
La remor de les onades
Yukio Mishima (Traducció de Joa-
quim Pijoan i Ko Tazawa)
Amsterdam
189 pàgines. 17,50 euros

Encara que alguns estudis
avalen que Mishima va ba-
sar aquesta cèlebre La re-
mor de les onades (1954) en

la lectura de l’idil·li d’amor adoles-
cent de Longus Les pastorals de
Dafnis i Cloe —una narració inte-
ressant i amb una curiosa i una
mica beneita empremta en les ver-
sions afins de les lletres
d’Occident—, les similituds entre
l’una i l’altra no afecten el sentit i el
contingut de l’obra del darrer samu-
rai de les lletres del Japó, el mestre
modern de la limpidesa d’una pro-
sa la gràcia de la qual encara rubo-
ritza els narradors contemporanis,
més conegut avui en dia pel seu
suïcidi de tics teatrals que pels atri-
buts dels seus escrits.

En aquell temps de postguerra
el Japó sortia a poc a poc d’una
derrota militar amb ramificacions
de tota mena, i Mishima, un adora-
dor dreturer de la tradició dels guer-
rers patris i les virtuts marcials, va
esprémer al màxim tant el talent

com l’instint per crear una història
dolça i delicada que no només va
seduir el públic del seu país —entre
els seus conciutadans, amb tot, sem-
pre ha estat més popular la poste-
rior El temple del pavelló daurat
(1956)—, sinó que ha fet fortuna
arreu del món per motius una mica
diversos dels previstos o projectats
per l’autor. El que s’acostuma a in-
terpretar com una consagració de
l’amor entre dos adolescents en
una illeta de pescadors, un pobre,
l’altre ric, en què el valor, el mèrit i
la bondat incomparable dels prota-
gonistes fa que superin totes les bar-
reres i aventures que se’ls plante-
gen, és alhora una defensa encesa i
una actualització del culte a les nor-
mes establertes i la modernitat ben
entesa que havia resplendit en l’èpo-
ca Meiji, aquella en què la grande-
sa i l’obertura enfora del país havia
arribat al seu zenit.

En termes històrics, Mishima
suggereix d’una manera tan tènue
com indirecta una regeneració
col·lectiva del seu país a partir de
valors ideals de la tradició com ara
la generositat i l’astúcia, la bondat i
la força, valors que queden empa-
rats per un marc en què la natura
primitiva s’harmonitza amb les reli-

gions antigues, gairebé com si hi
hagués una cosmovisió natural més
enllà de la història: “l’ombra de la
lent [la qual intensifica la llum
d’una bombeta de cinc-cents vats
fins a seixanta-cinc mil candeles]
seguia les parets circulars del vol-
tant, amb aquell soroll característic
dels fars antics, els construïts a l’era
Meiji, i passava per les esquenes
dels jove i la seva promesa…”.
L’exactitud amb què, detall a de-
tall, conjuga les experiències dels
personatges i el món extern, l’ele-
gància amb què aplega la senzillesa
més extrema i l’enfaristolament, fa
que ens empassem l’arenga com si
fos una faula suau i que només ens
concentrem en els avatars i les aven-
tures de la parella de joves i els qui
els envolten. Allà on els nostres rea-
listes socials, en estil dialèctic, eren
tan explícits que feien figa, els ano-
menats orientals sabien resoldre
l’equació del missatge per la mera
insinuació, la reticència descriptiva
i la fusió de contraris. Per una su-
ma de cegueses, encara estem lluny
de comprendre fins on arriba
aquell art de les ombres: “Si mal-
den per conèixer-nos —recomana
un aforisme japonès—, feu-los
creure que ja en saben.”

Meiji o la nostàlgia
PAU DITO TUBAU

Molts d’autors s’oposen d’una manera no solament ridí-
cula, sinó verament afrontosa a revelar les deus d’on
han poat molta de valuosa informació. Aquest senti-
ment no és pas el nostre. No intentem sinó de complir

amb tota integritat els deures responsables de les nostres funcions
editorials; i baldament l’ambició, en altres circumstàncies, hagués
pogut menar-nos a recaptar l’autoria d’aquestes aventures, fet i fet
la nostra consideració envers la veritat ens prohibeix de reivindicar
cap més cosa que el mèrit de llur assenyat ajust i imparcial relació.
El treball d’altri ha bastit per a nosaltres un immens dipòsit de fets
assenyalats. No ens cal sinó distribuir-los, i comunicar-los, en clar i
amorós corrent, mitjançant aquests fascicles, a un món assedegat
de coneixement pickwickià”.

Així comença, en traducció de Josep Carner, el capítol 4 d’Els
papers pòstums del Club Pickwick, assumpte que la tradició ha
convertit en cita obligada dels meus lectors en el darrer article de la
temporada. Si any rere any aconseguim que més catalans llegeixin
aquesta novel·la malgirbada, però prodigiosa en humor i gentile-
sa, rica en extrem en llengua carneriana, per bé que traductors
molt savis ens hagin dit manta vegada que aquest llibre necessita
una nova traducció, serem feliços. Una nova traducció serà bona si
la fa segons qui, però potser perdrà aquesta enorme sintonia que el
nostre “poeta príncep” va demostrar tenir amb un dels llibres més
amables i carregats de bondat que mai hagi donat la literatura
universal.

No ens desviéssim!, costum d’aquests articles, cosa de fet tan
abominable com Henry James jutjava l’estructura del Pickwick (el
plot, en diuen els anglesos), ell que no cometia ni l’error més petit
quant a la construcció novel·lesca, però afer que ha merescut un
llibre de Wolf Lepenies que es diu, ni més ni menys, Warum war
Henry James so schlechter Laune, és a dir, ¿Per què Henry James
estava sempre de mal humor? (Berlín, 2007). Doncs no: no ens
desviarem. Dickens, com Carner, i a diferència de Henry James,
sempre va estar benhumorat, i potser va portar aquest humor fins i

tot a l’extrem de la pa-
llassada, com sap to-
thom, en les famoses gi-
res per Amèrica.

Enorme és la glòria i
la grandesa d’aquest lli-
bre, admirat per uns
quants dels millors ho-
mes de lletres que he co-
negut: Luján i Paco Noy

eren la viva reencarnació del personatge Pickwick; Martí de Ri-
quer, ara veieu, rellegeix el llibre cada dos anys (tot estiu el Quijote,
naturalment); i Miquel Siguán, potser en cerca de psicologia, que
vol dir “ciència de l’esperit o de l’ànima”, va confessar que s’hi
delia cada agost: al cap i a la fi, quan a Pickwick li pregunten si és
filòsof (cap. 2), ell respon: “No. Observador de la naturalesa huma-
na”. Així és el fet: Dickens posseïa, d’una banda, un sentit innat
per ensumar el gust i la religio dels seus lectors, el poble; i mai va
defraudar-los, llevat de quatre aspectes que Chesterton anota,
sense maldat, com Weller, el vell, al capítol 33. D’altra banda, era
d’un natural tan carregat d’aquella virtut que els grecs van dir-ne
agape, que ja podia agafar el tema més autobiogràfic (David
Copperfield), més sentimental (Little Dorrit), o més neo-gòtic
(Bleak House), que sempre en sortia per la porta gran de l’art
literari de la més clàssica i pura qualitat: delectar i ensenyar alhora,
“en clar i amorós corrent”.

Quan la senyora Bardell, la dispesera, el porta als tribunals per
incompliment d’un mal entès acord de matrimoni, Pickwick ho
entoma tot de la millor manera, i, per sentit de l’honor i dignitat
cavalleresca, no es priva de fer camí fins a la presó de Fleet Street.
Quan Winkle es troba en gran destret a causa del casament furtiu
amb una Arabel·la enjogassada i agradívola, Pickwick el defensa i
li restaura tant com pot l’honorabilitat. Quan Pickwick es retira al
camp (una manera com una altra d’acabar cuita-corrents una
novel·la, gènere que sempre ha consistit en un tall arbitrari fet
sobre el continuum de la vida), se n’hi emporta Sam, el seu criat, al
qual dedica (i viceversa) un noble afecte “que res sinó la mort no
estroncarà”.

Així és aquest ciutadà de Londres que Chapman, l’editor, i
Seymour, el primer dibuixant dels fascicles, van voler que es dedi-
qués tan sols a fracassar en tota empresa deportiva. Dickens va
anar més lluny: partint, com ja he esmentat en la citació que
encapçala l’article, de la realitat i els fets que li fornia l’Anglaterra
del seu temps, l’autor va crear alhora un dels pocs mites que ha
donat la literatura contemporània —de fet, més d’un, perquè el
llenguatge de Sam Weller ha motivat que la ciència lingüística
encunyés el terme wellerisme; i la quasi narcolèpsia que pateix el
fat boy ha batejat, també en els annals de la medicina, “la síndro-
me de Pickwick”— i un d’aquells personatges que us entren al cor
per fer-vos, per poc mal·leables que sigueu, una mica més amables
amb els conciutadans. ¿Potser falla l’estructura? I què importa!
¿Potser Carner va donar al cap de colla d’aquell club un punt
d’exageració quant a bondat i cortesia? Doncs benaurada amplifi-
cació. De minimis non curat Dickens, com va dir l’arxidiaca Lupi-
tus de Barcelona (segle X). A Dickens no li importaven les minú-
cies; li importaven els detalls menuts en la descripció, i, com a
Melville, a Bartleby, la vasta Humanitat.

“A Dickens no li importaven
les minúcies, sinó els detalls

i la vasta Humanitat”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Observador de la
naturalesa humana

JORDI LLOVET

El gravat Vista del riu Tenryu, del japonès Hiroshige, de 1833-34.

Kafka i la nina que se’n va
anar de viatge
Jordi Sierra i Fabra
Empúries
150 pàgines. 11 euros

Dos anys després de la pri-
mera edició en castellà de
Kafka y la muñeca viajera
(Siruela, 2006), i després

de la bona acollida per part dels
lectors i de la crítica, que li atorgà el
Premio Nacional de Literatura In-
fantil, n’arriba la versió catalana.

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona,
1947) és l’autor que de ben segur
compta amb més lectors joves afer-
rissats al seu darrere, però també
amb més prejudicis entre els crítics i
especialistes a l’hora de valorar la
seva extensa i constant producció.
Amb algunes de les novel·les dels
darrers anys, Sierra i Fabra ha de-
mostrat un domini cada vegada
més excel·lent de la professió amb
l’ús de registres literaris ben diver-
sos i amb propostes cada vegada
més singulars i efectives. Si fa un
temps potser era més fàcil encase-
llar-lo en un gènere i un estil deter-
minat, els últims anys i les darreres
obres han anat dinamitant les case-

lles que se li han aplicat, i ha acabat
sent reconegut també per la crítica.

Kafka i la nina que se’n va anar
de viatge és una d’aquestes darreres
propostes, on aborda una suggerent
llegenda sobre la figura de l’escrip-
tor txec i la converteix en una
novel·la breu. En ella, una nena
perd una nina en un parc i arrenca a
plorar. L’autor que assisteix a l’esce-
na intenta apaivagar aquesta pèr-
dua amb el recurs que més coneix:
l’escriptura. Durant uns dies, es-
criurà cartes en nom de la nina i
farà de carter per entregar en mà les
cartes que suposadament envia la
nina des de diferents parts del món.
En l’obra hi ha subtils referències a
Kafka, encara que en el fons és el
menys important. El protagonista
podria ser qualsevol altre escriptor
que usa els seus dots per solventar
una situació impactant.

És una novel·la en què sobretot
s’aborda la infantesa i les seves vir-
tuts més admirades, i es fa a través
d’una relació sincera i intensa amb
un adult i escriptor. És una obra
sintètica i encisadora, especialment
pel contingut i també pel llenguatge
i la precisió utilitzada. L’autor es
delecta en la recerca de la bellesa,

encara que en algun moment l’excés
de la mateixa provoca que el discurs
soni postís i les frases retòriques. El
llibre, però, esdevé força rodó. L’edi-
ció en català, tot i perdre la coberta
dura i les excel·lents il·lustracions
de Pep Montserrat en l’edició caste-
llana, manté un acurat disseny i con-
vida a gaudir de la seva lectura amb
el ritme pausat que proposa l’autor.

És el mateix ritme que trobem a
un altre llibre publicat recentment
per Siruela, una singular proposta
amb una estètica similar i que torna
a unir Sierra i Fabra i l’il·lustrador
Pep Montserrat: Una dulce historia
de mariposas y libélulas. Narra el
periple agònic d’un pare xinès que
ha perdut un fill solter. El protago-
nista emprèn un viatge, ple de difi-
cultats i angoixes, per adquirir una
noia morta recentment, per tal que
el seu fill no resti sol en el més enllà,
segons mana el minghum, una anti-
ga tradició xinesa. Encara que per
tema i contingut s’allunya de Kafka
i la nina que se’n va anar de viatge, sí
que el to dolç i proper que usa l’au-
tor, la recerca de la bellesa i el ritme
tranquil, el recorden de totes totes.
L’edició i un tipus d’il·lustració simi-
lar contribueixen a corroborar-ho.

Històries dolces
PEP MOLIST
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El cas de la ‘Vampira
del carrer Ponent’
A partir d’un estremidor cas real,
protagonitzat per l’anomenada
Vampira del carrer Ponent —una
assassina de criatures que va en-
cendre el pànic a la Barcelona de
principis del segle XX—, l’escrip-
tor Marc Pastor teixeix una origi-
nal i sorprenent novel·la d’intriga
que ha merescut el I Premi Crims de Tinta. Pastor
narra com un seguit d’assassinats de nens, la majo-
ria fills de prostitutes, desperta l’interès de l’inspec-
tor Moisès Corvo, que comença a investigar mal-
grat els intents de la policia d’apartar-lo del cas.

La mala dona. Marc Pastor. La Magrana. 256
pàgines. 18 euros

Poemes que parlen
de la paternitat
Versos que parlen de la paternitat
com una experiència vital única con-
formen aquest poemari de Vicenç
Llorca que va guanyar el Premi Vi-
cent Andrés Estellés de Poesia de
Burjassot 2007. El poeta barceloní,

que ha construït una veu pròpia i independent des
que va publicar La pèrdua (1987), aborda en aquest
llibre el tema de la paternitat, des del punt de vista de
l’adopció, com una metàfora de l’aposta per la vida,
que dóna sentit a la recerca del nostre “últim nord”.

L’últim nord. Vicenç Llorca. Bromera. 71 pàgi-
nes. 13,50 euros

El sistema educatiu
de la República
A través dels testimonis de perso-
nes que van ser alumnes de les
escoles del Patronat Escolar de
Barcelona —creat el 1922 i dis-
solt amb l’esclat de la Guerra Ci-
vil, el 1936—, Salvador Domè-
nech fa un retrat del sistema edu-
catiu que va constituir-se als
anys trenta del segle passat. L’au-
tor explica com es van unir esforços des de diversos
sectors socials per fer de l’educació un dret univer-
sal, d’accés lliure i gratuït, i una eina de progrés i de
transformació de la societat.

Els alumnes de la República. Salvador Domènech.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 438 pàgi-
nes. 23 euros

Terminologia
i comunicació
Científics, tècnics, docents, traduc-
tors, professionals del sector empre-
sarial i responsables polítics co-
neixen el valor de la terminologia
per a l’intercanvi d’informació. La
filòloga Ester Franquesa analitza
en aquest llibre com es creen nous

conceptes per a tot discurs i per a tota comunicació i
ens acosta als elements claus de la teoria de la termi-
nologia.

La terminologia. Un mirall del món. Ester Fran-
quesa. UOC. 248 pàgines. 27 euros

La guerra del Francès.
1808-1814
Josep Fontana
Pòrtic
139 pàgines. 15 euros

Les commemoracions sem-
pre suposen un repte difí-
cil per als historiadors.
L’avantatge és evident,

perquè les possibilitats de difu-
sió s’incrementen considerable-
ment. Tanmateix, els dubtes sem-
pre hi són: com fer aquesta divul-
gació? Qui l’ha de fer? Tot i que
a vegades fins i tot s’acusa d’in-
trusisme periodistes o escriptors,
és cert que pocs historiadors aca-
dèmics estan disposats a impli-
car-se en aquesta necessària di-
vulgació rigorosa però capaç
d’arribar a un públic ampli.
Aquesta implicació és el princi-
pal mèrit del darrer llibre de Jo-
sep Fontana, que mostra precisa-
ment que és possible que un dels
historiadors més prestigiosos del
país s’enfronti al repte d’explicar
breument un episodi de tanta re-
llevància com és, en aquest cas,
la guerra del Francès.

L’altre element d’interès és el
tema i les seves implicacions en
el debat polític actual. No s’esca-
pa a ningú que la guerra del
Francès —en la tradició cultural
espanyola, guerra de la
Independencia— és un episodi
històric que s’utilitza sovint com
a referent del naixement de la
nació espanyola moderna, com
la fita en què neix el nacionalis-
me espanyol. Una tesi abraçada
amb força unanimitat, i que es
beneficia de moltes de les imat-
ges —reals o mitificades— del
conflicte, des d’imatges concre-
tes com la del tambor del Bruc a
la del poble en armes, la identifi-
cació precisa d’un enemic exte-
rior… Tot plegat prejutja en mol-
tes ocasions el discurs sobre els
sis anys de la guerra del Francès.
Fontana, en canvi, fa una lectura
molt més complexa d’aquest pe-
ríode, i assenyala precisament el
solapament de discursos, la con-
fluència i divergència d’estratè-
gies, els interessos diversos dels
grups socials que protagonitzen
els fets. En definitiva, obre la por-
ta a una interpretació calidoscò-
pica del que va ser la guerra del
Francès.

En el discurs de Fontana es-
coltem moltes veus de l’època.
Hi podem llegir no només les

proclames oficials i els textos
dels dirigents —com el ponderat
diputat a les Corts de Cadis An-
toni de Capmany, que reclamava
als seus companys diputats cata-
lans “sobre todo, exercitarse
bien en la lengua castellana” per
participar a les sessions de
l’Assemblea—, sinó que el lector
pot escoltar la veu directa de met-
ges, rectors, frares, pagesos... que
anotaven les seves vivències i ex-
plicaven els seus neguits, amb
orientacions ben diverses. Des
d’un “Mira, mira Catalunya, de
ganàncies com n’estam: han pa-
rat tots los negocis y s’és estesa
la fam” , a aquell altre que escri-
via “Vinga del cel la consolació,
ja que en lo món, per ara, tot és
ruido y confusió”. Una aproxi-
mació fresca als testimonis que
es completa amb referències a
cançons populars i romanços, i
que ens dóna una idea molt més
prosaica de la guerra, amb
menys batalles glorioses i molta
més fam, malalties, carestia, ro-
batoris, assassinats, requises, on

els que pateixen
més són sempre els
pagesos, que no po-
den fugir perquè
perdrien la terra, i
viuen a expenses de
les arbitrarietats de
tots els que van ar-
mats, siguin exèrcit
francès, espanyol o
partides de tota me-
na i condició.

També paga la
pena assenyalar
l’esforç que fa l’au-
tor per situar la
guerra en un con-
text més ampli, re-
marcant que va
aparèixer quan ja
es vivien plena-
ment els conflictes
propis de la darre-
ra fase de l’Antic
Règim, qüestionat
tant per camperols
com per la burgue-
sia ascendent. Però
també per emfatit-
zar que la guerra
no va ser un parèn-
tesi. Efectivament,
el 1814 no es va tor-
nar a la situació de
1808, per més que
es volés presentar
com una restaura-
ció del vell poder

polític: les coses havien canviat
perquè el protagonisme de molts
sectors durant la guerra ho va
canviar tot. Fontana conclou:
“Ben aviat descobriren que esta-
ven errats i que, després de sis
anys de commocions tan genera-
litzades i tan profundes, la socie-
tat havia canviat més del que pen-
saven i no se la podia fer tornar
cap al passat i mudar de direcció
els corrents del temps”. Les dèca-
des que seguirien, amb la seva
extrema conflictivitat, fan bona
aquesta afirmació de l’autor, i
mostren un cop més la rellevàn-
cia d’aquella guerra en una visió
històrica més àmplia.

Una referència final. Els lli-
bres ben fets sempre suggereixen
més i segur que el lector hauria
agraït un petit capítol sobre la
utilització de la guerra en els dis-
cursos polítics des dels seus coe-
tanis fins a l’actualitat. És una
qüestió que sempre ha interessat
al profesor Fontana i seria un
element més per entendre la com-
memoració que ara s’enceta.

Molt més que una guerra
CARLES SANTACANA

S’acaba el juliol, aquest juliol de meteorologia con-
vulsa, amb tempestes avançades, nits frescotes i
migdies calorosos. S’acaba el juliol i arriben les
vacances. Refilen pinsans i caderneres. I si no ho

fan els de debò perquè no els toca —no ho sé, no sóc
ornitòleg—, sí que ho fan, per pocs dies, els de ficció, al
teatre Romea, en el magnífic espectacle de Xavier Al-
bertí. I si no em desfaig en lloances d’aquest espectacle
és perquè hi he col·laborat i quedaria poc elegant. De
tota manera, si els el recomano, és perquè tot el mèrit
és de Xavier Albertí. I dels cantants i actors, és clar, i
del pianista, de l’escenògraf i el vestuari i la coreogra-
fia, i d’una il·luminació antològica d’Albert Faure. A
partir d’avui, els queden quatre dies per veure’l.

S’acaba el juliol i arriben les vacances, deia, i em
vénen a la memòria juliols de quan era nen. Calia
esperar que fos la Mare de Déu del Carme, que cele-
bràvem encara a Girona, perquè era el sant de la meva

mare i de la tia Carmen i es feia festa grossa, i després
ja marxàvem cap a Sant Feliu de Guíxols. Fins a finals
de setembre, just per començar el col·legi el dia 2
d’octubre. I començàvem el dia 2, perquè el primer
d’octubre era el Dia del Caudillo i era festa. Un estiueig
llarguíssim. Sant Feliu era molt lluny, llavors. Dues
hores de tren ben bones en aquells vagons de fusta i
plataformes a l’aire lliure amb bancs i carbonissa. Era
la primera aventura de juliol. Després venia la rutina
de la platja, dels jocs i passejades de tarda, només
trencada els dissabtes i diumenges, que no s’anava a

banyar —això era per als dominguerus, no per als que
veranejàvem infinitament—. El juliol era la novetat de
tot. L’agost, el costum. El setembre, les primeres plu-
ges. Les tardes escurçades. Els jerseiets i les rebequetes.
I les ganes de tornar a ciutat, i retrobar els amics de
sempre.

A l’adolescència, pel juliol hi havia la muntanya. El
campament amb els escoltes. Els Pirineus. Prats i ne-
rets. Aigües transparents que dringaven entre els
còdols. Avets majestuosos. Nits estrellades i focs de
camp. Sensacions intenses. La platja arribava més tard,
a l’agost. La vida de llangardaix a la sorra i de dolce far
niente. I les festes majors, amb els envelats de ratlles
blaves i blanques i les aranyes de cristall i les orques-
tres, els vocalistes i els cantants melòdics. I el seure
amb un amic a la sorra de la platja, a la nit, parlant del
futur, mentre t’arribaven filagarses de cançons: lirio
azul de mi vida, por el camino verde, que el canela de tu
piel se quede igual... La música anava i venia. Les
onades també. També els nostres projectes.

No sé per què m’ha vingut tot això a la memòria,
ara que s’acaba el juliol.

Ara que tot és diferent. Ara que els juliols s’han
complicat i les vacances són curtes. Els he de confessar
que entrar de sobte a les vacances d’agost, em reprèn.
Se’m posa malament. I enyoro aquells estiueigs
d’abans, tan tranquils i tan plàcids, tan lents. Enyoro
les vacances lentes.

Oli de Francesc Cuixart sobre les batalles del Bruc,
al Museu Comarcal de Manresa. / C. AYMERICH
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