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Ichiyô Higuchi, El darrer any de la infantesa, traducció i epíleg de 
Mercè Altamir, col·lecció El Marraco Blau, nº27, Lleida, Pagès editors, 2012

La col·lecció El Marraco Blau va sorgir amb l’idea de promocionar 
l’escriptura de dones de qualitat, sobre tot d’ enllà de les nostres fronteres, 
col·lecció , doncs , que donava un camp ampli a la traducció. Blau com la Verge 
lleidatana, Blau com a símbol de la feminitat. Això fa que la col·lecció només 
compti amb noms de dona: des de Karen Blixen passant per Assia Djebar, 
Mme Riccoboni, Edith Warton, Suzanne Lilar, Malika Mokeddem, Marguerite 
Yourcenar fins arribar a George Sand, Isabelle Eberhardt, Christiane Singer o 
Louise de Vilmorin, el palmarès és de gran qualitat. I no els hem citat totes, per 
no caure en una visió autocomplaent i esbiaixada.

Desprès d’un temps de silenci, la col·lecció veu de nou la llum a través 
de la traducció de Mercè Altamir de l’obra de l’escriptora japonesa Ichiyô 
Higuchi (pseudònim de Huguchi Natsu, nascuda a Tokio el 1872). És, doncs, 
una escriptora del segle XIX, clàssica en les lletres japoneses, que pertany a 
un món i a una generació que s’esmicola lentament, sense trobar un sentit a 
la seva existència. Ella ens porta una veu fresca, una veu plena de poesia, ella, 
que morí als vint-i-quatre anys, sabé donar, en la seva curta vida, un model 
d’escriptura i una manera de veure el món i la realitat realment fascinants. 
La crítica reconeix la qualitat de les seves obres i se la considera la primera 
dona escriptora professional de la literatura moderna japonesa. Claire Dodane3 
assenyala que la seva obra se situa sota el signe de la Lluna, símbol de la 
melangia en la tradició japonesa. La lluna presideix, immòbil i silenciosa, el 
destí dels humans, sobre tot de les dones, protagonistes indiscutibles del relats 
de l’autora, víctimes moltes vegades de les costums, de l’autoritat dels pares o 
del marit, de la pobresa i fins i tot de la prostitució. 

La seva obra El darrer l’any de la infantesa és en part autobiogràfica. 
Narra la infantesa de Midori i dels seus amics en un barri marginal de Tokio 
proper a la zona de plaer més pròspera de la ciutat. I ho fa amb delicadesa, i 
una gran sensibilitat, cultivant amb finesa l’art de l’implícit que caracteritza 
la literatura a la que pertany. Il·lusions i desil·lusions ens acompanyen des 
de les primeres planes fins al final. Obreta curta, adaptada moltes vegades 
al cinema i a la televisió, que ens endinsa en el plaer de la lectura i en els 
misteris de la feminitat.

Àngels Santa

3 Claire Dodane, “Présentation” à La Treizième nuit et autres récits, Les Belles Lettres, Paris, 2008.
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