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Yasunari Kawabata rebent el premi Nobel de literatura el 1968

T R E S E X E M P L E S D E L A N A R R A T I V A J A P O N E S A

On és el centre del món
L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

La novel·la
japonesa de
vegades ens
pot enganyar,
ja que és
el gènere
més farcit
de signes
desconeguts

Ú
ltimament han ar-
ribat unes quantes
novetats d’autors
japonesos. Sense
voler ser exhaus-

tius, recordem La clau, de Ju-
nichiro Tanizaki (1886-1965), i
Hotel Iris, de Yoko Ogawa
(1962), publicades per Edici-
ons 62, i Lo bello y lo triste, de
Yasunari Kawabata (1899-
1972), editada per Emecé, dos
autors i una autora separats
en el temps i en les intencions,
però units profundament en
la cultura compartida. Són
tres llibres importants, ben
escrits, ben traduïts, molt
semblants, que expliquen his-
tòries d’amor i de passió. Però
dissortadament, això és tot el
que en podem dir i fins aquí
arriben les semblances. I ja ho
avisem: enfrontar-t’hi directa-
ment des de la perspectiva
occidental és contemplar la
possibilitat del fracàs per més
bona intenció que hi posis. La
raó és simple: ho fem sense
prevenció, refiats..., i la cosa
comença a grinyolar de segui-
da. Fins i tot els professionals
de la lectura, hi cauen: “Hotel
Iris fa la impressió de ser una
obra trampa, una novel·la amb
molt de marro destinada a
embadocar pagesos...”, diu Jo-
an Agut en el comentari que
va fer en aquest mateix suple-
ment de la novel·la esmenta-
da. Humilment, creiem que
l’ha traït la seva mateixa pro-
fessionalitat. Perquè la trampa
que ell esmenta no és per a
pagesos, sinó també per a crí-
tics i per a lectors en general...
occidentals. Cal intentar mi-
rar-s’ho des d’un altre punt de
vista, perquè la tradició lite-
rària japonesa és molt dife-
rent de la nostra. I igual que hi
ha gèneres literaris descone-
guts a Occident també hi ha
concepcions diferents de com
enfrontar-se a l’explicació
d’una història. Sense anar més
lluny, de vegades, el clímax
d’una novel·la no es troba al
final, ni tan sols trobem argu-
ments creats perquè desem-
boquin en un desenllaç. Tal
com molt bé assenyala Anto-
nio Cabezas a La literatura ja-
ponesa (Ed. Hiperión, 1990):
“Dues obres clàssiques, el Ro-
mance de Genji i Ocurrencias de
un ocioso, ni tan sols no tenen
final”. Un crític sensible i ve-
terà com ara Carlos Martínez
Shaw parlava fa poc al suple-
ment de llibres d’El Periódico de
Lo bello y lo triste amb un entu-
siasme que, tot i amb això,
deixava traspuar una estupe-
facció ben sincera: “Explicar la
trama no diu res del fons de la
qüestió, no permet fer-se una
idea de la fondària psicològica
que sacseja les ànimes dels
actors del drama, no deixa
entreveure la implacable con-
catenació dels fets que hi ha
sota l’aparent trivialitat [...]. Ni
de bon tros revela la bellesa de

l’escenari en què transcorre
l’acció”. L’amic Martínez Shaw
ens ve a dir que allò era difícil
d’explicar, però que tanma-
teix l’havia colpit profunda-
ment. I aquesta és la qüestió:
la novel·lística japonesa ens
envia signes que semblen com
els nostres, però no ho són.
Fins i tot gosaríem dir que la
prosa procedent del Japó, de
vegades, és més difícil de pe-
netrar que la poesia. Vull dir
que, malgrat tot, és més fàcil
acostar-te a la narrativa poèti-
ca de Yukio Mishima o, en ge-
neral, a les traduccions de po-
esia japonesa que no pas a
novel·les com les que hem ci-
tat, amb protagonistes més o
menys ordinaris. Sembla con-
tradictori però no ho és. L’e-
xaltació poètica és la mateixa
a tot arreu i predisposa l’es-
perit del lector davant allò que
ha de llegir. La prova és que
enamorats de la poesia japo-
nesa propers a nosaltres fins i
tot van intentar servir-se’n.
Entre d’altres, recordem Ma-
chado i Jiménez provant amb
el haiku, Octavio Paz amb la
renga i, no cal dir-ho, Salvador

Espriu amb la tanka. No són
més que uns exemples entre
moltíssims. Traduir poesia del
japonès és complex, difícil,
però no pas impossible. Tra-
duir prosa, narrativa, és més
fàcil, més directe i, tot i amb
això, els resultats sovint no
són els millors. Problema de
signes, signes que cal inter-
pretar ni que sigui aproxima-
dament. Aquesta és la qüestió:
com ens acostem nosaltres a
ells. Ningú no ens hi obliga.
L’americanització profunda
dels darrers cinquanta anys
ha deixat al Japó una capa
d’occidentalització que tan
sols ara comença a corcar en
vertical la societat urbana.
Poca cosa més. Ells continuen
sent els de sempre i això im-
plica que són molt diferents.
Un relat com Hotel iris, curt i
estrany, si el llegeixes en clau
tan sols de relació masoquista
entre una adolescent i un vell
és fàcil que no t’aporti gaire.
Avui en dia tot està escrit i
llegit. Poques coses ens poden
sorprendre. Qualsevol finalis-
ta de La sonrisa vertical ens po-
dria servir aquesta mateixa
història d’una manera molt
més adequada a la nostra ex-
pectativa. Però el llibre et crea
una inquietud, com a lector
occidental, que no saps en-
tendre. És una novel·la amb el
sexe en primer terme, amb la
passió amorosa de la jovenís-
sima protagonista, i tot i amb
això és diferent: el ritme, les
intencions, els personatges. La
inquietud que et crea, l’avanç
cap a un final que, precisa-
ment, com a lector occidental,
et deixa confús (és un final
tou, que no confirma ni plan-
teja res), et fa suposar que hi
ha alguna cosa més, que agafa
sentit si tens totes les claus a
la mà. Vet aquí: interpretar els

signes. Potser allò que per al-
guns lectors és manca de sub-
tilesa i fins i tot inversem-
blança és, senzillament, una
altra manera de presentar les
coses. Per això dèiem que la
novel·la japonesa de vegades
ens pot enganyar, ja que és el
gènere més farcit de signes
desconeguts. Perquè la novel-
la descriu la realitat. I senyo-
res i senyors, encara que els
japonesos es vesteixin com
nosaltres, la seva realitat i la
nostra no tenen res a veure.
Res de res. I el gènere novel-
lístic ho reflecteix. Hi ha mi-
lers de signes socials que se’ns
escapen. Per tant, hi ha milers
de referents en les novel·les
que també se’ns escapen. És
així com cal enfrontar-s’hi.
Roland Barthes, al seu assaig
dedicat al Japó, titulat El im-
perio de los signos (1970, Mon-
dadori, 1991), ho explica molt
bé quan diu que “Orient i Oc-
cident, per tant, no poden
prendre’s, aquí, com a realitats,
a les quals es voldria aproxi-
mar i oposar històricament,
filosòficament, culturalment i
políticament...”. Vol dir que
no es pot comparar, sinó que
ens hem d’acostar a “la idea
d’un sistema simbòlic inaudit,
totalment desprès del nostre
[...]. Caldria que un dia es fes la
història de la nostra pròpia
foscor, manifestar com arriba
a ser compacte el nostre nar-
cisisme [...]. Avui, sens dubte,
queden milers de coses per
aprendre de l’Orient: una
enorme feina de coneixement
és i serà necessària”.

Per això, el mateix Yasunari
Kawabata, premi Nobel de li-
teratura del 1968, no sola-
ment desconcertaria un crític,
sinó qualsevol lector: en
aquesta novel·la, Lo bello y lo
triste, explica com un escriptor

casat, durant un viatge a Kyo-
to, sent la necessitat imperio-
sa de buscar la seva antiga
amant, amb qui va mantenir
una relació basada en la hu-
miliació. Doncs bé, aquí, com
en altres novel·les més cone-
gudes seves, demostra com
arriba a agradar-li de deixar
en suspens la clau de l’argu-
ment, d’organitzar estructu-
res narratives complexes que
al final desemboquen en un
menyspreu absolut per la seva
resolució. Amb menys subti-
lesa, és el que fa la jove autora
d’Hotel Iris. Exactament igual
que Tanizaki a La clau, extra-
ordinària història sobre els lí-
mits de l’amor i de la passió
presentada gairebé com una
representació de marionetes,
de ninots: l’autor, subtil i cru-
el, burleta, et va embolicant
amb la seva història d’aquest
matrimoni que, després de
trenta anys junts, intenten
canviar la rutina a força d’es-
mútuament els diaris perso-
nals. Com ho fan no els ho
explicarem, però és tot un joc.
El problema nostre és que
busquem sentit a tot (i sem-
pre un cop més des dels nos-
tres paràmetres). Ja ho diu el
professor Antonio Cabezas a
l’obra que hem citat més
amunt: “Només queda per
recordar que Occident, amb
la seva guilladura sexual he-
retada dels prejudicis jueus i
de l’utòpic idealisme cristià,
mai no ha convençut el Japó
com a model de sexualitat...”.
No esperem, doncs, que a
més, els japonesos ens ho po-
sin bé. Ens vénen a dir: això és
el que hi ha. Si us va bé, bé, si
no, també. I ara ens acabem
de trobar amb tres novel·les
magnífiques que ens recor-
den d’una manera brillant
que Occident no és el centre
del món i que si volem en-
tendre-les hem de fer un es-
forç.

Robert Smith, antropòleg,
un dels grans especialistes
anglosaxons contemporanis
en cultura japonesa, ens ho
recorda: “És concebible que
una societat que ens desafia
en la nostra més estimada
certesa de superioritat orga-
nitzativa i tecnològica, hagi
arribat a la seva posició actual
per un altre camí, movent-se
a partir d’altres premisses i
procedint en una direcció que
nosaltres no hem agafat. Se-
gurament aquesta és la raó
per la qual intentem de tran-
quil·litzar-nos amb la negació
de les contradiccions que ob-
servem, ja que altrament ens
veuríem obligats a concedir
que un sistema diferent al
nostre, sense semblar-se al
nostre, ha assolit fites que
durant molt de temps crèiem
exclusivament nostres” (La so-
ciedad japonesa, tradición, iden-
tidad personal y orden social;
1983, traducció castellana,
Península, 1989).

Recomanem vivament la
lectura d’aquestes tres novel-
les, és una altra manera de
llegir. No és pas tan greu. Si
recorden el que explicàvem fa
un moment, ni tan sols cal
acabar-les.


