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MOTACIONS

A
vui és un bon dia per anar
al circ. Sobretot a Sant
Esteve de Palautordera, en
ple Parc Natural del

Montseny. Dissabte passat vaig
gaudir del magnífic espectacle que
proposa el Circ Cric del gran Tortell
Poltrona fins al proper 8 de
desembre. No se’l perdin. A banda
de descobrir el gust dels famosos
plats de nata, vaig topar amb un
dubte terminològic que porta de
corcoll el Jaume Mateu i la seva
tropa. Sempre han cregut que
actuaven en una carpa i ara els
diuen que no, que en català les
úniques carpes possibles són les que
neden. Que n’han de dir vela, de
l’espai envelat en el qual inventen el
món a cada actuació. I no els acaba
de fer el pes, perquè en l’argot
circenc si l’estructura envelada fa
vela vol dir que fa panxa com una
vela de vaixell que no està prou
tibada. La veritat és que el DIEC no
defineix ni vela ni envelat de cap
manera que pugui designar l’enorme
tendal que el Tortell ha fet plantar al
Montseny. Reconec que no se m’acut
com dir-ne, i al capdavall tant se val
que en diguin carpa com carpaccio, si
l’espectacle és bo. Però potser caldrà
pensar en un mot rodó perquè la
parla de la gent del circ no faci vela.❋

Un dia Yukio Mishima
(1925-1970), des-
prés de patir una
crisi, va voler entrar

al món tangible. Va fer-se cen-
tenars de fotografies artístico-
musculars que són un notable
fresc kitsch. Mishima mig nu
amb una orquídia als llavis, Mi-
shima damunt d’una moto ves-
tit de cuir, Mishima ple de sage-
tes com sant Sebastià, Mishima
de culturista-samurai.

Tot això no desmereix que
l’autor va escriure un munt
d’obres (alguna –atenció– en tres
dies, en un hotel on sempre li
guardaven una habitació con-
creta per escriure, segons fes te-

atre o narrativa) i que el seu lli-
bre més famós, l’autobiogràfic
Confessions d’una màscara, és
un feliç joc de miralls –que escla-
ta en una miríada d’interpretaci-
ons– sobre la identitat sexual.

Exhibicionista, genialoide, ex-
travertit, líric, reaccionari…, tots
els adjectius semblen innocus,
carregats de mitificació literària,
fins al moment que a Mishima li
deixen formar un escamot para-
militar (els Tatenokai) que recull
l’esperit dels samurais antics: un
escamot, format per cent uni-
versitaris, travessat de litúrgia,
tradicionalisme i homofília. Mi-
shima va idear la seva execució,
juntament amb els seus com-

panys de columna, en un ritu
que podria haver estat l’apote-
osi de la plètora de fotos que
hem dit si no fos perquè Paul
Schrader va convertir-la en la
que sens dubte és una de les
dues o tres millors pel·lícules
que s’han fet sobre la vida d’un
escriptor.

El seu pare va saber-ho per la
tele. “Caram! –va dir–. Ara hauré
d’anar a la policia i disculpar-
me amb tothom”. Després va
escoltar la resta de la notícia
(l’harakiri i la decapitació i la
sang i tot plegat) i va declarar:
“No vaig reaccionar alarmat, ni
amb sorpresa. El meu cap refu-
sava la informació”.

Aquests fets han enterbolit
l’obra de Mishima. No pas en ca-
talà, ja que mai s’hi ha publicat
cap biografia (als anys 80, en
castellà, en van sortir quasi si-
multàniament i misteriosa tres,
una de les quals era de Margue-
rite Yourcenar), i a les dues
obres de ficció que s’han editat
últimament a penes hi endevi-
nem la seva biografia extrema.
Són les tres peces de teatre de
L’armari (Arola), una adaptació
del tradicional teatre japonès nô
al segle XX, i El mariner que va
perdre la gràcia del mar (Ara Lli-
bres), la història d’un noi i una
noia que s’enamoren en una illa
arcàdica del Japó.❋
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Una
llengua

secu-
larment
perse-

guida es
degrada,

s’abando-
na, es fa
avorrible

V
et aquí dos detalls, entre
d’altres, pels quals et dic que
el teu llibre España desde
una esquina no em sembla
objectiu, almenys del tot. El
concepte de nacionalista tu
saps que no és pas neutre, i
avui i en el panorama del teu

llibre precisament és sovint denigratori i per tant
ofensiu i per tant distorsionador i per tant
partidista. Saps prou bé que de nacionalismes
n’hi ha a l’una banda i a l’altra, però des de fa uns
anys s’escampa entre nosaltres –fins a
contaminar els intel·lectuals més sincers– el
costum deliberadament pervers d’aplicar la
paraula només als d’una banda, als «dolents»;
als «nacionalistes», vaja. El teu llibre clarament
peca per aquest cantó.

Però sobretot sura en el llibre una cosa subtil
però persistent: per activa i per passiva dius que
no hem d’anar a buscar qui va tirar la primera
pedra, però també diverses vegades queda molt
o prou clar que el dolent de la pel·lícula
–naturalment, si lo hubiera o hubiese, etc.– no és
pas la maquinària política i ideològica i executiva
de l’Estat sinó els «nacionalistes», amb el seu
persistent chantaje i la seva contumaç labor de
zapa, de formigueta, de mosca vironera; i,
naturalment, com que els primers «tampoco son
inocentes», doncs «comienzan a pagarles con la
misma moneda». La paraula comienzan et
delata. ¿No ets capaç, Juanjo, d’admetre,
almenys dialècticament, que en un estira-i-
arronsa secular com el que descrius, entre

contrincants tan enormement desiguals, el
primer culpable probablement és aquella
totpoderosa maquinària centralista, que és la
que nega el pa i la sal als «nacionalistes», els
quals no tenen més remei que resistir-se com
poden per no ser esborrats del mapa, fins a risc
de tenir, amb les seves reclamacions
inacabables, «cansada y aburrida a la opinión»
dels espanyols que viuen ben tranquils Espanya
endins sense problemes d’identitat? ¿No
explicaria aquest canvi de perspectiva un fet que
retreus, la profunda aversió, fins al fàstic, que a
molts «nacionalistes» els provoca el sol nom
d’Espanya (i per això a l’Estatut aquest nom
apareix molt poquet, etc., etc.) o la sola idea que
no poden desfer-se d’aquest «enemic»? Des de
la posició del més fort és molt fàcil de dir
«Oblidem-ho tot i mirem cap al futur»: però la
secular repressió (sovint brutal) que molts
«nacionalistes» han patit els ha deixat, a ells i als
seus fills i néts i besnéts, una ràbia impossible
d’esborrar. És molt fàcil de dir «Preocupeu-vos
de la llengua, que per això l’Estat us dóna
atribucions i diners, i deixeu de queixar-vos»;
però una llengua secularment perseguida es
degrada, es dialectalitza, s’abandona, es fa
avorrible als mateixos que l’haurien de parlar i,
quan hi vols intervenir, pot esdevenir
impossible de normalitzar, de fer-ne un vehicle
de comunicació normal, universal, àgil,
agradable; i això és un altre motiu de ràbia
profunda que tu, Juanjo, no deus ser capaç de
comprendre prou, tu que sí que saps cantar les
glòries de la llengua espanyola.❋

JOAN SOLÀ

Retrat❚ Pere Guixà

Vela?
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Yukio Mishima
Mishima era

exhibicionista,
genialoide,

extravertit, líric,
reaccionari…
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