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Oé, quan
l’autor es
torna llibre
Kenzaburo Oé va néixer en un petit poble
japonès de muntanya i es va criar en plena guerra
mundial. A La presa explica la irrupció sobtada de la
guerra a través de la figura d’un soldat negre que cau
en paracaigudes al bell mig d’un poble tan aïllat i
petit com el de l’autor. A partir d’aquest primer relat,
Oé inicia la recerca que marca tota la seva literatura:
com convertir la pròpia vida en una bona novel·la,
com despullar-se en públic i que la cosa tingui cert
interès.

Fatalitat del destí, la vida li va oferir un nou
argument existencial de pes. El naixement d’un fill
amb hidrocefàlia i autista el va dur a escriure textos
tan crus com Una cuestión personal o El grito
silencioso, traduïts a Anagrama com bona part dels
seus títols. S’hi detecten l’estudi de Sartre i la baixada
als inferns a través de les lectures de William Blake,
Malcolm Lowry i Dante. S’hi detecta, també i
sobretot, el seu dolor.

On també trobem Dante, encara que d’una
manera més amable, és a la recomanadíssima Carta a
los años de la nostalgia, un reconeixement a la
capacitat de l’home per trobar el seu lloc fonamental
en el món. És un text madur, el d’un home que no ha
tingut por de tornar-se paraula per dir-nos una
veritat: estem sols. ❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

He vingut per tu

L
a sala de conferències té
cent butaques. Un passadís
central en separa
cinquanta a cada banda,

formades en deu fileres de deu
butaques. A la taula, hi ha tres
seients, cadascun amb un micròfon
de peu prim, incurvat en un angle
de cent trenta-cinc graus. El
micròfon del mig està una mica
més elevat, com una garsa que
estira el coll.

Quan la conferència comença,
els llums s’apaguen a poc a poc i
l’auditori queda en penombra, de
manera que no és fàcil reconèixer
les cares del públic. De fet, el
conferenciant sempre ha pensat que
mai hi ha hagut ningú, que els llums
només es tanquen perquè sigui
evident que la sala no s’omple mai.

Vet aquí una altra xerrada
literària necròfila, sobre algú que
va viure fa molt de temps, i el
conferenciant convoca el seu geni
per ressuscitar-lo. No li costa gens;
ben mirat, per això el paguen i
sempre se’n surt amb ofici. Palada
a palada, treu capes de calç
endurida, exhuma ossos,
neutralitza l’aire estantís.

L’inici i el final de l’acte no són
clars. A banda de les butaques
color de dàtil, és un dels atractius
d’aquest cicle de conferències: el
fet que, a l’hora convinguda, el
xerric de l’equip de so, la remor
que arriba d’una sala annexa i els
mormols del públic es dilatin fins
que la veu del conferenciant
comença a elevar-se gradualment,
a sobreposar-se amb brio, per

damunt del soroll lleig. I ja parla
del mort.

Fins que una estona després,
una hora i mitja aproximadament,
la veu del conferenciant comença
a solapar-se amb les veus que
arriben del pati contigu, amb un
brunzit lineal i quasi inaudible dels
altaveus, amb la fressa d’una
fotocopiadora o amb l’encenedor
que encén i apaga compulsiu, just
quan parla dels últims anys de
l’artista.

Avui, poc abans que s’acabi el
seu soliloqui, una dona travessa el
passadís central i, quan és davant
seu, li diu:

–M’importa una merda aquest
cadàver. He vingut per tu.

L’home recordarà sempre
aquestes paraules.❋
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Eel jardí subterra-
ni és una bella
història d’un
home que crea

del no-res. D’aquell que
descobreix el blau del cel
sota la capa negra del
sutge. D’aquell que sap
que la veritable felicitat es
troba en les coses senzi-
lles i cal saber esperar per
assaborir-la plenament.
D’aquell que fa feliç els al-
tres sense fer soroll ni es-
perar recompensa. Aquest
és el nostre heroi, el se-
nyor Moss. Un jardiner

que espera que creixi el
seu petit arbre tot llegint
un llibre. Un creador que
torna la vida allà on ja no
n’hi ha.

El senyor Moss surt a
treballar quan la resta des-
cansem. Treballa de nit i té
una feina poc agraïda: ne-
teja l’andana del metro. Un
dia, del túnel en surt una
olor molt desagradable
que s’escampa per tota
l’estació i que el deixa cap-
ficat i preocupat. L’endemà
decideix entrar dins del
túnel. Després de netejar la

brutícia acumulada durant
anys descobreix una petita
sortida de ventilació per on
es filtra l’aire i la llum de
l’exterior. Allà decideix
crear el seu jardí secret que
creixerà fins a arribar a
trencar el ciment de la ciu-
tat en el seu camí cap al cel.

Una història preciosa i
bellament contada i que
encara es fa més entra-
nyable quan descobrim
que el nostre heroi va
existir realment. Hi ha un
detall revelador: la il·lus-
tració que ens ensenya la

casa del Moss. Una habita-
ció senzilla, d’una elegàn-
cia austera, amb quadres
escollits a les parets i una
llibreria plena de llibres de
tota mena que es fa es-
trany que l’autor hagués
inventat o creat per a
aquest personatge si no
fos que els seus ulls l’ha-
guessin vist abans en la
realitat . De fet, el llibre és
un petit homenatge al se-
nyor Moss que l’autor va
tenir la sort de conèixer
quan estudiava art a Nova
York.❋
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