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Somnis 
orientals

Un dels grans motius de la literatura,
per la seva força significativa, és la
mort, sobretot l’enfrontament d’una
sèrie de personatges a la desaparició
d’algú proper, ja sigui a través de la
narració vital del mort o de l’experièn-
cia d’aquells que el sobreviuen. No és
estrany, doncs, que després d’esdeve-
nir el motor narratiu a Punt mort o a
Ulls d’aigua, l’escriptor banyolí Josep
Navarro Santaeulàlia obri la seva
darrera novel·la amb la incineració del
personatge principal, en Jan, un jove
idealista, poeta i arxiver de professió
que, passats els quaranta, s’obstina a
viure un somni impossible fins les
darreres conseqüències. Com a testi-
moni del seu recorregut vital tenim el
narrador, amic seu des dels anys uni-
versitaris i d’un antagonisme absolut:
cínic i escèptic, novel·lista frustrat i
periodista liberal al·lèrgic a qualsevol
mena de somni, il·lusió o fantasia. El
procés d’autodestrucció que pateix el
protagonista, doncs, ens ve filtrat per
una prosa càustica, lleugera i irreve-
rent, que ofereix el contrapunt a les
angoixes existencials del poeta i fa
molt llegible la història.

L’inici de la narració és una mica errà-
tic, un recorregut pels anys de joventut
en la Barcelona dels vuitanta. És el
moment d’establir el joc d’oposicions
amb l’objectiu de definir els seus caràc-
ters i predeterminar les seves accions.
Perquè a vegades es parla del destí,
que sempre coneixerem d’avançada a
través dels mateixos personatges, doncs
no hi ha lloc per a l’engany: el narra-
dor, incapaç de comprometre’s amb res
ni amb ningú, es compara amb un eriçó
que amaga les frustracions sota capes
d’escepticisme; per contra, en Jan és un
optimista insubornable que, quan s’en-
fronta amb la realitat i el fracàs, només

sap deixar-se arrossegar per la incom-
prensió. Yume no agafa embranzida
fins quan en Jan, incapaç d’assimilar els
fracassos de la realitat, s’obsedeix amb
la cultura japonesa fins a l’extrem de
voler viure a Tòquio durant uns mesos,
convertint-se en la capital d’un nou
somni —significat del kanji que dóna
títol a l’obra. En realitat, en Jan no és
res més que una imatge deformada del
mateix autor, que aprofita tots els seus
coneixements sobre el Japó per fer-nos-
en un gran retrat, sense estalviar-se ni
les particularitats ni les contradiccions
dels seus costums.

En aquesta terra estranya s’accentuen
encara més les diferències entre els per-
sonatges, enfrontats al gran dubte que
en el fons planteja Yume: com es pot
assimilar el fracàs dels somnis, una
vegada arribats a l’edat adulta? D’una
banda, en Jan substitueix el fracàs del
seu matrimoni amb la Laura —un somni
de joventut malmès per la realitat del
dia a dia— per l’enamorament d’una
japonesa casada i amb fills, enigmàtica
i callada, que només li comporta un
gran turment. De l’altre, el narrador es
conforma amb viure un affaire luxuriós,
agradable i sense importància amb una
jove toquiota, abans que afrontar un
somni propi i percaçar-lo, generat invo-
luntàriament per la mateixa Laura. És
ella qui, al capdavall, essent pragmàti-
ca i amb capacitat d’anàlisi, se’n surt
millor conciliant il·lusió i conformisme.

És en el tram final on la novel·la de
Santaeulàlia assoleix les seves millors
pàgines. Per fi el narrador s’erigeix en
vertader protagonista i, lluny de les iro-
nies envers les frases sentencioses, els
versos llepats i les extravagàncies del
seu amic, pren un to nou, marcat per
l’amargor de la solitud. L’absència
d’en Jan li ofereix una nova dimensió
de la seva figura i de l’obsessió que
aquest perseguia. La vida és dolor,
viure els somnis ens enfronta al sofri-
ment; però la negació de la vivència
esdevé encara més terrible. Després
de tanta pretesa lleugeresa, el text
guanya pes i s’enfonsa en les veritats
de l’existencialisme. La mort d’en Jan
acaba donant-li sentit a la seva pròpia
vida, una imatge sintetitzada en el
haiku que li serveix d’epitafi i que li
dóna la raó respecte a l’excel·lència
de l’art nipó de dir tant en tan poc
espai: «Xiprers amunt, / la pols s’enfi-
la, lenta, / cap a la llum».  
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Jardins
d’al-Àndalus

Flor de taronger, perfum de roses, olor
d’ambre. Copers que es vinclen com la
branca de salze en servir el vi. Núvols
sadolls de pluja com el desig de l’ena-
morat. Les flors del violer, murtres, espí-
gol florit i camamil·la. Margarides, assut-
zenes, narcisos i violes: túnica de flors.
Crisantem seductor. Gaseles d’Orient,
cérvols blancs, tudons planyívols. El
jardí d’Ibn Khafaja (Alzira, 1058-1139)
és pròdig en imatges i al·lusions. El seu
univers poètic, nascut sota la influència
d’altres universos, orientals i occidentals,
té per a nosaltres la particularitat de
desenvolupar-se en una geografia íntima
i entranyable, tan propera al lector d’a-
vui com pròpia al poeta d’ahir. 

Ibn Khafaja, el jardiner d’al-Àndalus,
com l’ha acabat anomenant la tradi-
ció, dóna vida a tots els elements de la
natura en donar-los nom. Com perso-
natges d’un quadre animat, els versos
d’Ibn Khafaja curullen present: el violer
groc conversa amb la brisa; el núvol,
en ploure, incita a beure; l’oreig es
mou i la nit perfuma; el riu es desbor-
da i tot ho nega; una cadernera amb
el seu cant la nit allunya. 

Però no només l’entorn natural es
beneficia d’aquesta vivesa. També el
joc amorós se’ns presenta ebri de pre-
sent, delerós de plaers. L’amant ens és
dibuixat sota un aspecte androgin,
macip de moviments efeminats i mirada
seductora, vestit amb robes de noia, tal
i com mana la més autèntica tradició
bàquica oriental. El vi acabarà desfent
els nusos del seu cinyell i vinclant-lo
sobre l’estimat fins que lluïn les prime-
res albors. Algunes d’aquestes escenes
sexuals són descrites d’una manera tan
explícita, que escaparien al gènere erò-
tic de no intervenir la metàfora, figura
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