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L’agost de 1945 els Estats 
Units van llançar dues bom-
bes atòmiques sobre Hiro-

shima i Nagasaki. Era la fi de la Se-
gona Guerra Mundial. El 15 d’agost 
l’emperador Hirohito anunciava la 
rendició del Japó. L’any següent 
l’escriptor Ango Sakaguchi publica-
va l’assaig breu Sobre la perdició. 
“L’home no es perd perquè ha per-
dut la guerra. Es perd perquè és ho-
me. La resurrecció és només pos-
sible després de la perdició comple-
ta”, escrivia sota el doble efecte de 
les amfetamines que prenia per po-
der mantenir el ritme de creació 
–escrivia molt– i de la derrota 
bèl·lica i moral, total, del seu país. 

Sakaguchi, fill d’una família 
benestant en decadència, interes-
sat de jove per la religió i la filoso-
fia hindú, també havia estudiat li-
teratura francesa. Pertanyia al 
grup literari anomenat els Burai, 
que literalment vol dir “viure fora 
de la llei, ser poc respectuós amb la 
moral i els bons costums socials”. 
Eren escriptors decadents i nihi-
listes. Ell havia evitat ser mobilit-
zat al front apuntant-se a la com-
panyia cinematogràfica nacional 
de propaganda militar. La depen-
dència de les drogues, cada cop 
més gran en la dècada dels 40, l’ha-
via portat a partir al·lucinacions 
visuals i auditives. 

Sobre la perdició, una mena de 
psicoanàlisi personal i col·lectiva 
japonesa, forma part del recull de 
textos breus de Sakaguchi traduïts 
al català i reunits per Ko Tazawa 

sota el títol Sota un bosc de cirerers 
plenament florit (Lapislàtzuli Edi-
torial). Els altres textos són, a més 
del que comentem i el que dona 
nom al llibre, La idiota i El doctor 
Vent. “La gent tendeix a voler, en 
general, que les coses belles s’aca-
bin abans de perdre la bellesa”, es-
criu a remolc de la destrucció 
bèl·lica. Es confessa poruc de me-
na, diu que no li agrada la sang, re-
butja l’harakiri, però alhora admi-
ra les grans destruccions, els bom-
bardejos que contempla des del 
terrat del cine Nechei al Tòquio 
atacat pels nord-americans, l’abril 
del 45. A partir de llavors li fa il·lu-
sió “perseguir el riure de les noies 
joves” sobre els paisatges arranats. 

“El Japó va perdre la guerra i el 
bushido, el codi d’honor dels samu-
rais, va ser abolit, però l’home va 
néixer per primera vegada a l’úter 
de la veritat que és la perdició”. 

Les llibertats, amb la nova 
Constitució del 1947, van canviar 
el país. Davant d’aquell gir polític, 
Sakaguchi escrivia: “Després de la 
guerra, ens estan permeses totes 
les llibertats. Tanmateix, un home 
s’adona de les seves pròpies limi-
tacions i de la falta de llibertat re-
al quan li estan permeses totes les 
llibertats [...]. Una reforma políti-
ca es pot realitzar en un dia, però 
el canvi humà, no”. I encara: 
“L’home neix i viu per perdre’s 
[...]. L’home no es perd perquè ha 
perdut la guerra. Es perd perquè és 
home. Es perd perquè es viu, res 
més. [...]. Igual que l’home, el Ja-
pó també hauria de perdre’s. Cal 
descobrir-se a si mateix i salvar-se, 
per extraviar-se pel camí de la per-
dició, fins al final. La salvació a tra-
vés de la política és una ximpleria 
superficial”. 

No sé si això ens pot servir als 
catalans, després de la perdició del 
Procés. Més enllà de la política 
també hi ha vida. I mort. Sakaguchi 
va morir el 1955 d’una hemorràgia 
cerebral. Tenia 48 anys. Un altre 
gran escriptor japonès de la post-
guerra, Yukio Mishima, fascinat 
per la mort i que s’acabaria fent 
l’harakiri el 1970, va escriure del 
seu col·lega: “No té por del futur ni 
estima el futur”, “Tot ell era com 
un túnel, un gran buit”.✒
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Prefereixo una mala crítica 
a una crítica dolenta

Quina diferència hi ha entre 
una mala crítica i una crítica 
dolenta? I ara no parlo d’una 

senyora que es dediqui a la crítica 
sinó de l’opinió o judici sobre una 
obra artística que publica un expert. 
El mala de mala crítica fa referència 
a les opinions negatives sobre allò 
que critica, mentre que el dolenta de 
crítica dolenta fa referència a la 
qualitat de la mateixa crítica: al fet 
que el crític, per exemple, no hagi 
entès res del que ha vist o llegit. Una 
mala crítica pot ser magnífica i una 
crítica dolenta pot ser elogiosa. 

La GIEC parla (pàg. 553) dels ad-
jectius mal, bon / dolent, bo desta-
cant que els dos primers van ante-
posats al nom mentre que els dos 
segons s’utilitzen sobretot com a 
atributs (introduïts per un verb co-
pulatiu). Per exemple, “Ha comprat 

un bon pernil” / “Aquest pernil és bo” 
o “M’han donat una mala notícia” / 
“És una notícia molt dolenta”. El 
cert és, però, que dolent i bo també 
poden anar posposats al nom, i el 
significat resultant de posposar-hi 
dolent i bo sovint contrasta amb el 
resultant d’anteposar-hi mal i bon. 
“Una mala cuinera” no és ben bé el 
mateix que “una cuinera dolenta”. 
Per dir que no cuina bé, encara que 
sigui un tros de pa, cal recórrer a 
mala, perquè dolenta –aplicat a per-
sones– té un valor moral, d’inclina-

ció al mal, que interfereix en la sim-
ple valoració professional. 

Malgrat això, no és estrany llegir 
que un llibre “ha rebut crítiques do-
lentes” quan es pretén dir “males 
crítiques”, crítiques que no el deixen 
bé. És un cas més d’ultracorrecció. 
Com que en castellà dirien “malas 
críticas” sembla que ho hàgim de dir 
diferent. I no: de vegades el que és 
més paral·lel al castellà és també el 
més natural i adequat. Al català li 
convé tenir més autoestima, ser 
fidel a ell mateix i no estar tot el dia 
comparant-se. És més natural, per 
exemple, “passar un mal moment” 
que “un moment dolent” o “plantar 
cara al mal temps” que “al temps do-
lent”, encara que això també sigui 
possible, com ho evidencia l’exem-
ple del DIEC2 “Fa un temps dolent 
per a fer excursions”.✒
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UNA MALA CRÍTICA 
POT SER MAGNÍFICA 
I UNA CRÍTICA 
DOLENTA POT 
SER ELOGIOSA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Tàndem 
MMARIA BARBAL 
Destino 
176 pàgines i 18,90 €          1/22 
 
[ 2 ] La dona de la seva vida 
XAVIER BOSCH 
Columna 
512 pàgines i 21,90 €          5/14 
 
[ 3 ] Esclaus del desig 
DONNA LEON 
Edicions 62 
334 pàgines i 19 €                  2/3 
 
[ 4 ] El vincle més fort 
KENT HARUF 
Edicions del Periscopi 
296 pàgines i 18,90 €            3/2 
 
[ 5 ] Canto jo i la  
muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
190 pàgines i 16,90 €        8/110

[ 1 ] El dia que vaig marxar 
ALBERT OM 
Univers 
190 pàgines i 18,50 €           3/11 
 
[ 2 ] Entre el dolor  
i l’esperança 
JORDI PUJOL / Proa 
356 pàgines i 20,50 €            1/3 
 
[ 3 ] La farmacèutica 
CARLES PORTA 
La Campana 
312 pàgines i 17,90 €            -/15 
 
[ 4 ] Sense por 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 
304 pàgines i 18,90 €            4/2 
 
[ 5 ] Paraules d’Arcadi 
ARCADI OLIVERES  
Angle 
176 pàgines i 16,90 €          6/22

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Sira 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
642 pàgines i 22,90 €         1/10 
 
[ 2 ] El juego del álamo 
JAVIER CASTILLO 
Suma de Letras 
526 pàgines i 18,90 €          -/20 
 
[ 3 ] Lo que la marea  
esconde 
MARÍA ORUÑA / Destino 
416 pàgines i 20,90 €             -/2 
 
[ 4 ] El arte de engañar  
al karma 
ELÍSABET BENAVENT / Suma 
696 pàgines i 18,90 €       10/10 
 
[ 5 ] Esclavos del deseo 
DONNA LEON 
Seix Barral 
334 pàgines i 19 €                  4/3

[ 1 ] El humor de mi vida 
PAZ PADILLA 
Harper Collins 
272 pàgines i 18,90 €          1/12 
 
[ 2 ] Cuaderno Blackie 
Books 
DIVERSOS AUTORS / Blackie 
80 pàgines i 12,90 €                -/1 
 
[ 3 ] Sin miedo 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 
290 pàgines i 17,95 €            2/2 
 
[ 4 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
452 pàgines i 23,95 €        3/80 
 
[ 5 ] El rey al desnudo 
ERNESTO EKAIZER 
Ediciones B 
464 pàgines i 22,90 €             -/1


