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Kyoichi Katayama  

 
Escriptor, novel·lista i assagista. 
 

Kyoichi Katayama neix a la ciutat de 
Uwajima, Prefectura de Ehime, Japó, on 
transcorren la seva infància i 
adolescència. 
 
Finalitzada la seva educació secundària, 
va ingressar a la Universitat de Kyushu 
(illa de Kyushu, Prefectura de Fukuoka), 
on va estudiar enginyeria agrícola.  
 
El 1986 publica la seva primera obra, 
Kehai, novel·la guanyadora del premi 
Bungakkai Newcomers Award. 
 
El 1997 apareix No cregueu en John 
Lennon, però la consagració va arribar 
amb la seva tercer novel·la, Un crit 
d'amor des del centre del món (2001) i 
amb L'any de Saeko (2011). 
Kyoichi Katayama és un dels escriptors 
japonesos més llegits. 

 

 

 

Dimarts 26 d’abril de 2016, 

a les 20.30 h 



 

KYOICHI  KATAYAMA 

El gust per la societat japonesa, per 
l’exotisme i l’exquisidesa, per les 
“japonerías”, com les defineix el 
catedràtic Carlos Rubio, expert en 
literatura japonesa, no és nou. 

L’any 1905 es publica a Espanya la 
primera novel·la japonesa, Naniko, de 
Tokuromi Roka, una història realista,  
que manté tot l’exotisme i misteri 
associat amb el país nipó. La segona 
onada d’interès per la cultura i 
literatura japonesa és dels anys 20, 
quan es reedita Naniko i comença a 
obrir-se el lector cap a altres escriptors 
japonesos. 

A la dècada dels 50, i per influència dels 
Estats Units, que viu una autèntica 
febre japonesa, es publiquen obres de 
Mishima, Kawabata (Nobel de literatura 
de 1968) o Endoo, representants de la 
nova literatura que aprofundeix en el 
japonisme, el més tradicional i, potser, 
més allunyat de la cultura occidental. 

Les pàgines s’omplen de geishas i 

 

 

 

 

El boom de la literatura japonesa 
samurais, de flors de cirerer, de 
cerimònies de te, i culminen amb 
l’espectacular suïcidi ritual de Yukio 
Mishima. 

A Espanya, sobretot a Barcelona, les 
editorials aprofiten la mínima obertura 
del franquisme per publicar aquests 
autors, tan desconeguts com 
fascinants. No serà fins als anys 90 i 
principis del 2000, en què la nova 
onada d’escriptors japonesos, 
encapçalats per Murakami i 
Kenzaburo Oé (Nobel de literatura de 
1994), assalti les llibreries. Aquests 
escriptors trenquen amb el precepte 
quimono imposat per Mishima, 
retraten la societat japonesa de classe 
mitjana, un fons japonès amb format 
occidental i temes actuals. 

El ressorgiment de la literatura 
japonesa ve, en part, mediatitzat per 
les generacions manga, que han 
crescut en el gust oriental. El pas del 
manga a la literatura japonesa és 
gairebé natural i constitueix l’últim 
assalt d’aquests escriptors, que, 
segons el professor Rubio, han vingut 
per quedar-se.  

 

 

 

Un grito de amor  

desde el centro del mundo 
   

 
La novel·la de Katayama ha venut al 
Japó més que Tòquio blues, de 
Murakami, essent la novel·la més 
venuda de la història japonesa amb 
3,5 milions d’exemplars. 
Ha inspirat una versió 
cinematogràfica, una reeixida sèrie 
televisiva i ha estat il·lustrada com a 
còmic manga.  
La història es desenvolupa com 
un flash-back a través dels ulls de 
Saku. 
Sakutaro i Aki es coneixen a l’escola 
d’una ciutat provincial del Japó. 
Ell és un adolescent enginyós i 
sarcàstic. Ella és intel·ligent, bella i 
popular.  
Aviat es converteixen en amics 
inseparables, fins que un dia, 
Sakutaro veu Aki amb altres ulls, i 
l’amistat còmplice es transforma en 
una passió captivadora. Tots dos 
viuen una història capaç de trastocar 
els sentits i d’esborrar les fronteres 
entre la vida i la mort. 
 
 

 

 

 

 

 


