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F
a aproximadament un mes vaig dedicar
aquesta columna a un curiós i personal
llibre de cuina japonesa, escrit pel filòleg
Ko Tazawa. Avui, cedint un cop més a la
meva debilitat projaponesa, torno a es-

criure sobre un llibre relacionat amb el Japó: Pa-
godes i gratacels. Un viatge al Japó (Columna), escrit
pel poeta, narrador, assagista i traductor J.N.
Santaeulàlia.

Santaeulàlia va passar tres mesos al Japó becat
per la Japan Foundation. “El meu interès pel Japó
no prové pas de la microelectrònica, les arts
marcials, els videojocs o el manga. Va néixer,
quatre anys enrere, amb la lectura casual d’uns
poemes brevíssims i simples: els haikus”. I ens
transcriu el primer dels molts que ens oferirà i
analitzarà al llarg del llibre: “Acompanyant-me, /
torna amb mi la meva ombra. / Hi ha lluna plena”
(Sodo, 1641 - 1716).

Al final del llibre, Santaeulàlia es pregunta si
serà capaç de transmetre sobre el paper el poder
de seducció que té el Japó. Jo diria que sí que ho
ha aconseguit: combina una exquisida tècnica
narrativa amb un deixar-se amarar de tot el que
va veure, escoltar i tastar; en definitiva, de tots els
sentiments i emocions que l’estada li va provocar.
Des de les primeres pàgines el llibre manté un to
calmós, però gens avorrit, descriptiu, però sense
resultar forçadament poètic. Com que no és una
guia turística de gènere, no hi trobareu les curi-
ositats més pintoresques segons el barem occi-
dental. Això no impedeix l’autor de mostrar-nos
les moltes paradoxes que envolten aquella cultu-
ra: la modernitat i les tradicions, les ciutats-for-
miguer i els paisatges de bellesa intensa i fràgil...
Santaeulàlia no adopta en cap moment un posat
de superioritat davant de res ni de ningú, tot i
donar el seu parer tant com cal: “La cerimònia del
te és la cerimònia més cerimoniosa de totes les
cerimònies que es fan i es desfan”. Precisament,
durant aquesta llarga cerimònia, i per culpa de
seure massa estona damunt les cames sense es-
tar-ne acostumat, Santaeulàlia es pregunta: “Són
fets de carn i ossos, els japonesos? O de goma i
bambú?”.

Un llibre que, lluny dels estereotips, recorre
molts aspectes i molt diversos de l’actualitat, la
història, la cultura i el caràcter japonesos, però
sense carregar-nos de dades fredes ni anècdotes
irrellevants.

Per molts motius aquest interessant llibre
m’ha recordat la magnífica pel·lícula Sabiduría
garantizada, de Doris Dörrie, en què dos germans
alemanys contemporanis busquen la pau interior
en un monestir budista del Japó... i la hi troben.
Una pau que Santaeulàlia sembla que també ha
tastat en el país del sol naixent. Ara, una part
d’aquesta pau ens arriba nítidament a través de
les seves paraules.
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Amb sentit de l’humor o sense, una sogra és una sogra

L A L E C T O R A D E S A C O M P L E X A D A

La mare del marit
E V A P I Q U E R
evapiquer@periodistes.org

S
i existís una associació de
dones afectades per les so-
gres, proposarien la se-
güent ampliació de la
clàssica pregunta matri-

monial: “¿Vol prendre aquest home
com a legítim espòs i aquesta dona
com a inevitable sogra?”. Així les
noies que fessin el pas de casar-se no
podrien dir que no els ho havien
advertit. La sogra forma part del
paquet, i té tant de pes a la vida de
la parella que pot acabar sent un
motiu de divorci. Però, que jo sàpi-
ga, les damnificades per la mare del
marit encara no s’han agrupat per
ajuntar forces. I no pas per falta de
sòcies potencials.

“De les quatre interrelacions pos-
sibles que s’estableixen amb la fa-
mília d’origen del cònjuge, les de
sogre-nora, sogra-nora, sogre-gen-
dre i sogra-gendre, sens dubte la
pitjor i més dramàtica
a través de la història i
a totes les cultures és la
de sogra-nora. Cap altra
de les tres, per conflic-
tives que siguin, no pot
ni tan sols igualar-se a
aquesta”, escriu l’advo-
cada i psicòloga Pilar
Casbas en el llibre Las
suegras perjudican clara-
mente la salud (Plaza &
Janés). El títol fa pensar
que es tracta d’un llibre
en clau d’humor, però
no. És un estudi docu-
mentat sobre la relació
de tensió, desconfian-
ça, rivalitat i enemistat
que s’estableix gairebé
sempre entre una dona
i la seva sogra. No se
n’escapa ningú. La con-
flictivitat entre sogres i
nores es manifesta a
totes les classes socials i
a tots els estaments
culturals i professio-
nals. I, en efecte, a ve-
gades la salut se’n res-
senteix. “Sovint es paga
un alt preu en termes
de salut, amb manifes-
tacions psicosomàti-

ques com ara ansietat, depressió,
estrès i fòbies”, afirma Pilar Casbas.
Al llarg de la seva trajectòria pro-
fessional en el camp del dret i de
l’atenció psicològica, Casbas ha co-
negut de primera mà nombrosos
casos de diferències irreconciliables
entre famílies polítiques. Diu que el
seu llibre va adreçat a les sogres, a
les nores, als homes excessivament
emmarats i als homes que vulguin
conèixer millor les dones.

SENTÈNCIES CONTRA LES SOGRES
A Itàlia, on abunden les mares
massa possessives, el màxim òrgan
judicial del país ja ha dictat dues
resolucions en què s’exculpa i jus-
tifica les nores que han abandonat
el domicili conjugal a causa de la
intromissió de sogres invasores.
Devien ser com la sogra d’aquell
acudit, que només anava a visitar el

fill dos cops a l’any. La llàstima és
que cada vegada s’hi quedava sis
mesos.

Un dels testimonis recollits per
Casbas diu: “Per evitar la meva so-
gra sóc capaç de sacrificar les rela-
cions amb la meva mare. El meu
marit és partidari que tot sigui
equitatiu. Si veiem els meus pares
hem de veure també els seus. Doncs
jo prefereixo no veure ni uns ni al-
tres per no haver d’aguantar la me-
va sogra”. I una altra nora assegura:
“La meva sogra, si bé no va ser la
causa principal del meu divorci, va
ajudar molt a precipitar-lo. Es ficava
on no la demanaven i jo sempre era
la culpable de tot. Ella i el seu fill
eren perfectes. Em vaig quedar des-
cansada el dia que ja no vaig haver
de tornar-la a veure”.

Quan hi ha fills, el divorci no
serveix per tallar en sec la relació

amb la sogra: segueix
sent l’àvia dels nens.
Cada cop hi ha més do-
nes que, a banda d’a-
guantar la sogra actual,
han d’aguantar l’exso-
gra. I dones que, per
haver-se ajuntat amb
un home divorciat, no
són reconegudes per la
sogra com la veritable
nora. “Una dona en la
nostra situació pot tro-
bar-se amb una sogra
que segueix conside-
rant l’ex com la seva
autèntica nora i no re-
coneix el nostre dret a
prendre-li el lloc, espe-
cialment si ens veu
com la causa del divor-
ci”, explica la periodis-
ta Sonsoles Fuentes en
el llibre Él está divorciado
(Plaza & Janés).

Vist com les gasten
les mares polítiques, la
lectora desacomplexa-
da s’ha tornat política-
ment incorrecta. La
pròxima vegada que
s’emboliqui amb un
home, s’assegurarà que
sigui orfe.
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