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E
l Japó està de moda. Potser, més que de
moda, està entre nosaltres. No ha sigut
una moda d’arribar i moldre, com ara
els mòbils, els patacons de les bosses de
patates i els programes de la tele basats

a espiar la quotidianitat d’altri. La introducció i
la consolidació de la cultura japonesa dins la
catalana s’han fet pas a pas, amb l’educació,
moderació i discreció inherents al poble japo-
nès, sense el contundent factor sorpresa que
tant d’èxit els va donar a Pearl Harbor.

Ikebana, bonsai, Kenzaburo Oé, jardí zen, Ka-
wasaki i Yamaha, Pizzicato Five, fen shui, Sony i
Sanyo, Akira Kurosawa, manga, judo, Yukio
Mishima, Toyota i Mitsubishi, Arata Isozaki, ta-
magotxi, Heidi, Son Goku i Picatxu... A tots
aquest noms, conceptes i marques cal afegir l’a-
passionant univers de la cuina japonesa: els
productes, la preparació, la presentació, els se-
crets d’una gastronomia mil·lenària. Cada vega-
da som més els catalans que ens delim per un
bon plat de sushi (peix cru acompanyat d’arròs).

El doctor en filologia catalana Ko Tazawa,
autor de Catalunya i un japonès i Cartes a Yu i Kei,
acaba de publicar La cuina japonesa a Catalunya
(Columna), un llibre de receptes en què Taza-
wa, amb un estil didàctic i simpàtic, ens des-
cobreix alguns secrets i ens explica el com i el
perquè de diverses tradicions culinàries i cul-
turals japoneses.

Després dels dos breus però excel·lents prò-
legs de Pere Tàpias i J.N. Santaeulàlia, Tazawa
ens parla de l’arròs, del sashimi, de plats de
carn, de verdura, de la tempura i del te, entre
d’altres temes.

Ko Tazawa i la seva família (la seva esposa
Yoshiko i els seus fills Yu i Kei) han demostrat
com pot ser de senzilla la integració a Catalunya.
Tots quatre, tot i viure al Japó, entenen i fins i tot
parlen el català (ell a més l’escriu amb total
correcció, esclar) i gairebé tots els anys passen
uns dies a Queralbs. Si hi afegim que l’estada
més llarga a Catalunya va ser de només dos anys,
el valor de la seva conducta es multiplica. Tots
coneixem exemples de persones que, tot i dur,
posem, 25 anys a Catalunya, encara exigeixen
que se’ls parli en castellà. Enraonar-lo, llegir-lo i
escriure’l és ciència-ficció. I, segons les enques-
tes, se suposa que som nosaltres els que ens en-
testem a marcar la diferència...

Un suggeriment final. Ko Tazawa, o els seus
editors, a l’hora d’il·lustrar el llibre, potser po-
drien haver pensat en (per dir que no quedi)
Sozou Somekawa, pintor i il·lustrador japonès
resident a Catalunya i col·laborador d’aquest
diari. El do de llengües i la simpatia de Ko Ta-
zawa no compensen del tot la seva manca de
qualitat artística. No es pot tenir tot.

Arigato!, Ko Tazawa.
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U
na paradoxa és una con-
tradicció deduïda correc-
tament de premisses fal-
ses. La vida és plena de
paradoxes, com intenta

fer-nos veure Sebastià Serrano en el
seu últim llibre, que es titula justa-
ment La paradoxa (Proa). És un assaig
disfressat de novel·la, o una novel·la
amb vocació d’assaig, on Serrano se
serveix d’una mena d’alter ego (en
Lluís, un professor de teoria de la
comunicació que prepara la tesi
doctoral sobre les paradoxes) per
demostrar-nos que vivim immersos
en un univers contradictori.

Suposem que una dona
diu al marit: “M’agradaria
que alguna vegada em re-
galessis flors”. Faci el que
faci, el marit està atrapat.
Ella se sentirà de totes ma-
neres insatisfeta, perquè si
n’hi regala ho haurà fet en
resposta a una demanda, no
pas perquè a ell li hagi sortit
de dins. Si no n’hi regala, la
dona se sentirà igualment
insatisfeta perquè l’home ni
tan sols li haurà fet cas.

M’has d’estimar, diu l’ho-
me o la dona encara ena-
morada a l’amant que ja ha
deixat d’estar enamorat
d’ell o ella. Però l’ordre en
qüestió és impossible de
complir des del desamor.
L’antic amant es troba per-
dut en un laberint sense
sortida. No podem demanar
que ens estimin, com a molt
podem demanar que ho fa-
cin veure. O que ens diguin
que ens estimen encara que sigui
mentida, com va fer Johnny Guitar.

En el nou llibre de Sebastià Serra-
no, farcit de problemes lògics i de
reflexions sobre la comunicació, les
paraules es confonen amb les sensa-
cions. S’hi barregen la teoria i la
pràctica: tan aviat se’ns mostren
contactes cos a cos com se’ns diu que
el contacte dels cossos és, probable-
ment, la forma més primitiva de co-
municació social.

La paradoxa comença amb una
conferència en un ateneu. En Lluís té
clar que, per mantenir l’atenció dels

seus oïdors, els haurà de seduir.
“¿Com aconseguiré les línies obertes
als meus signes de la conferència?
–es planteja–. Aquest és el problema
que em cal resoldre. Trobar una es-
tratègia adequada per a mantenir
l’atenció dels meus oïdors. Tot i ben
curt: seduir-los”.

Fa temps que Sebastià Serrano
(autor, entre altres títols, de Cap a
una lògica de la seducció) té aquest
problema resolt. Ell en sap molt, de
seduir audiències. Ho comprova
amb els seus alumnes de la Univer-
sitat de Barcelona, però també amb

el públic que es fica a la butxaca
sempre que fa una conferència.

“Potser no seria exagerat dir que
jo rebo en un dia la mateixa infor-
mació que va rebre el meu pare en
tota la seva vida”, va afirmar Serrano
fa dues setmanes, en una xerrada a
l’escola Pau Casals-Gràcia, de Barce-
lona. Davant d’una audiència de pa-
res i mares amb ganes de ser seduïts,
va insistir en la importància que la
gent jove desenvolupi al màxim les
seves habilitats comunicatives, per
fer front a l’allau de missatges que
reben.

Internet ens sedueix, però ens ata-
bala. L’excés d’informació ens angoi-
xa: hi ha una relació directament
proporcional entre la quantitat d’in-
formació i el nivell d’ansietat. Vivim
en una societat de risc i cada cop som
més vulnerables, més fràgils. Abans,
quan les notícies arribaven per carta
i d’una en una, la situació comuni-
cativa estava més equilibrada.

¿Qui pot sobreviure en ple dese-
quilibri? Les persones emocional-
ment estables. Val la pena tenir cura
de l’estat emotiu de cadascú, perquè
està relacionat amb la capacitat de

prendre decisions. Ara com ara, un
dels col·lectius més preparats per
anar pel món és el dels professio-
nals de la infermeria: són persones
entrenades a gestionar emocions.
En el futur, totes les empreses tin-
dran departaments encarregats de
gestionar les emocions dels emple-
ats. No és cap paradoxa: la gent feliç
surt més a compte.

Serrano també va dir que, per
aprendre a comunicar, és bàsic
aprendre a escoltar. Hauria pogut
afegir que saber escoltar-lo a ell no
té cap mèrit.
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