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Més enllà del
bé i del mal
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J
aume Pomar explica una
anècdota a propòsit de la dar-
rera novel·la inèdita i incom-
pleta de Llorenç Villalonga,
que va recuperar 3i4 fa deu

anys. A La bruixa i l’infant orat, li deia
l’autor, la pitonissa francesa s’ena-
mora del nen de sis anys, i aquest
amor terrible esdevé tan fort que ha
d’acabar matant-lo. I Pomar, que difí-
cilment dóna per bones les solucions
sàdiques als conflictes sentimentals i
no entén la passiva instal·lació de les
víctimes en el masoquisme, va inter-
rompre un relat que, per moments, es
feia “insegur, sinuós, poc àgil, fins i
tot feixuc i matusser” per demanar,
astorat: per què? A la qual cosa l’es-
criptor, desolat, va respondre: “No ho
sé gaire per què, però el mata”. Aquell,
segons Pomar, va ser el primer avís
d’una malaltia que afectava la me-
mòria i la intel·ligència de Villalonga,
que li prendria les millors qualitats

(l’humor, el sarcasme, el fil argumen-
tal) i el duria a la mort. Potser. Però
també hi ha una altra interpretació.
Pere Gimferrer troba en La bruixa i
l’infant orat una relectura villalongui-
ana dels temes i els trets que han
conformat la pròpia obra: un canemàs
de contrastos, en què el refinament
sensual conviu amb “la rustiquesa re-
mota i cíclica del món agrari balear”,
en què la sublimació d’un erotisme
pervers es muda en angelisme; el re-
finament verbal i un vast i original
imaginari. Des d’aquest punt de vista
cal abordar el premi Ciutat de Palma:
una immersió en l’obra de Villalonga.
I un calculat joc de simetries i revisi-
tacions (Tolstoi, Faulkner, Malraux)
que busca un efecte poètic i un mis-
satge ideològic.

RELACIONS DE FORÇA
Sara i Jeremies narra la història d’un
matrimoni de camperols mallorqui-
ns, marcats per la Guerra Civil, la
submissió al cacic i la mort del fill
autista. Com Fermo i Lucia, els nuvis
protagonistes de la novel·la de Man-
zoni, la rústega parella representa les
relacions de força que mouen la soci-
etat i l’existència, i mostra les preo-
cupacions morals i polítiques de l’au-

tor. El poeta –Rafel (1994), Apoteosi del
cercle (1997) i Mula morta (2001)– Se-
bastià Alzamora (Llucmajor, 1972) ha
escrit la seva segona novel·la, després
de L’extinció, una narració funcional al
voltant dels lligams que s’estableixen
entre els personatges positius, els he-
rois que actuen en justícia, i els
negatius, els tirans que cauen en l’er-
ror. L’últim dinar de la nombrosa fa-

mília, presidit per una
Sara amb demència
senil i un Jeremies
moribund, serveix per
convocar el passat i
mirar cap a un futur
esperançat. Alzamora
fotografia escenes
quotidianes, esdeveni-
ments històrics, dife-
rents personatges en
diverses actituds. Ve-
iem Sara i Jeremies de
la joventut a la velle-
sa, en la placidesa
d’un passat comú, al
camp, amb els fills i
els amics, i en l’horror
de la tirania i la guer-
ra. I és aquesta barbà-
rie que s’instal·la en la
vida diària i impregna
el nostre temps allò
que trenca els codis
dels protagonistes (la
fidelitat a l’amo, la
feina ben feta, el res-
pecte a les instituci-
ons) i la seva percep-
ció del món. La vio-
lència sembla una
força inevitable que
conjuga el bé i el mal
(Jeremies acaba mal-
tractant la seva dona
violada pel cacic, en-
cobrint el crim d’un
malvat company de

guerra, i justificant els assassins de
Carrero Blanco; i el fill deficient co-
met un inútil acte de venjança). Però
no convé caure en el fatalisme: exis-
teix la pietat per a les víctimes, i
aquell moment perfecte, mític, lligat
al propi paisatge i la memòria perso-
nal, i la mort, que acaba amb el bé i el
mal. I existeix l’amor que dóna a la
vida un sentit immortal.

El pou vora el bosquet de bambú
P O E S I A S U S A N N A R A F A R T

Daigu Ryokan, Gota de rosada en una
fulla de lotus. Edició i traducció de
Natàlia Barenys. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

D
aigu Ryokan (1757-1831) va
ser un poeta que va pertà-
nyer al període Edo de la
lírica japonesa. Conegut
com un dels millors cal·lí-

grafs de tots els temps, fou monjo i
escriví segons l’esperit zen. El període
literari que va viure va significar l’e-
mergència de la tanka per sobre de
l’haikú. Al final de la seva vida va
mantenir lligams d’amistat amb la
monja jove Teishin. Van intercanviar
poemes, com ho feren amb cartes els
més propers Abelard i Eloïsa, en un
altre ordre de temps i cultures.

La nostra literatura ha seguit, com
ho han fet les altres, l’interès per la lí-
rica oriental. Aquest interès sempre ha
anat acompanyat de veus poètiques
d’alta qualitat, de manera que les ver-
sions que ens han arribat d’autors ja-
ponesos i xinesos tenen un valor im-
portant. La poesia xinesa ha estat ver-
sionada per Josep Carner, Marià Ma-
nent, Joan Ferraté... Sovint des de ver-
sions de l’anglès o el francès. Aquesta
pràctica era comuna i habitual, i de la
mateixa manera ens han arribat els
Catai xinesos de Pound, amb l’ajut de
les notes i traduccions de Fenollosa i,

posteriorment, en el català de Parceri-
sas. Amb tot, l’esperit hi roman, hi ha
alguna cosa que ens diu que sí que
funciona l’art de la traducció. Un art
que ha permès d’acréixer el cabal del
riu orientalitzant, el rebut i el propi,
com les tankes de Salvador Espriu a Les
hores, i les de Carles Riba a Del joc i del
foc, tot i que el poeta, en aquest cas,
matisa molt la seva proximitat amb el
model japonès.

Traduccions de traduccions, ors que
es van perdent en cada garbellada: la
dificultat d’apreciar la lírica oriental és
evident. Ben recentment Carlos Man-
zano ha versionat de l’anglès una an-
tologia de cent poemes xinesos tradu-
ïts per Kenneth Rexroth. De fet, el món
anglosaxó és ric de fa temps en aquesta
mena d’antologies, i figures com les de
Du Fu són prou conegudes.

La poesia japonesa ha tingut una
fortuna semblant en català. Hi ha ha-
gut versions i coneixement de la lírica
japonesa, sobretot per part de dos au-
tors, Desclot i Felícia Fuster. Traducci-
ons fetes des de models forans també.
Amb tot, l’edició de Miquel Desclot és
un model en aquest sentit. Perquè hi
ha tot un treball de fer arribar en ca-
talà l’estilització genuïna d’aquesta lí-
rica. I amb una mostra ben represen-
tativa: Per tot coixí les herbes (1995) és una
antologia àmplia de la poesia japonesa
des del segle IV fins al període modern.
La qualitat de les versions és notable i

s’ha de dir que el títol prové precisa-
ment d’un haikú de Daigu Ryokan:
“Oh dolça calma, / per tot coixí les
herbes, / tan lluny de casa!”. La nova
poesia japonesa, la poesia contempo-
rània, ens ha arribat de la mà de Felícia
Fuster i Naoyuki Sawada, Poesia japone-
sa moderna (1988). El fet que el treball
conjunt sigui directament sobre els
textos originals canvia molt la pers-
pectiva i potser ara s’hauria d’intentar
seguir per aquest camí. En aquest sen-
tit, els treballs d’un altre poeta, Josep
N. Santaeulàlia ens confirmen els bons
resultats aconseguits.

ANTOLOGIA D’UN SOL AUTOR CLÀSSIC
La traductora Natàlia Barenys presenta
una novetat: l’antologia d’un sol autor
clàssic, els poemes del monjo Ryokan,
de nom Yamamoto Eizo, com una lec-
tura que ens acosta a la religió zen i a
la pràctica de zazen. Barenys exposa el
sentit últim d’aquesta poesia i dóna les
pinzellades oportunes perquè s’en-
tengui en el seu context cultural.
Precisa que la seva voluntat, a l’hora
de traduir, no és literària. Vol presen-
tar-nos el llibre, doncs, com a mostra
de l’esperit budista de l’autor i no se-
gueix, per tant, la nostra tradició en la
consecució de tankes i haikús. Desclot
en el seu moment, a favor de la lírica,
ja es va prendre aquestes llibertats i
l’epíleg justificadíssim que va escriure
n’era una raó suficient. Perquè al

capdavall la llengua poètica en sortia
beneficiada.

En aquest cas, l’allunyament dels
models respon només a una voluntat
de literalitat. Potser, la traductora, en
l’afany de perseguir únicament la
comprensió d’una visió del món, ar-
riba a descuidar alguns aspectes, com
és ara el d’abusar dels adjectius
avanteposats als noms, però la tria de
poemes és encertada. Queden prou
representats els temes del poeta: el
pas dels anys i les preguntes que
aquesta reflexió comporta, el desco-
briment de la saviesa en les petites
coses de l’entorn natural, la felicitat
que donen els aliments més frugals,
l’existència sense desitjos, la contem-
plació com a forma de vida. Tota una
filosofia representada en la bellesa
forta i vincladissa del bambú, tota una
declaració del que és la vida: “L’exis-
tència humana en aquest món: / herba
dins l’aigua llançada a la deriva”. Però
Ryokan, que abandona els afers hu-
mans, pot deixar també els versos si és
per anar a jugar amb els nens. A la
vegada els poemes se’ns descobreixen
en el que tenen de moderns: observar
la roda de les coses actuant sense in-
tenció, preferir els nous poemes als
vells quan la neu ho cobreix tot, la
peresa creativa i expectant de l’home
isolat. Una de les gràcies del llibre és,
a més de les informacions que dóna de
Ryokan, la presentació dels poemes
creuats entre el monjo i Teishin. Mis-
satges breus i il·luminats per la més
antiga senzillesa.


