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Què poden te-
nir en comú les
matemàtiques
i la literatura?
Aparentment
no gaire res,
però ambdues

poden divertir, interessar i fasci-
nar, amb la mateixa facilitat que
avorrir i fastiguejar. El popular
autor britànic Marcus du Sautoy
convida el lector de Los misterios
de los números a emprendre un
viatge low cost pels grans temes
de la substància matemàtica: per
descobrir-ne la bellesa intrínse-
ca i per l’encaix fonamental en la
vida quotidiana.

A diferència de la literatura, la
matemàtica exigeix un mantra
especial, atès el seu llenguatge es-
pecífic abstracte, límit metafísic
subjecte a una indenegable fasci-
nació. El llibre comprèn cinc ca-
pítols: tots cobegen l’atenció del
lector mitjà, no especialitzat, en-
redant-lo en la mística numèri-
ca pròpia, farcint el llibre d’anèc-
dotes, esquemes i estampes
il·lustratives, amb perfectes pin-
zellades d’història matemàtica, a
través dels grans noms d’aquesta
ciència incommensurable. Tot
ben embolcallat en una dinàmica
constant de bon entreteniment,
però que de vegades us fa sentir
magníficament idiotes; d’altres,
però, no tant. Hi ha, per remarcar
això que dic, un reguitzell d’enig-
mes que, en cas de ser resolts fa-
vorablement, us reportin premis
milionaris. Però siguem francs,
val més oblidar-se’n, a menys que
porteu a la sang el geni acoblat
d’un Galileu o Poincaré. En
aquest cas, dubto que us embran-
quéssiu en lectures semblants.

Fascinació? Innegable. Da-
vant preguntes com quina forma
té l’Univers, o la possibilitat que
la matemàtica pugui predir el fu-
tur o fer saltar la banca d’un ca-
sino, es comprèn que despertin,
segons l’ànima de cadascú, au-
tèntic interès passional. Em que-
do amb l’enigma dels nombres
primers, en haver après que la
matemàtica és en el nucli de la
comprensió de la natura, que ho
domina gairebé tot, i que és l’eina
més forta per anar pel món. Amb
clara voluntat popular i divulga-
tiva, el llibre pot interessar, di-
vertir i avorrir, amb la mateixa
esportivitat, a causa d’una extra-
vagància captivadora molt ben
llaçada a una juvenil vulgaritat.
En tot cas, la matemàtica fa, per a
nosaltres, el que pot.✒

L’escriptor Ray-
mond Chandler
deia que quan es
quedava entre-
bancat en les se-
ves novel·les feia
aparèixer un ca-

dàver. Haruki Murakami (Kyoto,
1949), que va traduir Chandler al ja-
ponès, n’és un bon deixeble, i no sols
per fer aparèixer cadàvers en mo-
ments en què sembla que les seves
novel·les es desinflen, sinó perquè
fa servir la plantilla chandleriana
amb molta aplicació. En l’obra de
Chandler hi ha molt de quixotesc: el
seu detectiu, Philip Marlowe, acos-
tuma a rebre amenaces, cops, in-
sults, traïcions –i de tant en tant un
solitari petó: si és d’un personatge
interpretat per Lauren Bacall supo-
so que paga la pena–, mentre s’em-
barca en les seves aventures per
pocs diners o per cap. Ho fa per una

Un ‘thriller’ metafísic
del primer Murakami

obligació moral, i és d’una rectitud
indoblegable. L’adaptació més afor-
tunada d’aquesta plantilla la van fer
els germans Coen a la seva pel·lícu-
la més política i divertida: El gran
Lebowski, estrenada l’any 1998, pe-
rò no ha donat gaires més productes
afortunats.

Aquesta novel·la de Murakami
que ara publiquen Empúries i Tus-
quets, Balla, balla, balla, va ser es-
crita el 1988, just després del seu
primer gran èxit, Tòquio Blues. Se-
gueix estrictament com deambula
el seu protagonista, que viu obsessi-
onat amb l’Hotel Dolphin, on va te-
nir relacions sexuals amb una noia.
Un dia, aprofitant que té una feina a
Sapporo, decideix tornar-hi. Però
quan el troba, quina sorpresa, ara és
“una brillant simfonia d’acer i vidre
de vint-i-sis plantes d’estil modern
Bauhaus”. De tota manera, l’antic
hotel no ha desaparegut del tot: al

nou hi han quedat algunes emprem-
tes, certs rastres, que potser qui en-
carni millor sigui aquest Home Ove-
lla, meitat visió meitat somni, que
puntualment veu el protagonista,
una referència clara a un cineasta
que als 80 estava molt de moda: Da-
vid Lynch. Perquè probablement si-
gui aquesta una de les característi-
ques del món Murakami que fan
que el lector s’hi senti tan còmode:
la multitud de referències culturals
que, almenys als de la meva genera-
ció –encara joves als 80–, ens fan
sentir còmodes, quan no dibuixar
un somrís de nostàlgia: sobretot
quan un personatge diposita una
cinta de casset al reproductor o co-
menta que potser d’aquí un parell
d’anys pensarà “que els Talking He-
ads són una antigalla”.

I què hi passa, a la resta de la no-
vel·la? La veritat és que no gran co-
sa: el protagonista intenta bastir
una identitat que el faci interessant
i digne perquè l’acompanyem en les
seves indagacions: la noia que va
conèixer ha mort assassinada, i a
poc a poc van morint altres perso-
nes al cercle del narrador, a l’estil
chandlerià: sobtadament i dramà-
ticament. El protagonista coneix
una maca recepcionista de l’hotel,
es retroba amb en Gotanda, un an-
tic company del col·le que ara és un
actor famós, i també es fa amic de la
Kiki, filla del famós escriptor Hira-
ku Makimura, una versió més exi-
tosa del mateix responsable de la
novel·la. Va molt al Dunkin’ Do-
nuts, cuina qualque platet, viatja a
Hawaii, i de tant en tant sent algun
desassossec espiritual que ens fa
pensar que tot això que estem lle-
gint té un sentit que va més enllà
del mer fet d’omplir pàgines –i se li
ha de reconèixer a Murakami que
per a això té una gran facilitat–, i
potser a això apunta la referència
que hi ha a El procés de Franz
Kafka: el gran origen del thriller
metafísic que és l’altra gran font
d’inspiració murakamiana. I també
hi trobarem molta música pop, amb
una especial insistència en la man-
ca de talent de Boy George, que avui
provoca tendresa.

Cal no oblidar que Haruki Mura-
kami va guanyar el Premi Interna-
cional Catalunya el 2011. Mai no he
entès per què.✒

L’ambiciosa mar-
quesa d’Espard
pretén incapaci-
tar el seu marit,
al·legant que és
boig, per admi-
nistrar-ne la for-

tuna. El jutge encarregat del cas és
un home íntegre disposat a fer-hi
llum més enllà de les aparences i, si
cal, de les conveniències. Aquest és
l’ordit argumental de La incapaci-
tació, una novel·la curta que Balzac
va publicar el 1836 i que després va
incloure en Escenes de la vida pari-
senca. Forma part, doncs, de les tes-
sel·les fundacionals de l’immens
mosaic de la comèdia humana.

La incapacitació és, sobretot, un
estudi de situacions i personatges,
que brilla especialment en les ca-
racteritzacions. La figura del jutge

Una besllum de la comèdia humana
Popinot –la descurança, la bonho-
mia, la comprensió de la natura hu-
mana, l’ull sempre alerta– és me-
morable, i les dels altres actors –bé
que traçades amb menys relleu– no
hi desdiuen. El desplegament de la
trama permet esbossar diversos
quadres de la vida parisenca que te-
nen la vivacitat d’un Daimier ana-
lític. El lector apressat, amb tot, pot
quedar amb la sensació que el des-
enllaç queda massa en suspens, pe-
rò Balzac ens ha fornit prou dades
per saber quina serà la ineluctable
conclusió de tot plegat. En això, La
incapacitació funciona com un capí-
tol d’un conjunt més vast: els devots
balzaquians –sempre afortunats–
tindran el plaer de retrobar perso-
natges ja coneguts d’altres novel·les,
com l’intrigant Rastignac i el seu
amic, el metge Bianchon, i el mateix

jutge Popinot –igualment savi,
igualment benèvol, igualment ine-
fectiu– apareixerà en novel·les pos-
teriors. Però també és un relat rodó,
que se sosté per ell mateix.

L’escriptura de La incapacitació
té els defectes habituals de Balzac
–és verbós, digressiu i un punt dis-
plicent, perquè va per feina–, però
també està amarada del seu geni
narratiu, que és el geni del creador
de mons. Tot té vida, tot respira amb
força i també tot tendeix a l’expan-
sió. La comèdia humana no s’acaba
mai. Per això, com sempre passa
amb Balzac, en acabar aquest llibre
en volem llegir més. La traductora,
Anna Casassas, és experta en Balzac
i fa, com de costum, un treball ex-
cel·lent. L’edició, que inclou un prò-
leg molt sensat de Jean d’Ormesson,
també ho és.✒
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