR



43

V
Honan, l’illa de l’amor perdut

Poc de temps trigà l’Albert a descobrir el secret del 
seu vell amic. A la vetlla del dia que descobrí sir 
Lawrence navegant pel riu a aquella hora matinal, 
el mateix anglès li revelà el perquè de les seves fugi-
des nocturnes. Veureu com anà la cosa.

Després de sopar romanien, com de costum, a 
la sala de lectura. Allí, lluny del bullici amoïnós del 
bar, els dos amics bescanviaven les mútues impres-
sions de la jornada.

—Francament, amic —deia l’Albert—, Canton 
comença a defraudar-me. No hi trobo aquell misti-
cisme oriental, aquell encant exòtic que tenen, per 
a nosaltres els blancs, totes les coses dels països llu-
nyans i difícils de visitar. L’encant no és durable, 
no subsisteix llarga estona. D’ací a Xamin no cal 
parlar-ne: som a plena Europa. I pels carrers més 
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típics i xinesos sempre trobareu, de cop, qualque 
detall, qualque anunci, que us recordarà que Xina 
és un país obert a la civilització blanca, que s’ha 
filtrat pertot arreu, destruint el colorit admirable 
del poble xinès.

—Sou ben descontentadís. Puc presentar-vos cen-
tenars de viatgers que, havent visitat Canton, no 
s’estan de proclamar als quatre vents que és la més 
bella i típica ciutat de tot l’imperi del Mig. I jo ma-
teix, ja ho sabeu de sobra, sóc un enamorat, un fer-
vent admirador de Canton. He seguit tot Xina, de 
les gelades i ermes planures de Mongòlia, a la costa 
admirable de la mar de Xina; de Corea, als altiplans 
solitaris del Tibet. Si he fet suculents i aristocràtics 
banquets a la imperial Pequín, també he fet pinto-
rescos sopars a les cases dels mandarins de Tayuen, 
Kai-Fong i Moukden. I bé em podeu creure, amic, 
quan us dic que això d’ací és el més admirable tros 
de la terra xinesa.

—Us crec; vós sou una autoritat en la matèria i jo 
no deixo de ser un senzill aficionat. Però, així i tot, 
permeteu-me que em dolgui de no trobar en aquest 
Canton tot el que jo voldria. Recordeu també, amic, 
que, mantes vegades, recorrent junts els carrers de la 
vila xinesa, us heu planyut de constatar la desaparició 
de notables curiositats, de racons solitaris i bells per la 
forta sentor d’orientalisme, de mistificacions bordes 
que destrueixen tot l’encís d’un carrer, d’una botiga...

—En efecte. Són moltes les vegades que m’en-
vaeix una sorda ira per aquestes desaparicions de 
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coses que em recordarien els dies venturosos de la 
meva joventut. Però això ja és una altra cosa; heu 
de tenir present que jo he viscut en l’època heroica 
de la Xina, i no és gens estrany que lamenti aques-
ta evolució que destrueix les admirables i antigues 
decoracions.

No respongué, l’Albert. Sir Lawrence carregà 
la pipa, l’encengué i llançà un parell de bufades, 
les flairoses espirals de les quals rodejaren els dos 
amics; després, amb melangia, prosseguí:

—No sé, per això, si sóc un imparcial avaluador 
de la bellesa de Canton enfront de la resta de Xina. 
Hi ha una cosa que potser em fa ser una mica in-
teressat i augmenta en mi aquest fanatisme que per 
ella sento. No sé, no puc escatir amb exactitud el 
que pertany a l’admiració per la vila i el que per-
tany al record del meu amor perdut. L’un va lligat 
tan estretament a l’altre, que no els puc separar ni 
avaluar-los mai individualment d’una forma segu-
ra. Perquè heu de saber, amic, que en aquest Canton 
magnífic he viscut el més dolç idil·li que a un home 
li és possible de gaudir. És aquest record, l’enyoran-
ça del passat, que m’ha fet venir, ja al capvespre de 
la vida, una altra vegada en aquest país de fantasia, 
i no, com erròniament vós suposàveu que era, per 
l’atracció del paisatge cantonès.

Callà i s’abstragué en si mateix, com si concen-
trés els seus records o bé sospesés la conveniència 
de fer una revelació que pugnava per eixir dels seus 
llavis.
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L’Albert, comprenent que anava a revelar-se-li el 
secret de les misterioses sortides, es guardà bé prou 
d’interrompre aquell silenci, que no era res més que 
un compàs d’espera que retardava la confidència. 
No s’errava, puix que l’anglès prosseguí dient:

—Fou en una festa celebrada al consolat anglès. 
Allí vaig conèixer Helen Anderson, agregada al 
consolat d’una potència europea. Filla del secretari 
del consolat, a la mort del seu pare quedà en la més 
gran solitud. Sense parents coneguts, ja que des de 
la més petita edat sols recordava haver anat d’un 
costat de Xina a l’altre: Pequín, Xangai, Hong 
Kong, Nanquín i Canton, eren llocs on la seva in-
fantesa primer i l’adolescència després s’havien es-
colat en una vida tan aviat trista i errant com plàci-
da i alegre. A la mort del seu pare, fou afiliada pel 
bonàs del cònsol Stanfield, que vivia solitari, sense 
un amor de filla o d’esposa que alegrés la seva ve-
llesa. I Helen, d’aleshores ençà, visqué amb ell, bo i 
gaudint d’una absoluta independència. Quan jo la 
vaig conèixer, feia molt poc que havia arribat i era 
un neòfit de les coses xineses. En el meu primer vi-
atge, el gran país oriental anava, com es diu vulgar-
ment, un xic de bòlit; ultra conèixer força imperfec-
tament l’idioma, el tràngol de la vida xinesa era per 
a mi un obstacle difícil d’eludir. Vam intimar, i, com 
és natural, tractant-se d’un neòfit, Helen gaudia 
servint-me de cicerone i ajudant-me a penetrar els 
misteris de la vida xinesa. Aleshores recorríem tots 
dos, com en romeria, els carrers de Canton i visità-
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vem i resseguíem tots els llocs que podien ofre-
nar-nos un pretext per romandre unes hores sols. 
La ciutat vella fou la preferida per nosaltres. El seu 
exotisme formidable ens atreia visiblement; les se-
ves meravelles ens admiraven, i si afegim a això 
l’ombra de misteri i reialesa que tenen totes les se-
ves coses, hom comprendrà a bastament amb quina 
fal·lera en resseguíem els carrers, els canals i les 
construccions. I altres dies els dedicàvem a recórrer 
pel raval de l’oest i en visitàvem els temples dels 
Cinc-cents ídols (Wo-Lam-Tse) i de la Longevitat 
(Xeng-Xeng-Tse); àdhuc els teixidors de seda de la 
Taï-Look ens proporcionaren belles hores contem-
plant la meravella dels seus teixits. Si un dia ens 
atordíem entre el brogit de Physic Street, un altre 
ens endinsàvem pels carrerons de la ciutat vella, es-
trets i foscos, estirats en lliteres com en els temps 
heroics. Després fugírem del bullici de la ciutat i 
travessàrem diàriament el riu en cerca de la solitud 
de les illes verdoses, exuberants de vegetació. Si la 
de Fati, amb els famosos jardins de plantes tallades 
simulant figures i adornades, a més, amb vidres i 
porcellanes, ens admirava, Honan, la d’arbredes 
ombrívoles i la dels jardins encantats, era el lloc 
preferit per nosaltres, per la dolça quietud i l’amo-
rosa calma que se’n desprenia. I allí, en el silenci 
secular dels jardins, entre la flaire enervant de les 
flors, la passió dels nostres cossos, joves i ardents, 
florí. De vegades, durant el nostre idil·li, arribàvem 
a imaginar-nos que el jardí era nostre, i passàvem 



48

part de la nit recorrent-lo, tot aspirant el perfum de 
les flors, de l’herba i la terra adormida. Quants de 
records servo d’aquells dies venturosos de follia 
amorosa! Quin idil·li sublim entre el marc admira-
ble de la fantasmagoria oriental! Tot té una fi, i 
malgrat sentir-ho d’una faisó vivíssima, fou neces-
sari marxar. Helen seguí la seva vida de sempre, 
trista ara pel record dels dies venturosos passats en 
la meva companyia. Jo també, amb l’obsessió ines-
borrable de la felicitat perduda, vegetava per les 
ciutats xineses sense fruir dels encants que en una 
altra ocasió, amb el cervell menys turmentat pel de-
sig de la carn amada, m’haurien proporcionat les 
més plaents emocions. Vet ací una ocasió propícia 
que no cal dir que aprofito. Una altra volta reveig 
Canton, el meu estimat Canton, la ciutat xinesa que 
més estimo i admiro. Una altra volta el Si-Kiang, el 
riu de les perles, m’ofrena l’encant únic de les seves 
aigües clares i m’atordeixo de nou entre el brogit 
immens de Physic Street i el traüt, el conegut i enyo-
rat traüt de la gran artèria, pletòrica de vida, puja 
fins a mi com un dolç brogit de rusc. I és amb Helen 
al meu costat, la meva Helen dels dies venturosos, 
que contemplo i visc de nou aquesta agitació que és 
la meva vida. Aquest cop, com l’altre, el somni fou 
de curta durada. I ara molt de temps ha passat 
d’ençà dels dies feliços que vaig viure el dolç idil·li 
amb Helen Anderson en els jardins encantats de 
l’illa de Honan. Un bellíssim vapor m’ha dut des de 
Hong Kong en un còmode i plàcid viatge a la vella 
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Canton, que tant estimo. On són els vells joncs amb 
els quals havia fet els meus precedents viatges? Què 
han esdevingut els antics panorames xinesos, cu-
rulls de pagodes i d’estranyes construccions? El 
Si-Kiang és avui un riu quasi europeïtzat del tot. 
Arreu veureu les fumeroles dels nombrosos navilis 
de vapor que solquen les seves aigües tranquil·les. I 
el més trist és que, al costat dels remolcadors, ne-
gres vaixells de guerra de les potències europees i 
americanes posen una nota trista al bellíssim pano-
rama poètic del riu. Uns canoners que ostenten pa-
velló nacionalista, rovellats i malmesos, són com 
uns monstres del riu adormits al llarg de Wampoa. 
La guerra civil ha trasbalsat Xina, i, com no podia 
altrament succeir, aquest racó que tant estimo ha 
sofert juntament amb la resta de l’imperi. De Can-
ton ha sortit la flama que, escampant-se pertot ar-
reu, ha devorat les velles coses tan estimades. Els 
anys han emblanquit els meus cabells amb la neu 
del temps; aquest tampoc no ha passat en va per 
aquests llocs. Temo arribar a Canton. Temo sofrir 
un desengany molt més gros del que jo m’imagino. 
Què quedarà del vell Canton? Què de l’illa encan-
tada? Què s’haurà esdevingut de la petita Xe-Lao i 
Yuen-Moy i Tsu-Liang? Temo, temo el dolorós re-
cord. Tanmateix, per què he emprès aquest viatge, 
sabent anticipadament que res de bo no en puc re-
collir? Ja fa anys que l’única dona que en el món ha 
fet vibrar els meus sentiments romàntics a l’uníson 
de la carn ha desaparegut. Després de la meva mar-
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xa vers Europa, ella seguí la seva vida de solitud i 
de bohèmia. De Canton passà uns anys més tard a 
Pequín. Servo encara, com una relíquia, les lletres 
sadollades de passió que des d’allí m’envià. No eren 
moltes, però sí extenses, llargues d’amor. Totes elles 
eren un clam d’angoixa a l’amor perdut; un clam de 
desesper i d’enyorança... Ella ignorava, com és na-
tural, el meu casament amb una rica hereva, i sem-
pre confiava en el retorn de l’estimat; sempre confi-
ava poder renovellar els dies de plaer i de follia 
d’una època que, ai las!, no podia tornar més. Jo no 
estava per viatges, el meu treball intens me’n priva-
va. Convertit en tot un senyor Esteve, de gustos i 
moderades afeccions, solament podia evocar en 
llargues divagacions els dies d’amor passats en un 
país estrany, llegendari; dies d’amor bells com una 
rondalla oriental. Quan rebia una lletra procedent 
de la capital del gran imperi, aleshores vivia uns 
dies de frenètica excitació, que no passava desaper-
cebuda de les persones del meu entorn. El temps 
passà, amb aquestes alternatives de tranquil viure i 
de morbosa excitació. De cop, no vaig rebre cap 
més carta, cosa que em produí una angoixa cada 
dia creixent. Per fi, amb discreció, vaig indagar el 
motiu d’aquest llarg silenci. La resposta fou brutal-
ment lacònica: «Miss Helen Anderson morí l’any 
passat, de broncopneumònia...» i signava el secre-
tari de l’ambaixada. A la meva pobra Helen, habi-
tuada al clima de Canton, li havia estat fatal l’aire 
gelat de Mongòlia que assota Pequín. Des d’alesho-
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res la meva vida transcorregué enmig de la monoto-
nia més desesperant. Els negocis marxaven immi-
llorablement, i tenia una bona salut. Què més vo-
lia? Els anys seguiren els anys, i morí també la com-
panya de la meva vida. Quan i com germinà dintre 
meu la idea de reveure els llocs on havia passat els 
jorns més venturosos de la meva vida? Quin impuls 
irresistible m’impulsà a embarcar-me vers l’Orient, 
convulsionat per la guerra civil? Vet ací que arribo 
a Hong Kong, i d’aquest port, en un modern steam-
boat, solco de nou les aigües del Si-Kiang, fent camí 
vers el Canton dels meus somnis. I reveig Canton, el 
dels meus deliris amorosos; i jo, com vós, copso 
tota la desil·lusió del canvi. Vós encara sou afortu-
nat. Vós no heu viscut ni fruït l’amor en el quadre 
magnífic del vell Canton, del Canton que ara cerco 
en va. Tot és capgirat, tot canvia. Vós sou un de-
fraudat de la vostra fantasia: jo sóc un defraudat de 
la realitat passada, del record d’un temps que no 
tornarà. El Canton enfollit per la lluita no m’inte-
ressa: sols l’illa de Honan té per a mi, encara avui, 
l’atracció del record. Allí, gràcies al seu abandó, en-
cara retrobo els rastres del meu amor perdut. Allí és 
on passo les nits, que resto al defora, esperant l’ho-
ra d’embarcar-me per a no reveure-ho mai més. És 
un plaer morbós, si voleu, però al qual no em puc 
sostreure.

Mister Lawrence callà, deixà caure el cap enrera 
i clogué els ulls, evocant els dies d’amor i de follia. 
Estava visiblement emocionat. L’Albert, que l’havia 
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escoltat en silenci, es feia creus que sota la rígida 
fredor d’aquell anglès hi hagués un cor de brasa, i 
que aquest fi ironista, amb maneres de desmenjat, 
pogués encabir una tan gran quantitat de romanti-
cisme. I amb la més gran sorpresa constatava que, 
per primera i única vegada, feia mitja hora que la 
pipa romania apagada entre els seus dits. Calia que 
una molt poderosa raó l’hi hagués forçat. ¿Voleu 
més poderosa raó que l’evocació dolorosa del seu 
amor perdut?

De cop, Mister Lawrence obrí els ulls i somri-
gué. El romàntic havia desaparegut per fer lloc al 
fi gentleman de sempre, i mentre carregava, amb 
posat d’autòmat, la pipa, digué:

—Bé, amic, anem al bar? Tinc necessitat d’una 
bona beguda, un xic forta, perquè m’aclareixi les 
idees, i aquest diable de barman és un mestre en 
aquestes qüestions.

  


