
12 20 DE DESEMBRE DEL 2007

RCULTU A

■ Xavier Pla

Amb una gran discreció,
però guanyant els premis
corresponents, parapetat
darrere les confusions

que provoca el seu veritable nom,
però amb la seguretat i la tenacitat
de qui té un projecte literari per
acomplir, J.N. Santaeulàlia (Banyoles,
1955) acaba de publicar la seva sise-
na novel·la, Yume, que significa
“somni” en japonès. Poeta, assagista
i traductor, Santaeulàlia ha viscut, en
els últims anys, emportat per una ve-
ritable passió geogràfica, al Japó. Hi
ha qui s’enamora d’Itàlia, de la llen-
gua i la cuina i l’art de la bota transal-
pina. Santaeulàlia ha trobat en la po-
esia japonesa, en la llengua i la cuina,
en les formes de vida i cultura del
Japó, un veritable territori literari.

Sense caure mai en el decorativis-
me idealitzat de la japonaiserie, San-
taeulàlia ha fet una veritable immer-
sió en una cultura apassionant, de la
qual ha sabut extreure fusions i con-
tradiccions, exotisme i quotidianitat,
profunditat i superfície. El seu llibre
de poemes La llum dins l’aigua (1996)
ja era, de fet, un delicat recull de hai-
kus en llengua catalana. A Fusions
(1997), un assaig sobre poesia catala-
na del segle XX, també hi havia una
breu incursió al món del haiku.

Adscripció per la simplicitat
A partir de la lectura del seu primer
gran clàssic, Matsuo Basho, Santaeu-
làlia hi mostrava una clara adscripció
a la simplicitat, la intensitat i l’ascesi
expressiva d’aquestes miniatures po-
ètiques de només disset síl·labes,
sempre distribuïdes en tres versos:
“L’alta muntanya / reflectida dins l’ull
/ del la libèl·lula”. El lector acostumat
a una poesia més emfàtica i transcen-
dent pot tenir dificultats per valorar
uns poemes aparentment tan in-
transcendents com el d’aquella fa-
mosa granota capbussant-se a
l’aigua. Més tard, Santaeulàlia en va
publicar un recull de traduïts al cata-
là, Marea baixa: haikus de primavera
i estiu (1997). I, encara, un llibre de vi-
atges sobre el Japó, poc conegut, Pa-
godes i gratacels (2001).

Segons sembla, la seducció japo-
nesa culmina ara amb Yume, la his-
tòria patètica d’un triangle amorós
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■ Amb la història
patètica d’un triangle
amorós mai consumat
per les dificultats de
comunicació dels seus
protagonistes, J.N.
Santaeulàlia proposa
una novel·la
devastadora sobre la
fragilitat del somnis i
el pes definitiu de la
realitat en la història
de les persones
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vertit en una mena de discapacitat
sentimental, amb més punxes que un
eriçó, el seu animal predilecte. L’apa-
rició d’una Laura tímida i passiva, afi-
cionada a la música, obliga tots dos
amics a prendre posició davant de la
vida i, també, de la literatura: “Arriba
un moment en què el sentit comú
desfà la purpurina de la fantasia i
descobrim qui som en realitat. Tot
d’una, posats davant el mirall, veiem
i acceptem els límits de la nostra me-
diocritat” (p. 32).

L’experiència reveladora de Tò-
quio, amb la inquietant Dama Muda
per la qual en Jan munta la pel·lícula
més autodestructiva de la seva vida,
i les palpitants experiències als Love
Hotels del narrador, que li confirmen
que el sexe és instantani però, com a
mínim, no comporta el dolor de
l’amor, donen al llibre una intensitat
narrativa, una veritat moral, que con-
trasta amb l’aire anglès, melancòlic,
d’una novel·la fosca, més ambiciosa
del que podria semblar.

Un segon pla narratiu
Un cert esquematisme psicològic i la
necessitat de fer explícita tota la in-
formació de les vides dels protago-
nistes crea, potser, una certa incomo-
ditat en el lector. Sortosament, hi ha
un segon pla narratiu, més breu, ma-
gistralment contingut, caracteritzat
metafòricament pels xàfecs i les tem-
pestes, en què finalment l’Home
Eriçó és incapaç de descobrir el seu
secret a l’amiga.

La novel·la acaba sent la història
d’un home destruït pels somnis nar-
rada per un amic que és al·lèrgic a
qualsevol forma de fantasia. És una
reflexió devastadora sobre la fragili-
tat dels somnis humans i el pes defi-
nitiu de la realitat en la història de les
persones. Només la Laura, salvada
per un home providencial a les goles
del Ter, reneix com una nova Venus
botticelliana, però ja sense somnis.

Aprendre a mirar la realitat és el
que podrien haver fet els protagonis-
tes si haguessin interpretat a temps
els nombrosos haikus que apareixen
al llarg del llibre, genials intents de
captar l’instant present i de fusionar
la subjectivitat amb el món real:
“Diuen que els somnis / mai no es
poden tocar. Com és que avui / t’he
tingut als meus braços?”.❋

Valoració

R

mai consumat per les dificultats d’ex-
pressió i de comunicació dels seus
protagonistes. El narrador i la pare-
lla formada per en Jan i la Laura por-
ten l’instint de la infelicitat, sempre
més pendents de fer complir el guió
de la seva vida, personal i professio-
nal, que no pas d’acceptar la realitat
que viuen. Després d’assistir a l’en-
terrament del seu amic més íntim, el

narrador rememora la seva amistat.
Des d’un primer moment, la seva di-
fícil relació queda perfectament de-
limitada per les diferències entre ells
dos. Si l’un és, efectivament, un bon
jan, un caçador de somnis, un bufa-
núvols impenitent, l’altre, el narrador,
d’esperit més prosaic, és un
novel·lista frustrat reconvertit en pe-
riodista, sempre distant i crític, con-
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