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CULTU A

Conservava una vella i atroti-
nada edició del 1970 de l’ex-
traordinària novel·la Kioto,
deYasunariKawabata,publi-

cada en la col·lecció de butxaca Reno,
que tants clàssics ens va fer descobrir.
Quan va aparèixer en la col·lecció bar-
celonina, Kawabata acabava d’obtenir
el Nobel i les seves últimes novel·les,
publicades els 60, estaven més preo-
cupades per preservar els valors tradi-
cionals que per la revolució estilística
que des dels 30 havia liderat.

Kawabata (1899-1972)vaserundels
principalspromotorsde l’Escolade les
Noves Sensacions, un moviment que
proposava captar la realitat a través
dels sentits. Després d’iniciar-se amb
una selecció de contes –la revista Qui-
mera en va publicar nou en el seu nú-
mero 300– que combinaven el micro-
relat amb les tècniques de l’haiku i la
consciència de la precarietat de l’exis-
tènciadesd’unavisióbudista,elnarra-
dor japonès va publicar una sèrie de
novel·lesbreus,magistrals,d’unaorigi-
nalitatabsoluta.Unabans iundesprés
enlahistòriadela literatura ipròlegper
alqueseriaelseuprincipaldeixeble, in-
terlocutor iamic,YukioMishima.Entre
lesnouvellesd’aquestperíodecaldes-
tacarLadanzarinadeIzu–formavapart
delvolumesmentatdeReno–,Milgru-
llas (Emecé) i País de Neu, la seva obra
mestra,queacabadepresentarViena,
quejahaviapublicat fadosanysLacasa
de les belles adormides.

Amb un argument gairebé intrans-

l’ha fascinat, una mena de geisha que
viu al País de Neu. L’home, casat i amb
obligacions, arribarà al balneari nevat
on és la noia i en el viatge en tren co-
neixerà una altra noia. A partir d’aquí
s’establirà una trama d’un simbolisme
enlluernador, una mirada cap a la be-
llesa tractada amb les paraules justes,
amb diàlegs eficaços i situacions gens
forçades. El lector assistirà embadalit

al desafiament estètic que suposa pe-
netrar en totes les sensacions que el
narrador descriu i suggereix.

Lahistòriad’amors’imposaa l’amor
físic i la distància que manté el prota-
gonista li permetrà observar la musa
que farà evolucionar la novel·la cap a
la plenitud del detall. La tendresa i
l’erotismes’acostaranaun lirismecon-
tingutd’unasòbriabellesa interior. Les
atmosferes, la necessitat del paisatge,
ladonacomaobjected’adoració i lapi-
etat cap a la noia que desperta són al-
guns dels eixos de País de Neu.

Tot no és bucòlic. Com en altres
obres del narrador japonès, la pre-
sència de la mort, la imminència de la
tragèdia plana per sobre del destí dels
protagonistes. Hi ha una atracció cap
a la mort que se suma a la devoció per
la bellesa. En Kawabata el sexe no és
mai un instint –la vitalitat que perse-
gueix el protagonista al comença-
ment del relat–, sinó un pretext per
acostar-nos a una espiritualitat sere-
na, un humanisme que contrasta amb
la violència de molts dels escriptors
japonesos actuals, fins i tot amb l’his-
terisme histriònic de Mishima o el di-
abolisme de Tanizaki. Kawabata no
necessita el tremendisme per impo-
sar la poesia, com quan la noia abra-
ça el protagonista: “En sentir la pre-
sència d’aquell cos càlid a prop seu,
ell es va tranquil·litzar com una cria-
tura”. 72 anys després de la seva pu-
blicació, País de Neu es manté peren-
ne com un gran clàssic.❋

cendent, Kawabata crea a País de neu
un microcosmos en què el desig, la
sensualitat, el penediment i l’ociositat
vital assoleixen un cim que difícilment
podríem comparar amb les obres de
referència de tendències tan conegu-
des com l’existencialisme i altres ismes
de la postguerra. El tema de País de
Neu es podria resumir en un retorn
del protagonista cap a una noia que
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Yasunari Kawabata va rebre el premi Nobel de literatura de l’any 1968
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En el país de la sensualitat

La poeta Teresa Colom (la Seu
d’Urgell, 1973) finalment arriba-

rà al públic lector general de les
mans de Pagès Editors i del prolo-
guista i promotor de nous valors li-
teraris, l’incansable David Castillo.
Era un secret a veus que Andorra
comptava amb una poeta de talla,
però ara, amb On tot és vidre, serà
del domini públic.

El valor que caracteritza millor
l’excel·lent poemari de Teresa Co-
lom és el coratge, un valor que po-
ques vegades tendim a associar
amb el món de la literatura i, menys
encara, amb el món de la lírica. El
coratge de Teresa Colom es percep
en la tria que fa voluntàriament d’un
camí original però solitari, tant pel

Poesia❚ D. Sam Abrams

El coratge de la poeta
que fa a la visió del món que es des-
prèn del llibre com pel que fa a la
manera d’articular i formalitzar el
seu discurs.

La poesia de Teresa Colom inter-
roga, busca i furga en la realitat de
manera incessant. De fet, tot el po-
emari és un llarg qüestionament
de tot a la recerca d’un coneixe-
ment absolut i permanent que
l’autora sap que no existeix: “I al
damunt d’aquesta corcadura faig
equilibris, / no sobre un terra de
juntes opaques”. I no exclou cap
racó de la realitat perquè es fixa en
la terra, el cel, les estrelles, els
amagatalls, les muntanyes, les
cambres, les cases, les aigües, el
buit, ni tampoc deixa per verd cap

parcel·la de l’experiència humana
arribant fins al límit de la desespe-
rança i la desemparança. La poeta
utilitza totes les vies possibles per
explorar la realitat: la raó, els sen-
timents, les sensacions, els sentits,
la sensualitat, la desraó, el desco-
neixement...

Una totalitat inabastable
I tot aquest ambiciós discurs con-
ceptual i sensorial té cabuda en po-
emes llargs i curts escrits en uns ver-
sicles acurats de vers lliure. Els poe-
mes estan distribuïts en nuclis
temàtics successius que acaben for-
mant les set parts o seccions del
conjunt. I el número set no és cap
casualitat sinó que és la xifra emble-

màtica de la totalitat que cerca la po-
eta, sabent que no la trobarà. Pa-
ral·lelament utilitza paradigmes
d’imatgeria concreta o universal per
donar un significat transversal al lli-
bre. Aquest és el cas de l’aigua en to-
tes les seves formes, des de l’aigua
que corre fins al glaç, sempre canvi-
ant i transparent, símbol de la versa-
tilitat, subtilesa i fragilitat de tot en
la vida.

Teresa Colom busca l’encaix i
troba el desencaix, l’extraordinari
desencaix del vitalista que sap que,
malgrat la falta de certeses, la grà-
cia de l’aventura de l’existència hu-
mana es troba en la consciència. La
poeta té el coratge d’admetre que
“no em protegeix enterrar-me”.❋
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