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«HAURIA VOLGUT SER
EGIPCI»
Autor: ALAA AL ASWANI
Traducció: JAUME FERRER
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 248 / Preu: 16,90 €

L’escriptor ens acosta al seu
Egipte amb ironia, amb una

narració sobre la condició humana dels seus
contemporanis, de les servituds, dels sentiments
i de les esperances. No és estrany, doncs, que
quan Alaa Al Aswani va presentar aquest recull
de contes a l’Organització del Llibre d’Egipte li
fos denegada la seva publicació.

«D’ESQUENA AL SOL»
Autor: JORDI BORDAS I COCA
Editorial: METEORA
Pàgines: 324 / Preu: 19 €

Un ancià malalt, Francesc
Maristany, mor en un hospital
de Barcelona en circumstàncies
no gaire clares: un personatge

a l’ombra pot haver-lo assistit en l’hora final. Els
fills de Maristany, Albert i Dora, distanciats
ideològicament, coincideixen en la lectura del
testament del seu pare i queden atònits davant
una condició que els posa per heretar la seva
fortuna.
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rancesc Canosa Farran, nascut el
1975, és explicador de coses. Fa lli-

bres, guions, articles, classes, conferèn-
cies, reportatges, posts, programes de rà-
dio, de tot. Parla, escolta i escriu, tot al-
hora. Amb un estil ràpid, oral, eclèctic.
Que se m’encomana. Passem a un altre
paràgraf: ara.

A la coberta es veu una poma golden
desconstruïda i el logotip de Pagès Edi-
tors. El títol del llibre és el més estrany
que he vist en aquest mil·lenni: L’impe-
rialisme dolç. Tant podria ser un reportat-
ge sobre l’expansió europea de Häagen-
Dazs com un assaig sinestèsic sobre Jau-
me I. El subtítol és més concret, però no
pas menys sorprenent: Catalunya salva
Extremadura del «Plan Badajoz». Hola?

De fet, L’imperialisme dolç és un treball
històric escrit en llenguatge periodístic
–dialecte canosí– que repassa l’exportació
del savoir faire dels agricultors lleidatans a
Espanya. Comença parlant de l’Escola
Superior d’Agricultura de Pi i Sunyer i ar-
riba fins al PER de Felipe González pas-
sant per Los santos inocentes de Mario Ca-
mus i La escopeta nacional de García Ber-
langa. Encara que Canosa –seguidor con-
fés de Francesc Pujols– utilitzi un llen-
guatge amè i desenfadat («proto-café-para-
todos», «la conquesta de l’Oest»,  «Lleida
power») el llibre no fa gaire gràcia. Per es-
criure’l, s’ha llegit tots els discursos de
López Rodó, i amb això ja està tot dit.

Francesc Canosa explica coses perquè,
com diu a la introducció, «un país no ex-
plicat és un país moribund». Un país ex-
plicat també pot passar-ho malament,
però si més no sap de quin mal ha de
morir. L’imperialisme dolç inclou dades,
digressions, entrevistes i versos de Car-
ner. De tot el que explica, m’ha sobtat so-
bretot el projecte de l’any 1966 de sepa-
rar la província de Lleida de la resta de
Catalunya, que hauria passat a anome-
nar-se Nordeste. La desmembració de Llei-
da va arribar fins i tot als llibres de text.
Un individu anomenat José Tortosa, au-
tor del llibre Lérida. El medio y la vida en la
Provincia, defensa el pas de Lleida al Valle
del Ebro per raons econòmiques. «Como
técnico de geografía e historia debo huir de
sentimentalismos.» És clar, és clar. Llibres
com aquest ensenyen que, quan algú ens
acusi de sentimentals, el primer que cal
fer és ensenyar-los… la poma.
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La conquesta de
l’Oest

DES DEL JARDÍ
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l temple del pavelló daurat és alguna co-
sa més que la història de Mizoguchi.
M’ha recordat El retrat de l’artista ado-

lescent de James Joyce, si bé no hi ha flux de
consciència en la novel·la de Yukio Mishima
ja que el monòleg interior de Mizoguchi és
molt més proper al de la novel·la del XIX. En
tot cas, pot desorientar una mica uns occi-
dentals com vostès o com jo perquè la tradi-
ció i la cultura budistes japoneses són tan di-
ferents que les obsessions, reflexions i argu-
mentacions de Mizoguchi sovint sembla
que responguin a una altra lògica. La seva
principal obsessió, eradicar la bellesa del Pa-
velló Daurat perquè és un pavelló etern i per-
què no hi ha res que es trobi més lluny de la
vida que l’eternitat. Ben entès, també de la
seva vida d’adolescent quec, horrorosament
lleig, fill d’un bonze budista que, de petit, no
va parar d’inculcar-li que l’expressió màxi-
ma de la bellesa és aquell pavelló.

Però, en aquesta novel·la d’aprenentatge i
d’assumpció del mal, també ens sorprenen
les descripcions, si bé en un altre sentit ja
que, tal com fa la narrativa japonesa més ge-
nuïna –i ara, sisplau, pensin més en el Botxan
de Natzume Soseki, que és anterior a Mishi-
ma, o en Allò que brilla sobre el mar d’Hiromi
Kawakami, que és posterior, que no en qual-
sevol novel·la d’Ishiguzo o de Murakami,
molt més occidentalitzats– Mizoguchi no es
limita a descriure un indret o un edifici com
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Matar el Buda
Mishima va inspirar-se en un novici que va cremar un temple
budista per escriure «El temple del pavelló daurat»

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

«EL TEMPLE DEL PAVELLÓ DAURAT»
Autor: YUKIO MISHIMA
Traducció: KO TAZAWA / JOAQUIM PIJOAN
Editorial: AMSTERDAM
Pàgines: 272 / Preu: 20,90 €

Inspirada en un fet real, la destrucció d’un
bell temple budista de Kyoto per part d’un
jove novici, El temple del pavelló daurat és
l’aproximació psicològica de Mishima a una
obsessió irrefrenable. Un viatge al fons
d’una ànima torturada, posseïda per
l’ambició, la frustració i l’anhel per la
bellesa inassolible.


