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Les narrado-
res protago-
nistes dels vuit
relats que for-
men Abando-
nar-se a la pas-
sió tenen en

comú el fet d’estar immerses,
atrapades, en unes relacions sen-
timentals molt difícils i tortuo-
ses, sovint malaltisses i perjudi-
cials. Tràgiques.

En aquest sentit, la prosa de-
licada i subtil d’Hiromi Kawaka-
mi, segons els entesos una de les
autores japoneses més valuoses
de l’actualitat, desconcerta una
mica, perquè ofereix amb un es-
til pulcríssim unes històries que,
en la majoria de les ocasions, es
revelen terribles. No cal dir que el
contrast entre la forma i el fons,
entre el to fred i desapassionat
que empren les veus narradores i
la cruesa i la brutalitat del que
ens expliquen causa al lector una
inquietud i un desfici molt
considerables.

En què es concreten aquesta
cruesa i aquesta brutalitat? So-
bretot, en el paper que juguen les
dones en les relacions amb els
homes que estimen. O amb qui
estan. En la majoria dels casos, és
un paper d’una resignació i una
obediència totals davant dels de-
signis del mascle. Aquesta sub-
missió tant pot prendre la forma
de maltractament psicològic –in-
sults, crítiques despietades, re-
nyades virulentes i sense justifi-
cació– com de maltractament fí-
sic –sadomasoquisme imposat,
bufetades, pallisses, violaci-
ons...–. “Per què em fas mal?”,
pregunta al seu amant la protago-
nista del conte titulat Pobreta.
“Perquè en tinc ganes”, respon
ell. Sense derivar mai cap al femi-
nisme pamfletari ni caure tam-
poc en la denúncia explícita prò-
pia de la mala literatura, Kawaka-
mi expressa, des de diversos an-
gles i amb una riquesa sensorial
i psicològica potentíssima, una
visió profundament melancòlica
i afligida de la feminitat. De vega-
des poderosament realista (Plu-
ja fina, El cant de la tortuga), de
vegades magistralment onírica i
fantasmal (Cent anys, Avidya), la
veu de Kawakami fa pensar en un
híbrid, tan inquietant com poè-
tic, de Raymond Carver i de Li Po.
Ajuda a apreciar-ho, esclar, la
traducció de Marina Bornas
Montaña, que ens serveix
aquests relats en un català fluid
i cristal·lí. Un llibre esplèndid.✒

Hem llegit Nor-
man Mailer? Pro-
bablement poc,
però és un nom
d’escriptor popu-
lar que ressona
com un clàssic

poderós en la història literària dels
EUA. I amb raó, perquè aquest tità
va escriure trenta-nou llibres, on-
ze novel·les, biografies, assajos, gui-
ons cinematogràfics, teatre, a més
d’una reveladora aportació al peri-
odisme amb un estil ingènit conegut
com a periodisme literari, una mix-
tura entre assaig i novel·la de no fic-
ció que va valer-li un Pulitzer l’any
1969 amb Los ejércitos de la noche i
també el National Book Award el
1979 amb La canción del verdugo.
Conegut per la seva irreverència i
per una febril activitat crítica con-
tra la guerra del Vietnam, la seva
obra no deixa de ser un veritable
testimoni de la segona meitat del se-

Norman Mailer: quinta
essència espectral

gle XX. Mailer té alguns llibres me-
morables –ja els hem dit–, al costat
d’altres que bé podríem oblidar. El
fet és que en morir va deixar una
mena de testament literari, un vo-
lum estrany i sorprenent titulat Un
arte espectral que fa molt bé de pu-
blicar l’editorial BackList.

Si mireu la fotografia de la por-
tada hi veureu un rostre irònic i sor-
neguer que us mira als ulls despre-
nent una intrigant saviesa, i que fa
pensar en un encadellat entre Peter
Brook i Harold Bloom. Un semblant
poderós que desvetlla una curiosi-
tat irreprimible i que prefigura el
contingut d’aquest últim llibre. Un
arte espectral és molt més que refle-
xions sobre l’escriptura, és la me-
mòria viva de Norman Mailer tiba-
da pel fil de la seva formació literà-
ria i la composició vibrant d’alguns
dels seus llibres. Aquí descobrim,
des dels inicis, com va creixent i com
es va formant un autèntic escriptor.

És el Mailer que un espera trobar:
brillant, mordaç, irònic, sorpre-
nent, implacable, arrogant, capaç
d’irritar o desesperar el lector tant
com deixar-lo perplex i confús amb
algunes intuïcions o fuetades literà-
ries. Però el llibre desplega una vo-
luntat final de ser sincer i la inten-
ció –en definitiva és un adéu litera-
ri– de deixar per a la posteritat una
obra útil per a futurs literats. Con-
sells egòlatres, però d’una saviesa
contrastada i vital. “Ara tinc la su-
ficient i autèntica humilitat per dir
que sóc l’escriptor viu més gran
d’aquest país, i això no és el més im-
portant. Hi ha alguna cosa que se
m’escapa: el misteri de la vida. No-
més en aquest sentit m’interesso
profundament per la mort. No és res
místic; més aviat estic parlant de no
morir sense haver arribat on neix el
riu, la font de la sensualitat i el do-
lor; d’obrir la porta de la creació; de
conèixer d’alguna manera l’origen
de les coses”. Convindreu que amb
frases com aquesta –i n’hi ha a ca-
bassos–, el llibre de Mailer no es pot
deixar de llegir.

Un arte espectral és una mena de
calaix de sastre dividit en dues parts,
amb la particularitat que Mailer
mescla narració amb fragments
d’entrevistes publicades. És un re-
curs efectiu i interessant, pel que
conté de diàleg intel·lectual amb el
lector. En la part primera, seguint
una certa cronologia, trobem el Mai-
ler dels inicis pugnant per esdevenir
escriptor, mostrant com es fabrica
un personatge, els riscos de l’èxit o la
seva fantàstica relació amb les dro-
gues, alhora que deixa caure afuats
cops de punys a crítics, periodistes o
editors... Dessota, sempre, el deute
artístic amb papà Hemingway i Pi-
casso. Un desplegament monumen-
tal de l’ego amb esclats culminants
i d’altres d’un cert plom. Tanmateix,
la segona part desperta un màxim
interès. De fet, és brillant. Mailer
deixa de banda l’autobiografia i treu
a la llum un fabulós olfacte de crític
literari. Hi trobem autèntics assajos,
alguns de meravellosos, com el de
Henry Miller, Tolstoi, Twain, Ja-
mes, Lawrence o una anàlisi sensa-
cional sobre L’últim tango a París, de
Bertolucci. En fi, l’estil, el pensa-
ment, la quinta essència d’un Mailer
autèntic i espectral.✒

Una de les pecu-
liaritats de la
cultura japonesa
clàssica és l’altís-
sima considera-
ció oficial de la
poesia. Tothom

amb aspiracions de ser algú, o al-
guna, en aquella societat havia de
ser capaç de suggerir en la breu
síntesi d’una tanka una visió del
món, un sentiment o un paisatge,
o tot plegat alhora.

Emperadors, dames de cort,
funcionaris, militars i monjos
s’escarrassaven amb morosa de-
lectació a cal·ligrafiar aquesta or-
febreria verbal. Els emperadors
ordenaven la composició d’anto-
logies, convocaven certàmens lí-
rics o programaven excursions a fi
que els seus poetes predilectes

Besllums d’una esplendor passada
trobessin noves fonts d’inspiració
en la natura. Les disputes entre els
diferents corrents poètics eren
aferrissades i no era inusual que
un gran ministre acabés en l’ostra-
cisme per culpa d’un poema mal-
girbat o passat de moda. Una situ-
ació que, a Occident, no té pa-
ral·lel. El lector pot conjecturar,
doncs, que la poesia japonesa de-
via ser un exercici de diletants en-
tusiastes. Al contrari. Just perquè
s’ho prenien tan a pit, el grau de re-
finament, complexitat, exquiside-
sa i closa perfecció que arribaren a
desenvolupar és impressionant.

Fujiwara no Teika fou un
d’aquests poetes cortesans. Des-
cendent de tota una dinastia de
grans poetes, és autor d’una obra
immensa, innovadora i influent:
poemes, tractats teòrics, dietaris,

narracions, a més d’una pila de re-
culls oficials. Cent de cent. Hyaku-
nin isshu, una antologia de poemes
d’ús privat, és una deliciosa quinta
essència del millor l’art de la tan-
ka; un llibre famosíssim que, enca-
ra avui, milers de japonesos se sa-
ben de cor.

Hem d’agrair a Jordi Mas López
que hagi traduït aquesta joia amb
una sensibilitat i una intel·ligència
singulars. En l’edició publicada
per Vitel·la, els poemes mantenen
l’aroma evocadora, la continguda
intensitat i la delicadesa suggesti-
va pròpies d’aquesta literatura. El
pròleg i els aclariments finals, que
són de gran qualitat, permeten as-
saborir-la encara millor. Cent de
cent és, com la millor poesia japo-
nesa, un llibre breu, savi i subtil-
ment commovedor.✒
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