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Kenzaburo Oé ha
dedicat part de la
sevaobraamirar
d’entendre lavida
através del seufill

L’escriptor japo-
nès Kenzaburo
Oé va rebre el
premi Nobel de

literatura el 1994. Tres dè-
cades abans havia viscut
una experiència abissal: el
seu primer fill Eeyore va
néixer amb un tumor cere-
bral enorme i el van operar
a vida o mort. El nen va so-
breviure, amb un grau de
paràlisi cerebral, i Oé va
continuar escrivint, però
des d’aquella dolorosa per-
plexitat. La primera apro-
ximació literària a l’abisme
va ser una novel·la duríssi-
ma sobre un pare que vaga-
reja esmaperdut mentre
espera una trucada de
l’hospital que li comuniqui
la mort del seu fill nounat:
Una cuestión personal
(Anagrama, 1994). La
resta d’obra narrativa d’Oé
també queda tenyida per la
discapacitat del fill. Ara
Seix Barral edita ¡Desper-
tad, oh jóvenes de la nueva
era!, una narració de no fic-
ció (una novel·la de sense
ficció) en la qual Oé explica

l’experiència de viure amb
aquest fill tan excepcional.
Escrit als 80, quan Eeyore
ja tenia 20 anys –i camina-
va i xerrava i componia
música–, el relat es remun-
ta a la primera infància.
Sobta el paper central de la
poesia de William Blake a
l’hora d’entendre i accep-
tar el fill desballestat. Una
cuestión personal partia
d’un vers de Blake: “Més
val assassinar un nen al
bressol que no pas alimen-
tar desigs que no es realit-
zen”. Encara sorprèn més,
però, la constatació que el
fill d’Oé només troba plaer
en dos àmbits expressius:
la música i els jocs de pa-
raules. Imita individus que
surten per la tele i estrafà
anuncis. Per exemple, el
pare li aplica una bena amb
un emplastre sobre un fu-
róncol i el nen li’n dóna les
gràcies tot dient: o-deki
kangeki! (furóncol, agraït).
Oé ens explica que el prota-
gonista d’un anunci de
curri instantani que feien
per la tele era un famós

cantant anomenat Hideki,
de manera que el nen s’hi
refereix. En una altra oca-
sió, els Oé conviden a sopar
una estudiant americana.
La mare d’Eeyore s’esforça
per anar dient els noms an-
glesos de totes les verdures
que cuina, però no se’n surt
amb ingen-mame, la mon-
geta blanca. El nen intervé
llavors per aportar una so-
lució. Assenyala les monge-
tes i crida amb aplom
Ingen shim border!, en un
accent americà tan inequí-
voc que la noia americana
es veu obligada a confessar
les seves limitacions en
matèria vegetal. “Hi ha
molts noms de llegums que
provenen de les llengües
ameríndies”, s’excusa. En
realitat, Kenzaburo capta
que Eeyore acaba de fer un
joc de paraules que relacio-
na el nom japonès de les
mongetes amb les paraules
que pronuncia un lluitador
de sumo en un anunci de
tele que entusiasma el nen
malalt: Ningen shimboda
(la vida és perseverar).
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Kenzaburo Oé va guanyar el Nobel el 1994. XAVIER BERTRAL

A mb el nom de Ma-
halta, la musa de
Màrius Torres,
Lleida ha estre-

nat, gràcies a la Paeria, un
Festival Internacional de Po-
esia. Aquest Festival (un mot
que, tot sigui dit, sona a Eu-
rovisión) s’afegeix, doncs, a
la plasmació de Mahalta com
a emblema de les lletres de
Ponent. Els seus organitza-
dors, però, n’han obviat els
precedents –un dels quals és
ben actual– en l’emprament
del símbol de Mahalta: el
1986, Carles M. Sanuy obre
la llibreria Mahalta, que ca-
talitza l’activitat literària llei-
datana i on, el 1986-87, es
promouen els recitals col·lec-
tius de poesia Poeticae, els
primers que es fan a Lleida,
acompanyats d’un seguit de
debats que són com una pre-
formulació del que han estat
els Encontres de Creadors
dels darrers anys. A més, a
hores d’ara Mahalta és el
títol d’una col·lecció de pla-
quettes, Els quaderns de
Mahalta, dirigides per
Sanuy en el marc del cicle li-
terari Ponentades, que en-
dega la delegació de Cultura
de la Generalitat i en el qual
col·labora la Paeria. L’apropi-
ació de Mahalta pel Festival
és indiscutiblement bona.
Ara bé, seria culturalment
més enriquidor de fer notar
que el mite Mahalta ha anat i
va associat a d’altres iniciati-
ves tan importants com la
del Festival.
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‘Ningen shimboda’

Màrius Serra
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No sabem mesurar la fronte-
ra entre tu i jo: té massa plecs,
massa revolts i corbes.

i massa indrets encara per conèixer.
Em veus a mi o a tu en el reflex
dels teus ulls en els meus?

No trobem mai la dimensió efectiva.
Una guineu tremola atarantada
com qui cerca el seu lloc entre les reixes.

El poeta mallorquí Melcion Mateu ROBERT RAMOS

Poesia

‘Tanques’
Jardí amb cangurs
Edicions 62, 2005
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Melcion Mateu

Aquest quadern cultural combina
els textos poètics amb les il·lustra-
cions i les fotografies estretament
relacionades pel que fa al tema.

S’Esclop
Número 23. S’Esclop Associació Cultural
Calvià, tardor, 2005

Plega la interessant revista de la
Societat Catalana de Música i Cul-
tura Pop dedicant la portada als
mítics Echo and the Bunnymen.

33RPM
Número 6. SCMCP
Barcelona, novembre, 2005

La versió castellana d’aquesta
prestigiosa revista està dedicada
a les supersticions, amb autors
com ara Roth, Bellow i Molina.

Granta
Número 6. Emecé
Barcelona, 2005

A banda dels festivals Wagner a
Barcelona, el tema d’aquesta edi-
ció és La cantata de Nadal. Un pa-
trimoni musical desconegut.

Catalunya Música
Núm. 254. Fundació Palau de la Música
Barcelona, desembre, 2005

Els noms propis d’aquest número
són Joan Carretero, Arcadi Olive-
res, Vicent Sanchis, Aram Aharo-
nian i J.M. Navarro, entre d’altres.

ONGC
Número 23. Acció Solidària
Barcelona, tardor, 2005
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