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n escriptor, dotze dies de tardor i
una ciutat. “Durant anys he sentit
per Porto una atracció misteriosa”,

ens diu Benavente a l’inici de Dietari de Porto,
i més tard afegeix “Porto m’esperava o jo es-
perava Porto.” I al llarg de més de dues-cen-
tes pàgines ho demostra, transcrivint un va-
gareig d’observador que se sent lliure en el
seu anonimat de foraster, que volta amb l’ex-
cusa de copsar el paisatge dels avantpassats
de Marja Batelaar-Levi (personatge de la seva
novel·la El quadern de Nicolaas Kleen), però
fa l’efecte que, en realitat, ho fa sense cap més
full de ruta que l’impuls d’un instant que em-
peny el següent, el d’una imatge que n’evoca
una de pretèrita, el d’una acció que l’obliga a
una reflexió.

Jaume Benavente ha publicat una quinzena
de llibres de diversos gèneres que li han valgut
fins a set premis. De petit, durant uns anys va
viure al Brasil i potser aquest sigui el motiu de
la seva tirada cap a Portugal i l’Atlàntic, com
ho demostra el cicle narratiu que ja compta les
novel·les Camps de lava, Masurca de Praia,
Llums a la costa i el dietari Viatge d’hivern a
Madeira.

Com és preceptiu en un dietari de viatges,
Benavente va sol, tot i que “la gent té pànic a
viatjar en solitari”. Ell no. Home assossegat i
contemplatiu, ens narra els recorreguts per la
ciutat amb constants aturades en elements ar-
quitectònics que remeten a altres d’històrics
que formen una valuosa informació cultural i
emocional. No pretén oferir una guia turística
ni un fresc d’escenaris i personatges, només
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vol “construir una imatge d’ús
personal”.

També com és preceptiu, però,
Benavente no s’està de donar-nos
informacions personals que van
de l’anècdota (com ara la irrupció
d’un grup de sorollosos turistes
espanyols a la popular llibreria
Lello&Irmão, o quan un vaga-
bund l’amenaça d’esbatussar-lo
si no es declara espanyol en
comptes de només català) a de-
claracions de pes: “No m’atrauen
particularment els temples reli-
giosos, siguin de la confessió que siguin, per-
què la idea de Déu m’és estranya, i fins i tot
violenta, ja que em fa pensar en la submissió
de l’home a un sistema de dominació fona-
mentat en una superstició. Malgrat això,
m’agrada el silenci de les esglésies.”

    Després d’un intens i plàcid re-
corregut en 26 etapes comple-
mentades amb fotografies fetes
per l’autor (cal lloar l’esforç
d’edició de la petita editorial va-
lenciana, en terra políticament
hostil) i desenes i desenes d’infor-
macions i sensacions col·laterals,
Benavente encara ens ofereix cinc
contes, amb connexions internes
(i un alter ego, l’Enric), amb aro-
ma portuguès. “Després d’un
desconcert inicial, em sentia més
a prop del batec de la ciutat, creia

que la seva atmosfera i la meva mirada ha-
vien trobat un punt de confluència.” Tot amb
un llenguatge ric però mai forçat, natural i
sempre adient, per oferir descripcions amb
una moderada minuciositat i la cadència as-
sossegada i alhora cabalosa del riu Douro. ❋
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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

La brocanteria dels objectes duradors
ense ritme frenètic, ni enigmes, ni
grans objectius ni un desenllaç deses-
perat, El senyor Nakano i les dones és

una novel·la de cadència harmoniosa, amb
un llenguatge depurat, personatges propers,
descripcions imaginatives i una lleugeresa
que atrapa. Hiromi Kawakami (Tòquio,
1958) controla a la perfecció la unitat psico-
lògica, d’acció i d’estil, en una narració que
trena les històries mínimes d’un peculiar
grup de gent que treballa en una botiga
d’objectes de segona mà.

Com a El cel és blanc, la terra és blava,
l’obra més coneguda de l’autora, a El senyor
Nakano i les dones hi trobem referències gas-
tronòmiques i una història sentimental ver-
tebradora. Si, a la primera, la relació era en-

S tre una solitària dona madura i
el seu antic professor, a El se-
nyor Nakano i les dones és entre
dos joves ajudants del propie-
tari de la brocanteria: Hitomi,
la narradora, i l’insegur Takeo.
Els passatges en què s’acosten
tímidament l’una a l’altre són
d’una simplicitat encantadora.

S’intueix en aquesta novel·la
un tema recurrent en Kawaka-
mi, la presència de la mort, en
aquest cas en les andròmines
que són adquirides pel boti-
guer quan se’n moren els pro-
pietaris i que semblen durado-
res més enllà del temps. Objec-

tes que poden passar d’una per-
sona a l’altra en un entorn que
deixa entreveure el Japó con-
temporani i en el qual flueixen
els afectes d’una forma tan mi-
nimalista que estimula la sensi-
bilitat més exquisida.

Complicitats tènues
I és que la contenció formal de
Kawakami deixa espai a la ima-
ginació del lector a través de tè-
nues complicitats i demostra
que, a la literatura japonesa ac-
tual, hi ha veus que paga la pena
seguir fora de l’òrbita de Mura-
kami. ❋
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