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Kurosawa va dur al cinema l’Orient medieval

Miralls de l’Est en el camí
N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

Pu Sonling, Contes estranys del
pavelló dels lleures. Traducció
de Manel Ollé i Chün Chin.

Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

Q
uan tota la indús-
tria editorial treba-
lla per oferir als
lectors les noves
fornades d’escrip-
tors xinesos, ens

arriba un clàssic de les lletres
orientals. Pu Songling va néi-
xer a la província de Shan-
dong, a l’est de la Xina, el 1640
i va viure sobretot durant la
dinastia Qing. No fa gaire es va
celebrar un Seminari Interna-
cional en el seu poble natal,
Liaozhai, en el qual participa-
ren estudiosos de tot el món.
De l’extensa obra que va es-
criure, amb gairebé 500 relats,
la traducció d’Ollé i Chün Chin
en recull 14. Tots ells són de
procedència oral i representen,
per tant, un interessant mural
dels costums i pensaments xi-
nesos. El manuscrit que l’autor
donà als seus successors es
conservà durant vuit generaci-
ons, però es va extraviar pos-
teriorment quan un dels des-
cendents fugia de les tropes de
Rússia. Per casualitat, va ser
recuperat a la casa d’un cam-
perol de la província de Liao-
aing. Com el protagonista d’u-
na de les seves històries, El bi-
bliòfil –un personatge un punt
confucianista– el seu autor
mai no arribà al mandarinat,
fet que el dugué a viure de la
feina de preceptor i que li va
permetre de dedicar-se a l’es-

criptura. En la Xina clàssica,
funcionariat i humanisme
anaven de bracet, tenien un
gran prestigi social, i una per-
sona amb projecció política o
administrativa havia de saber
de memòria uns quants cente-
nars de versos. Els contes de Pu
Sonling són plens de lletrats
que viuen facècies diverses, so-
vint com a marc de va-
lors taoistes en la recer-
ca de la felicitat indivi-
dual i en contacte amb
l’irreal o el màgic. Nits
esplèndides amb dones
immortals desorienten
els humans. La nostra
tradició ens va fer caure
Gentil en braços d’una
fada seductora. Els pro-
tagonistes dels contes
de Liaozhai viuen
aquestes experiències
amb una felicitat més
natural. En gaudeixen i
prou, d’acord amb el
que ofereix la natura. I
el somni només és una
manera de posar en
pràctica les paràboles de
Zhuangzi.

Sempre hi ha un
somriure escènic darre-
re cada història, a vega-
des una mica carrollià, i
una voluntat d’oferir el
sorprenent als éssers fi-
nits. Pel que tenen de
llegat cultural i de valor
estètic són contes molt
recomanables. De fet
ens transporten a una bellesa
que no ens és del tot llunyana
si pensem en els delicats relats
de Maria de França, també
compilats i versificats després.
Les nits somioses de Lanval,
encantat per una donzella que
li imposa silenci, no són tan

estranyes en la retòrica de la
sensualitat que persegueixen
contes com Pianpian.

Fins ara, la literatura clàssi-
ca xinesa ens arribava única-
ment amb la lírica. Manent i
Carner ens la van apropar amb
les seves versions. Tampoc no
ens era desconeguda la poesia
japonesa de la mà de Ferraté,

Desclot i el Parcerisas d’as-
sumpció poundiana. La narra-
tiva, en traduccions castella-
nes, ens havia donat accés a
textos tan bells com els de Ka-
wabata, o els monogatari d’es-
criptores japoneses. Italo Cal-
vino va constatar com a valor

estètic en les seves més que fa-
moses propostes la rapidesa
del conte xinès. Sota estructu-
res comparables a les dels nos-
tres relats tradicionals –el se-
cret passat de boca en boca que
porta a diverses confusions en
Yanzhi; el retorn del fill pròdig;
la suplantació d’un personatge
per un ésser màgic que evita el

càstig moral, com en les lle-
gendes marianes medievals; la
deliqüescència del regne del
mar que acull un mortal, com
en les històries d’Andersen; i
les més sorprenents contalles
de resurreccions gràcies a un
gargall en el conte La pell pin-

tada i el lifting cruent en El
jutge Lu– podem entreveure el
ric llegat de tradicions orien-
tals contingudes. Un cop llegit
el titulat Les dues dones, ja no
sorprèn gaire la narrativa de
Baricco.

Pu Songling, tal com expli-
quen els traductors, passava
els dies vora els camins convi-

dant a te i tabac per tal
d’aconseguir històries
noves: l’interès per la
seva oralitat, que a Eu-
ropa es dóna essencial-
ment durant el segle
XIX, s’afegeix a la capa-
citat per transferir-la al
text. El gust pel detall o
la subtilesa de la con-
versa ben sovint ens re-
corden els millors con-
tes de Txèkhov.

Pu Songling és un
autor prou universal
per a ser llegit amb
fruïció, sense el llast de
la literatura sapiencial
de la seva època, i amb
tota la immediatesa
dels contes orals. Si,
com diu un mestre ta-
oista d’El mural, les il·lu-
sions neixen en la
ment, hem de veure en
aquests relats les justes
correspondències del
que ja hem llegit, amb
vestits nous i tal vegada
més brillants que
aquells que se’ns pre-
senten com a estricta-

ment moderns. La selecció fe-
ta dóna moltes pistes per a
una lectura atenta i prou
lleugeresa per a qui només
vulgui gaudir-ne. La traducció
d’Ollé i Chün Chin ens la ser-
veix en un català àgil i proper
a la història contada.

Molt més que un herber
A S S A I G
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Joan Pellicer, Costumari
botànic (2). Edicions del

Bullent. Picanya, 2001.

A
totes les gentils i en-
tenimentades ames
de casa i dones ma-
jors i a tots els vells
llauradors, pastors i

ardits muntanyards del territo-
ri diànic, que han procurat el
ferment i la valuosa matèria
per a portar a terme aquest
treball”. Amb aquests mots sin-
cers i entranyables, Joan Pelli-
cer, el metge enamorat de les
plantes, obre el primer volum
del seu Costumari botànic: un in-
gent catàleg florístic de les valls
i les muntanyes de la Safor, la
Marina Baixa i Alta, l’Alcoià, el
Comtat, la Vall d’Albaida i la
Costera, aquest conjunt de co-
marques que coneixem com a
territori diànic.

Amb la recent publicació del
segon volum, són ja gairebé
300 les entrades d’aquest gran
costumari que va guanyar el

primer premi Bernat Ca-
pó-Bancaixa per a la difusió de
la cultura popular i que ha es-
tat publicat impecablement per
Edicions del Bullent. Una veri-
table joia per als sentits, un
tresor d’inestimable saviesa bo-
tànica, que es capbussa en la
realitat més íntima de les co-
marques centrals del País Va-
lencià i de la seva gent. No de-
bades, en una recent presenta-
ció d’aquest segon volum, el
biòleg i escriptor Martí Domín-
guez comentava: “La referència
erudita, la data científica n’és,
en certa manera, l’excusa, el
subtil disparador d’una entra-
nyable i incoercible estima al
país, d’un desig explícit d’es-
criure sobre els teus i les seues
coses”.

Cada fitxa mostra la fotogra-
fia –d’enquadraments i colors

exquisits–, el nom científic i el
popular, i una sèrie de dades
ecològiques que descriuen mi-
nuciosament la planta amb
una riquesa lèxica inesgotable
(“el ravanell, herba genuïna de
bancal, de vegades fa florides
espectaculars, blanques i dol-
çament perfumades, que co-
mencen abans de Nadal”). Les
dades etnobotàniques recullen
les utilitzacions més habituals
de les plantes –medicinals, cu-
linàries, cosmètiques, agrícoles,
artesanals, arquitectòniques,
rituals, ornamentals i simbòli-
ques–, i les antropològiques
inclouen poders atribuïts tra-
dicionalment, consells, creen-
ces i també dades de la ronda-
llística, la mitologia i encarides
referències als clàssics de la li-
teratura universal i als clàssics
catalans: Virgili, Ovidi, Dante,

Shakespeare, Cervantes, Her-
man Melville, Bernat Metge,
Vicent Andrés Estellés, Joan Al-
cover, Enric Valor, etcètera.

CONFIDÈNCIES ATÀVIQUES
D’entre l’erudició finíssima de
l’autor, però, sobresurten les
valuoses i atàviques confidènci-
es dels vells habitants del terri-
tori diànic. L’autor guarneix el
seu treball amb informació ex-
treta d’entrevistes amb perso-
nes majors, d’entre seixanta i
noranta anys, de tots dos sexes
i de qualsevol ofici tradicional o
posició social, com explica en la
introducció.

Fa temps que el conscienci-
ós Pellicer ressegueix les
muntanyes, els marges o les
vores dels rius, que devora
històries pels llogarets del pa-
ís, per transcriure-les en els

seus treballs. En aquest vo-
lum, però, els usos medicinals
i populars de les plantes hi
apareixen tal com li’ls han
contat, parant una especial
atenció a les expressions ge-
nuïnes de cada contrada o a la
peculiar parla de “gentils
ames de casa”, “vells llaura-
dors” i “ardits muntanyards”.
El resultat, a més d’esbrinar
les virtuts de cada espècie ve-
getal, és “la fixació de l’idio-
ma” –segons ha assenyalat
encertadament Martí Domín-
guez–. Al capdavall, són
aquest reguitzell de saborosos
matisos els que enriqueixen la
llengua i la fan una, de Salses
a Guardamar i de Fraga a Maó.

Convindreu, doncs, que l’o-
bra de Pellicer és molt més
que un herber, és una delícia
de naturalesa i llenguatge. I
que aquest espigolador de
rostolls i cingles, d’aspecte
bonhomiós i afable, que va ei-
xir-se’n de metge per dedi-
car-se a la recuperació del
nostre patrimoni fitoterapèu-
tic, és molt més que un her-
bolari. Potser, un druida... el
Panoràmix català. Oi, que sí?


