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1. TAKEKURABE
Per als naturals del lloc, escoltar tot el sant dia el so dels tambors i la música de
shamisen no té res de particular. Avui, però, la bullícia sobreïx de molt la de cada
dia. Quin esplet de melodies a cada racó! Descomptant els dies del Gall –les
festes d'Ôtori són un cas excepcional–, l'atmosfera festiva és molt difícil d'igualar.
Per molt que s'hi esforcen, no hi ha dubte que Mishima i Onoteru no poden
competir amb el santuari Senzoku. Tots els nois, tant els de la colla del carrer
gran com els de la colla dels carrerons, duen una yukata confeccionada amb
cotó de môka. El nom del carrer va sargit en lletra cursiva a la roba. Fa riure
veure com tots dos bàndols es posen d'acord en una única cosa:
–La yukata de l'any passat era cent vegades millor! Ni punt de comparació amb
la que duen avui!
S'arremanguen les mànigues amb un cordó de lli de color groc, una tintura que
s'obté a força d'esprémer el fruit de la gardènia. Com més gruixut, més contents.
Els marrecs que encara no han fet els tretze o catorze anys duen un reguitzell
de ninotets penjats a l'esquena: figuretes de daruma, mussols, gossets de paper
maixé. Set, nou... fins a onze! I a això, cal sumar-hi els esquellerincs de tota
mida. Així que un d'aquests xiquets arrenca a córrer, un “ning-ning, ning-ning”
característic omple les orelles. No duen calçat, només els mitjons tabi. Són una
delícia!

([Takekurabe]. El darrer any de la infantesa. Lleida: Pagès, 2012, p. 23. Trad.
Mercè Altimir)

El barri estava sempre animat amb els sons dels tamborets i dels shamisen. Però
la festa del dia 20 seria una cosa especial. Seria el dia més animat de l'any, tret
de la fira del dia del gall. Era interessant saber que hi havia una forta rivalitat
entre els parroquians del temple xintoista de Senzoku i els parroquians dels
temples xintoistes de Mishima i d'Onoterusaki, que eren els seus veïns. Tant les
colles dels carrerons com les dels carrers principals van preparar un quimono
d'uniforme, de cotó de Maoka de bona qualitat, amb el disseny basat en la
cal·ligrafia del nom del barri. Alguns van fer el comentari que el disseny no era
tan maco com el de l'any anterior. Per arromangar-se les mànigues, utilitzaven
preferentment una cinta ampla de lli tenyida d'un color groc extret de la gardènia.
Els nois menors de 14 o 15 anys hi penjaven les nines de Daruma, de mussol
banyut, de gos, etc. Com més n'hi havia, més contents estaven i n'hi havia que
hi penjaven fins a set, nou o onze nines. Era divertit veure els nens petits arrencar
a córrer bravament amb només els mitjons als peus i fent sonar les campanetes
grans i petites penjades a l'esquena.

([Takekurabe]. A veure qui és més alt. Midori, una petita geisha. Barcelona:
Lapislàtzuli, 2015, p.36. Trad. Ko Tazawa i Joaquim Pijoan)
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Versió original

(たけくらべ. 青空文庫, sd. [1895-1896])
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2. CIRERER DINS LA FOSCOR
En la parcel·la amb les cases dels Sakamura i els Sonoda, només separades per
una tanca, les dues famílies comparteixen un mateix pou amb aigües tan pures
i profundes com la bona relació entre ells. En arribar la primavera floreix el cirerer
que creix sota el ràfec i els veïns, plegats, en comparteixen la fragància.

(Cirerer dins la foscor. Versió de JLY-AIDA, llevat el títol, que Mercè Altimir usa
en l’“Epíleg”, El darrer any de la infantesa. Lleida: Pagès, 2012, p. 100.)
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Versió original:

(闇桜, 青空文庫, 2007 [1892])

5

3. AIGÜES FANGOSES
Dempeus, davant del local, la dona incita provocativament un noi d'aspecte
familiar que s'esmuny arrossegant els geta; se’n desentén i llança una excusa:
— Més tard, més tard!
Ella fa petar la llengua mentre el veu marxar. Sí, després... Aquest no pensa
venir-hi; tan bon punt tingui doneta... adéu!, va murmurar mentre girà cua i creuà
el llindar de l’establiment.

(Aigües fangoses. Versió de JLY-AIDA)
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Versió original:

(にごりえ, 青空文庫, 2013 [1895])
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4. DIES DE NEU
Com papallones deleroses de deixar caure les ales a terra per estendre-hi una
catifa d'argent, les volves de neu dibuixen al cel quatre compassos a l'aire d'una
muda tonada. A la capçada nua dels arbres, la bona nova dels pètals de cristall
repta les flors de primavera!
Mes, ai, tant és que la visita inesperada sigui una gràcia de la neu, o que
provingui del dolç encanteri de les flors o de la lluna, perquè a mi ja no em
commou la seva bellesa. Em quedaré pensant com d’altres, en una ocasió
semblant, agafarien el pinzell i n'escriurien un poema. Tot el que sento és una
enveja ben enutjosa! Trista de mi, que l'única cosa que em cal esperar
d'aquestes llarguíssimes nevades és una burxada roent en la vella memòria, i
que una xarxa atapeïda de retrets, mancats, a hores d'ara, de sentit, em llevi tota
alegria.

(“Dies de neu”, Els Marges, n. 95, 2011, p. 10-17. Trad. Mercè Altimir)
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Versió original:

(雪の日, 青空文庫, 2011 [1893])
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5. CAMINS QUE SE SEPAREN

— Au, va, Kitxan, que me'n vagi d'aquí no vol dir que t'abandoni. Saps prou
t'estimo com si fossis un germà petit, i que em dol molt això que em dius. —
Okyō va mirar d'aturar-lo abraçant-lo per l'esquena amb totes les seves
forces.
— Per què ets tan impacient?
— Aleshores, no aniràs a fer de concubina? —el noi va girar-se en sec per
fer- li la pregunta.
— A ningú no li agrada fer aquest pas, però ja està decidit, no em faré enrere.
T'agraeixo moltíssim l'interès, però no canviaré d'idea. — Va contestar l'Okyō.
Sabent-se vençut, Kichizō va mirar-la per darrera vegada amb els ulls plens
de llàgrimes:
— T'ho demano si us plau, Okyō, sigues tan amable de deixar-me anar la mà.

(“Camins que se separen”, Lectora: revista de dones i textualitat, n. 18, 2012,
p. 311. Trad.: Mercè Altimir)
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Versió original

(わかれ道, 青空文庫, 1959 [1896])
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