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(Tòquio, 1886-1965) és un dels escriptors nipons més rellevants del
segle passat. A partir del 1923 va abandonar Tòquio i el seu
cosmopolitisme i es va instal·lar a la tranquil·la regió de Kyoto-Osaka.
Allà es va dedicar a l’estudi de la tradició japonesa en oposició a
l’etapa anterior caracteritzada per la influència occidental. Albert Nolla
(premi Ciutat de Barcelona 2005 a la traducció en llengua catalana
per Tòquio Blues, d’Haruki Murakami) és també el traductor de La
clau (Edicions 62, 2002).
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er als lectors catalans significa una bona nova l’aparició d’una col-
lecció com El Far, dedicada a traduir clàssics inèdits d’extensió breu de la
literatura universal. De la terna que la inaugura ens detindrem en un opuscle
japonès que ha esdevingut una lectura recomanada a l’ensenyament superior:
L’elogi de l’ombra. Tant és així que la traducció al castellà acumula en poc més
d’una dècada una vintena d’edicions. Aquesta nova edició és superior a aquella,
entre altres raons per haver-se fet directament del japonès i no del francès com
era habitual anys ençà, quan encara els traductors del japonès eren gairebé
inexistents i calia un idioma pont.

A L’elogi de l’ombra, mitjançant un discurs en bona part autobiogràfic i molt
més narratiu que reflexiu, Tanizaki aborda com la modernitat importada
d’Occident ha fet modificar l’essència de la tradició japonesa. La vida i el gust
japonesos s’han pervertit per adoptar una modernitat que no els és pròpia.
Tanizaki sembla que enyori un paradís perdut de la cultura nipona on l’únic sol
que daurava la terra era el d’“els nostres gustos i els nostres costums”. Arriba a
resultar empipadora la seva celebració del passat, un xic reaccionària, i el lector
no podrà deixar de pensar que Tanizaki en fa un gra massa quan fins i tot declara
que li desagraden els semàfors. El seu discurs va dirigit més aviat a l’esperit que
a una aplicació pràctica. Si ens fixem en aquest vessant podem dir que L’elogi de
l’ombra es revela com un involuntari text fundacional del moviment slow-life i
com una crida a la reconstrucció d’un esperit nipó fort i autèntic.

D’entrada, pot costar bastant d’entendre com un text tan crític amb la
modernitat que proposa la tradició occidental ha tingut una bona recepció a
Occident. Creiem que es deu a la capacitat que té de sacsejar i suspendre els
nostres propis criteris estètics; ja que la cultura japonesa representa per als
occidentals un pol d’atracció molt fort, en sentir-la com a propera però també
com a fortament diferent. La tesi central del llibret ens diu que els japonesos
valoren el joc entre llum i ombra com un component essencial de la bellesa,
mentre que els occidentals només comprenem la bellesa com la presència de la
llum. Aquesta oportunitat de mirar-se el riu de la pròpia estètica occidental des
de l’altra riba que proposa Tanizaki junt amb el passeig amb un to divulgatiu
per la cultura japonesa (arquitectura, fotografia, teatre, gastronomia, etc.) són
dos dels millors actius per recomanar aquesta lectura fins a la darrera línia; ja
que es clou amb una frase colpidora, magistral i coherent amb els arguments
exposats.

El més admirable de Tanizaki és el lloc on se situa per escriure tant en aquest
breu assaig com també a la novel·la La clau. En ambdós escriu des d’una zona
de fricció. No tant des d’una zona fronterera on els límits geogràfics estan ben
delimitats i en tot moment es pot saber de quina banda de la línia divisòria estem,
com des d’un lloc on pugnen dues forces per fer-se amb ell. Un lloc que amb una
sola d’aquestes forces –ja sigui la llum o la foscor, o Occident i Orient, o
modernitat o tradició– no s’entén prou bé, sinó que calen tots dos elements en
constant pugna per definir-lo. Si voleu uns altres exemples portarem a col·lació
els protagonistes de les novel·les de Graham Greene, que estan fets d’una lluita
interna entre els seus propis vicis i virtuts, o les escultures d’Eduardo Chillida,
compostes alhora d’un dialeg tumultuós entre la matèria i el no-res. Tanizaki fa
una mica habitable aquest territori de la incomoditat, si més no ho intenta. I ho
fa sense negar l’oposició sinó col·locant-la al centre de tota comprensió.
L’ombra requereix tant del sol per existir com la llum del sol de la foscor per
resplendir més. Tanizaki sembla plantejar que els éssers humans no som pas
d’una peça, o potser sí, però d’una peça amarada de contrastos.
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