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Poema de Nadal

Quan jo era petita a Buenos Aires
no hi havia teatre infantil, així que la
primera imatge de representació, amb
persones fent coses davant dels ulls, és
el circ. Als nens ens portaven al circ.
Aquelles prehistòriques funcions
devien ser deficients, perquè el circ no
m’ha agradat mai. No hi tinc tirada. I
tampoc no en tinc records: tot allò és
un ciclorama descolorit. En canvi,
recordo amb precisió el primer cop que
la meva tia Oda em va portar al teatre
d’adults, a veure una comèdia un pèl
amarga protagonitzada per una actriu
de la televisió. La impressió de tenir-la
allà, la qualitat de la llum i el
maquillatge, la profunditat de

l’escenari, el soroll suau del fustam, tot
això me’n va fer una addicta per
sempre més.

De gran sí que he tingut alguna
experiència de circ reeixida, gairebé
sempre en aquests marges poètics en
què es mou el circ de qualitat, quan
deixa de ser una cursa per l’encara més
difícil i esdevé un llenguatge. O una
rialla. Puc esmentar un gag, un de sol
però perfecte, de la parella de pallassos
del Circ Raluy –un circ tradicional i una
mica misteriós–, de ja fa uns quants
anys: havien recalat els carruatges al
Moll de la Fusta i celebraven no sé quin
aniversari. I després el circ imaginari,

tènue, dels Thierrée, ella essent la
Victòria Chaplin. Una cosa màgica, al
Romea, tot tan vellutat, la noia
funàmbula adormint-se sobre la corda, i
també ells dos fent música mentre
picotejaven per l’escena unes oques de
conte infantil (res a veure amb l’extrema
crueltat dels números d’animals, que és
clar que han d’estar prohibits). Ara el fill
ha triomfat amb el mateix art sensible i
ajustat, però no l’he vist.

I arribo a on volia arribar: a
Tortell Poltrona. El Tortell és un geni,
un dels pocs genis que té Catalunya
per anar pel món amb el cap ben alt. I
és ell mateix una síntesi de tot el que

he escrit: la poesia, la història petita a
penes narrada, la vella gesta del
pallasso enamorat, que crec que ja no
fa. I també, al costat del costat tendre,
la rialla indomable, que te l’arrenca en
cascada quan enfila una bajanada rere
l’altra i planteja tota l’absurditat de la
vida, les misèries nostres i de tothom.
Ningú ha lluitat com ell pel circ a
Catalunya, per la dignitat del seu bocí
d’art; ningú ha sembrat tant de somrís
infantil en els mons més durs. L’Ateneu
de Nou Barris, que diuen que fa les
coses molt ben fetes, és un homenatge
tàcit a aquest home de nas vermell i
poques paraules. Ara hi són de
temporada.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Com mantenir el suspens
dins el relat quan pràctica-
ment no passa res? Com
saber apujar la temperatu-

ra de la trama quan l’altre personat-
ge que acompanya el protagonista
dorm perdut en els efectes d’un nar-
còtic? Podria aventurar moltes teori-
es, vaticinar qui sap quines tècni-
ques, però només puc dir que això
només ho pot fer un mestre d’una li-
teratura, que sent una gran descone-
guda és infinitament superior a l’an-
glesa, per exemple.

Yasunari Kawabata (1899-1972) va
ser el primer premi Nobel japonès el
1968, però això no va més enllà de
l’anècdota davant una obra que po-
dria haver guanyat tants Nobel com
llibres va publicar. I és que el narcò-
tic que utilitza per adormir les joves
verges que visita el vell Eguchi a La
casa de les belles adormides ens
acaba fent entrar els lectors dins el
reialme subtil de la perversitat, de
l’erotisme més gèlid. La història, que
podria ser sòrdida exposada per un
occidental –García Márquez s’hi va
inspirar per gestar Memoria de mis
putas tristes–, entra en la dimensió
de la poesia pel tractament on ens in-
trodueix Kawabata. Durant sis capí-
tols, sis sessions, el protagonista visi-
ta una casa on vells jeuen amb joves
verges anestesiades per una droga
potent. Els clients no poden forçar-
les sinó aprofitar el candor per recu-
perar la joventut.

Subtilesa i perversió
Novel·la❚

El novel·lista Yasunari Kawabata va ser el primer Nobel japonès, el 1968
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■ El vell Eguchi
s’aficiona al llarg de sis
sessions a les noies
que dormen en una
estranya casa de cites.
Durant les nits es
limita a veure-les,
tocar-les
imperceptiblement i
recordar les dones del
passat. Les
descripcions i els
estats d’ànim acaben
protagonitzant un relat
ple de suggestió
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belles adormides, que publica en una
magnífica edició la nova col·lecció li-
terària de Viena.

Aquesta nouvelle, un clàssic, coin-
cideix amb una altra novetat, Prime-
ra nieve en el monte Fuji (Belacqva).
Alguns vam conèixer Kawabata a tra-
vés de les col·leccions dels Nobel que
publicava Planeta. Des d’aleshores,
escassesedicionsdels seus llibreshan
arribat al nostre país –Salvat, Ultra-
mar, Caralt– abans que Emecé iniciés
la publicació d’alguns dels llibres im-
portants, com ara Mil grullas, País de
nieve i Lo bello y lo triste, totes tres
obres mestres. Emecé també va
presentar la correspondència entre
Kawabata i Mishima, una apassio-
nant descoberta mútua a través de
25 anys de cartes d’una gran afini-
tat, on Kawabata ja parla de les
mantes elèctriques que surten so-
vint a La casa de les belles adormi-
des. La correspondència arribaria
fins al 1970 quan Mishima es va suï-
cidar de manera ritual. Dos anys
després ho faria el seu mestre, ma-
lalt i assetjat per la depressió.

Mishima va dir que La casa de les
belles adormides mantenia “estilís-
ticament la bellesa perfecta, una
obra mestra de la literatura deca-
dentista”. Va parlar de l’aroma dolça
de la fruita passada per acabar afir-
mant que no havia llegit mai una
obra tan antihumanista com aques-
ta. Coneixedor profund del budisme,
Kawabata va profetitzar que la lite-
ratura substituiria la religió. Per a al-
guns, sens dubte, ha estat així.❋

A partir d’aquí, el narrador, en una
distant tercera persona, ens crea una
dependència, uns clímaxs on pot pas-
sar de la descripció del temps o de les
olors de les noies fins als detalls dels
pits, dels cabells, de les cames o dels
llavis. Tot des d’una elegància absolu-
ta i amb un ritme cadenciós, en què el
protagonista, de 67 anys, repassa epi-
sodis de la seva vida, de la relació
amb les dones, amb la seva família i

també amb el que sospita que passa
a les altres habitacions o amb la ma-
dame que s’ocupa del manteniment
de lacasa. Nopassaaparentment res,
excepte quan acaba passant...

Kawabata no ha estat gens recone-
gutalnostrepaís.ElNobelno li vaser-
vir per entrar en els circuits, com li va
succeir a finals dels setanta al seu dei-
xeble més popular, Yukio Mishima,
que signa l’epíleg de La casa de les
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