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C
onsiderat el novel-
lista japonès més
gran del segle XX,
Junichiro Tanizaki
(1886-1965) va publi-

car el 1956 La clau, un llibre
sobre la incomunicació, els si-
lencis, els desitjos i les per-
versions d’un matrimoni ja-
ponès en plena crisi. L’obra té
una estructura original: un
diari escrit separadament pel
marit i la dona, on ca-
dascú evoca els seus pro-
blemes, les seves frustra-
cions matrimonials i
personals. És una narra-
ció breu i formalment
senzilla, però íntima i
profunda tant en el con-
tingut com en la manera
sensual d’expressar-lo.
Després d’una primera
lectura s’imposa una re-
flexió asserenada sobre la
seva essència. Es tracta-
ria, com en el pensament
de Kant, de passar de l’a-
nècdota a la categoria.

La clau és una excel·lent
novel·la que sorprèn i no
convé deixar-se perdre.
No en va el seu autor és
un dels grans noms de les
lletres japoneses i ja ha-
via estat traduït per Seix
Barral als anys seixanta.
Tanizaki va estar a punt
de guanyar el premi No-
bel de literatura, però la
seva mort als 79 anys va
impedir que fos distingit
amb aquest guardó i va
ser Kawabata Yasuniri
qui, tres anys més tard, es
va emportar el guardó.
Com a novel·lista, Tani-
zaki tracta en els seus
llibres de la tensió entre la
cultura tradicional japonesa i
la modernitat, l’occidentalit-
zació, i sovint usa la ironia i
els desitjos eròtics obsessius
dels seus personatges per pa-
lesar la influència d’Occident
en l’herència cultural nipona.
L’autor japonès també aborda
la mentalitat femenina i l’a-
tracció sexual, dos temes que
l’han convertit, a vegades, en
un escriptor prohibit.

Tanizaki, que es va casar en
quatre ocasions, és autor d’u-
na important bibliografia, en-
tre la qual ressalten títols com
Hi ha qui prefereix les ortigues
(1928); Les germanes Makioka
(1943); i Diary of a Mad Old Man
(1965), la seva última obra,
escrita després de patir un

atac de cor i on aborda el tema
de la dona i l’obsessió sexual,
explicable, segons els seus crí-
tics, per una obsessió freudia-
na per la seva mare.

L’escriptor va néixer al shi-
tamachi (downtown) de Tòquio
al si d’una família que tenia
una impremta. Tanizaki va
començar a escriure de força
jove i aviat es va guanyar una
bona reputació en els cercles
literaris de la capital. Als 24
anys va publicar una novel·la
curta però àmpliament reco-
neguda, Tatuatge, que va posar
en relleu la influència d’Edgar
Allan Poe, Oscar Wilde i els

decadentistes francesos. A
més, Tanizaki va ser el tra-
ductor del Retrat de Dorian Gray
al japonès. A Tatuatge, l’autor
explica la història d’un artista
tatuador que vol gravar la seva

ànima, en la forma d’una ara-
nya, en la pell d’una noia jove.
El to provocador de la novel·la
li va fer guanyar-se les ires dels
censors. L’any 1924 va publi-
car Naomi, una obra que se
submergeix en la fascinació al
Japó per la cultura popular
occidental. Relata la història
d’una parella a qui agrada
vestir de forma occidental,
veure pel·lícules americanes i
ballar segons les modes dels
EUA i Europa, tot i estar pro-
hibides al Japó. Naomi, la pro-
tagonista de 15 anys d’aquesta
història, ha estat comparada
amb Lolita, de Nabokov.

Amb tot, la carrera de Tani-
zaki va fer un tomb radical
amb el terratrèmol del 1923,
que va destruir la seva casa a
Tòquio i va forçar la família a
marxar a la regió de Kobe-Kyo-
to. Allí es va dedicar a l’estudi
de la tradició japonesa i va re-
negar de l’occidentalització
que havia marcat la seva pri-
mera època. Entre les obres
més destacables d’aquest reco-
negut autor japonès, premi
Imperial de literatura, hi ha
d’una forma merescuda La clau,
que, tot i estar a punt de com-
plir el mig segle, conserva tota
la frescor i la vigència per ser
comprada i llegida, per refle-
xionar-hi, als inicis del segle
XXI. La clau parla d’incom-
prensió i d’incomunicació. Ex-

plica la història d’un matri-
moni entre un professor de 55
anys i la seva dona, 11 anys
més jove. La parella porta més
de vint anys de convivència,
però malgrat les aparences la
convivència s’està ensorrant. El
marit decideix el dia d’Any
Nou escriure un diari on ex-
pliqui les relacions sexuals
amb la seva dona. Ikuko (l’es-
posa), que ha rebut una edu-
cació tradicional molt estricta,
determina també, per la seva
banda, escriure un diari en què
reculli les experiències, els de-
sitjos, les passions o les frus-
tracions de la seva vida conju-
gal. Marit i muller topen amb
un mur de silenci, d’incomu-
nicació. Són incapaços d’expli-
car-se i d’abordar personal-

ment, mirant-se als ulls, els
seus problemes matrimonials i
per això escriuen un diari,
amb l’esperança que l’altre el
llegeixi i pugui conèixer les
intimitats del seu cònjuge. Co-
mençarà llavors un joc, peri-
llós, de confessió, de despulla-
ment, de manipulació... “La
raó principal per la qual m’he
decidit a abordar aquests te-
mes en aquest diari és el seu
secretisme, la seva reticència a
parlar de les intimitats de la
vida de parella o a escoltar-me

sempre que miro
d’explicar-li una his-
tòria una mica pujada
de to”, escriu el marit
el primer de gener. I
amb la tècnica del di-
ari creuat, en què ma-
rit i muller s’expli-
quen les experiències
viscudes el dia anteri-
or, el lector es conver-
teix en testimoni
d’excepció d’una greu
crisi personal i matri-
monial, en el trenca-
ment d’un projecte de
convivència que s’ha
acabat esgotant, que
ha perdut tot interès o
desig de pervivència.

Al llarg de les seves pàgi-
nes, el marit relatarà les
perversions sexuals que
voldria complir amb la
seva dona (però que tam-
bé li és incapaç de dir) i
l’estranyesa que li provo-
ca el fet de no haver-la vist
mai nua. Al seu torn,
Ikuko parlarà, molts cops
amb menyspreu, del seu
marit, del seu cos i de les
ulleres de cul de got que
porta, i anirà descobrint
l’amor i el desig que sent
pel jove Kimura. Ikuko
acabarà resolent els seus
problemes matrimonials
d’una forma sorpresiva,
que no revelarem.

La clau és un llibre amè,
curiós i interessant, que
es pot llegir ràpidament,
en una sola tarda. Però
que després permet múl-
tiples reflexions. Taniza-
ki parla d’amor, de pas-
sió, de perversió, d’ero-
tisme i de sexe. Però l’o-
bra de Junichiro Tanizaki
no pot ser qualificada de
literatura eròtica perquè
limitaria la seva grande-
sa. La clau és una reflexió
pràctica i intel·ligent so-

bre el comportament masculí,
el femení i la conducta sexual,
que pot ser llegida a diversos
nivells: com una novel·la de
misteri, com un assaig sobre
la vida conjugal; com una
història de l’alliberament fe-
mení; com un estudi sobre el
plaer i la passió; com un as-
saig filosòfic sobre l’amor...

L’obra de Tanizaki ha
aguantat perfectament el pas
del temps i la seva lectura,
agradable i plaent, és útil no
només des de la perspectiva
actual del conflicte de gènere
sinó des del vessant de la ne-
cessitat de comunicació i dià-
leg en la convivència diària.
Fa pensar, i això en aquests
temps de relax mental s’a-
graeix.


