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La col·lecció El 
Cercle de Viena 
celebra el títol nú-
mero 50 amb una 
novel·la breu de 
Junichirô Taniza-
ki, un autor poc 

freqüentat en català i en castellà, la 
fama del qual prové sobretot d’un 
text, Elogi de l’ombra (Angle), entre 
autobiogràfic i estètic, en què reivin-
dica l’essència japonesa en la seva ar-
quitectura clàssica, en el joc d’om-
bres i la nuesa de les cases, en una 
cuina que, segons ell, no es menja, si-
nó que es contempla i es medita. Pe-
rò Tanizaki, nascut a Tòquio el 1868, 
al principi de la seva carrera va ser 
molt prooccidental, i va viure en un 
barri de Yokohama amb abundància 
d’estrangers, fins que el terratrèmol 
del 1923 li va destruir la casa i li va 
canviar totalment la vida i l’escriptu-
ra. Abans s’havia caracteritzat per 

Entre les ombres  
de Junichirô Tanizaki

NASCUT EL 1886, 
JUNICHIRÔ 
TANIZAKI HA 
SIGUT UN DELS 
GRANS 
RENOVADORS DE 
LA LITERATURA 
JAPONESA DE LA 
PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE XX. ‘EL 
TALLADOR DE 
CANYES’ ES VA 
PUBLICAR PER 
PRIMERA VEGADA 
EL 1932

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL una vena eròtica, derivada de Poe, 
Wilde i els dibuixos d’Aubrey Be-
ardsley, que més d’un cop va ser tit-
llada de decadent. Però després del 
terratrèmol es va traslladar a la zo-
na d’Osaka-Kyoto i va caure en l’in-
flux del Japó més tradicional, i fins i 
tot al final de la dècada del 1930 es va 
posar a treballar en una versió mo-
derna d’El relat de Genji, el clàssic del 
segle XI que va influir poderosament 
en el seu estil, sobretot a Les germa-
nes Makioka, una detallada anàlisi de 
la classe mitjana dels anys abans que 
la guerra destruís Osaka. 

El tallador de canyes, que ara po-
dem llegir en estupenda traducció 
–i notes– d’Albert Nolla, és un per-
fecte exemple del Tanizaki més tra-
dicional posterior al terratrèmol, 
sobretot en la manera indirecta, gai-
rebé fantasmal d’abordar la narra-
ció. Que, de fet, no comença fins a 
un terç del llibre, quan el narrador 
es troba al crepuscle, entre unes ca-
nyes, amb una presència gairebé en-
trevista que se li acosta perquè l’ha 
sentit cantar uns versos de La bala-
da del llaüt. El que fa abans el narra-
dor és introduir-nos en el seu estat 
d’ànim, en la seva propensió cap als 
paisatges que, ens diu, “no tenen res 
d’espectacular ni d’extraordinari, 
amb rius i muntanyes d’allò més 
corrent”. Al principi ens ha dit que 
s’encaminava al santuari de Mina-
se, un lloc on no ha estat mai i on no-
més pretén passar la tarda i contem-
plar la lluna plena des de la riba del 
riu Yodo, a recer de la proliferació 
de ciutats-jardí i complexos resi-
dencials moderns. Gairebé com si 
perseguís la inspiració a través de 
l’atmosfera, es lliura també al re-
cord de versos, a la brisa del riu.  

En certa manera, és com si ha-
gués viatjat en el temps quan l’abor-
da el desconegut que el convida a sa-
ke, un home de veu agradable i edu-
cada que li demana si li pot recitar 

alguna cosa. És un home que cada 
any va al llac Ogura a veure la lluna, 
seguint una tradició iniciada pel seu 
pare quan ell era ben petit. Alesho-
res comença el relat pròpiament dit, 
un relat emmarcat també per l’ero-
tisme, per un desig malaltís. El pa-
re era un fadrí que no trobava cap 
dona que li fes el pes, fins que un dia 
veu pel carrer la senyora Oyû, una 
dona molt bella de fesomia infantil 
que li recorda les dones més inac-
cessibles de la cort. Contemplar-la 
un dia tocar el koto amb una túnica 
elegant només fa que la desitgi més, 
fins que apareix un fantasma molt 
poderós: les convencions socials. La 
senyora Oyû no es pot casar amb ell: 
és vídua, té un fill i viu amb els pa-
rents polítics, gent molt rica, i està 
acostumada als luxes i als criats: “De 
fet, gairebé mai no feia servir les 
mans, ni per posar-se un mitjó ni 
per banyar-se”.  

Detalls naturals i esfereïdors 
L’home troba una solució: casar-se 
amb la germana, Oshizu, cosa que li 
permetrà veure sempre que vulgui 
la senyora Oyû. Tots tres emprenen 
un estrany ménage à trois no explí-
citament sexual... i tampoc implíci-
tament. Viatgen junts: l’home i la 
senyora Oyû dormen plegats, però 
no fan res, o això sembla. Explicar 
més de la història seria espatllar-la, 
però es desenvolupa amb aquesta 
por tan japonesa a allò que és explí-
cit, emfàtic, a base de detalls que de 
vegades són esfereïdors per la natu-
ralitat amb què es presenten. La 
història acaba de manera tan espec-
tral com ha començat, entre om-
bres, com un somni dissolt a la llum 
de la lluna. 

Llegeixin aquesta illa de bellesa 
entre les escates grolleres que ens 
plouen, tot i que només sigui per 
premiar l’esforç d’El Cercle de Vie-
na per la cultura d’aquest país.✒
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Els “terrícoles” 
van aterrar al món 
de l’edició del pa-
ís fa poc menys de 
dos anys, amb du-
es col·leccions 
(Llibres de l’Afrau 

i Plaquettes Infinitesimals) i sis pro-
postes potents, que incloïen Carles 
Hac Mor, Meritxell Nus, Jordi Valls, 
Lluís Calvo, Meritxell Cucurella-Jor-
ba (Dígraf del Desitx) i David Caño. 
A Llibres de l’Afrau, la col·lecció que 
dirigeixen Esteve Plantada i Joan 
Duran, s’hi han afegit recentment 
dos nous títols, Nuclear, de Mirabe-
te, i Veces, de Mireia Vidal-Conte. De 
Mirabete ja en coneixíem l’obra, des 

Balança o càntic
d’aquella Última ronda que va merèi-
xer l’Amadeu Oller l’any 1999 fins al 
penúltim, compost juntament amb 
David Caño, el llibre “toponímic” bar-
celoní, De Penitents a Desemparats 
(com dos carrers de Barna). Mirabe-
te és un apassionat de la poesia, pot-
ser per això sintonitza tan bé amb els 
“terrícoles” i, de fet, en forma part.  

Ja ho diuen a la declaració progra-
màtica: “Ens apassionen els llibres i 
ens apassionen els escriptors, per ai-
xò oferim poemes que tenen vida, que 
germinen i que són fets per gent terrí-
cola, com tu i com nosaltres”. Parlen 
també de la diversitat i la riquesa del 
panorama poètic actual de la poesia 
catalana, i Ricard Mirabete (Barcelo-

nyes són la teva ment”), parla Ricard 
Mirabete d’aquests “rodamons de 
l’aire (...) al·lucinats del dharma / a 
frec de la pell del vent inscrits”, i ad-
verteix de “la magnitud del núvol”: 
després de l’“ascensió” ve la “davalla-
da / terrosa”. I m’ha sobtat, personal-
ment, trobar el meu alter ego sent 
carn de poema, a La runa de l’espec-
tacle: “Aquells rossos blancs mal ci-
vilitzats i decadents / que cantava 
Víctor Bocanegra”.  

Mirabete aprofita el referent de la 
cançó per declarar metafòricament 
que els ciutadans europeus es distin-
geixen per un component decadent 
que els caracteritza i, de fet, els 
 condemna.✒
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na, 1971) n’és una baula més. Els di-
rectors de la col·lecció, juntament 
amb Laia Noguera, tots poetes, asse-
guren una contribució a l’estol de pe-
tites editorials independents que cre-
en un formigueig creatiu prou espec-
tacular per aquests verals. Mireia Ca-
lafell i Obiol, en un pròleg interessant, 
encartat com a postal en l’original dis-
seny dels Llibres de l’Afrau, i en aquest 
Nuclear, concretament, acaba dient: 
“Ara que hem oblidat tots els discur-
sos, celebrem-la (la festa). Ballem, 
com dius, el crit de la revolta. I que els 
poemes de Nuclear mirin la festa”. 

En un poema on reprèn com a títol 
la citació que fa al principi del poeta 
americà Gary Snyder (“Les munta-


