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Nikos Kavadias
va passar em-
barcat la major
part de la seva
vida, des del
1929 fins al
1974, pocs me-

sos abans de morir. “Simple mari-
ner als primers anys, ajudant de rà-
dio des del 1939 i radiotelegrafista
de primera classe des del 1953, Ka-
vadias navegava constantment, en
tota mena de vaixells, tant per la
Mediterràniacomenllarguesrutes
transoceàniquespertotelmón”,es-
criu Jaume Almirall, traductor dels
tres contes publicats per Club Edi-
tor –nou disseny, final del parènte-
si de gairebé un any– i autor d’un
magnífic epíleg que al llarg d’una
cinquantena de pàgines repassa la
peripècia vital i artística del grec.

Li, el primer i més extens dels
contes, explica la peculiar relació
d’amistat entre el narrador –radi-
otelegrafista de marina, igual que
Kavadias– i una nena xinesa de
deuanysques’enfilaalvaixellfon-
dejat entre Kowloon i Hong Kong
i li demana de ser la seva criada
mentre no salpin. “Què saps fer?”,
li demana ell. I rep com a respos-
ta: “Escombrar, fregar. I també
sargeixo mitjons”. Paral·lelament
al tracte amb la nena, el tripulant
manté relacions amb prostitutes
una mica –només una mica– més
grans. L’estil de Kavadias és mini-
malista però ferm, convençut del
seupoder.Detantentant,ellector
s’atura en alguna de les minúscu-
les descripcions: el sexe d’una no-
ia (“un ull mig clos que somia”, la
floració del qual “s’enfila com una
espiga”), l’explicació de com es
preparenelsousalaxinesailesin-
dicacions de com menjar amb
chop-sticks(“Noméselbastonetde
sobre es fa anar per pinçar el men-
jar; el de sota no es belluga”).

L’amistat entre el narrador i la
nena que bateja amb el nom de Li
ésefímeraiambsorpresafinal.Es-
critael25dedesembredel1968,és
unrelatembolcallatperuntelfide
tristesa. A De la guerra, un altre
narrador en primera persona va a
parar a casa d’un ancià esquerp en
plena Segona Guerra Mundial.
L’escenariéslacostaalbanesa.Ar-
ribar al final també té recompen-
sa.Kavadiasdedical’últimanarra-
ció a parlar de tres moments de la
vida d’un cavall. És la més antiga i
la més breu de totes. Li i altres re-
lats és una aposta editorial que cal
agrair. Cada vegada és menys fre-
qüent llegir narrativa que sigui li-
teratura.✒

En les últimes
setmanes, cada
cop que pujo o
baixo a l’estació
del metro, em sa-
luden dos grans
cartells de la Ma-

rató de Barcelona amb el lema Su-
pera’t. D’anada veig unes noies as-
segudes a terra, somrients, que
s’estan cordant el calçat esportiu i
de tornada topo amb la mirada d’un
jove decidit i content amb la gesta
que se suposa que acaba de fer. Els
cartells encara hi són, tot i que la
cursa ja s’ha fet. I la presència mu-
da d’aquest optimisme lleuger, sa-
bent que l’edició d’aquest any s’ha
endut la vida d’un corredor, fa fran-
cament basarda.

Els contes de Tina Vallès se situ-
en enmig d’aquestes dues imatges.
En un costat tenim el cartell publi-

El món dòcil d’abans
mai no va existir

citari i a l’altra banda hi ha la dura
realitat, que sempre és imperfecta
i pot resultar fins i tot brutal. El te-
ma principal dels seus relats –per
molt que no sigui mai explícit– és
com aconseguir fondre’s amb la
imatge del cartell, com adaptar la vi-
da a les expectatives que havíem po-
sat en un projecte. Aquesta recerca
infructuosa és versàtil i funciona en
contextos ben diferents. L’autora hi
troba, per exemple, un recurs efec-
tiu per tenyir les relacions quotidi-
anes d’un deix nostàlgic. El protago-
nista de la generació dels ni-ni,
acompanyat d’una mare desconcer-
tada pels invents tecnològics, inten-
ta restablir la connexió telefònica,
però l’avaria es va allargant més i
més, tot plegat és cada cop més ab-
surd... Fins que les petites vicissi-
tuds domèstiques acaben amb la
conclusió que hi havia un altre

temps més amable en el qual les
màquines no disposaven de les vi-
des de les persones. La trama és
efectiva, els embolics fan recordar
vivament la comunicació enutjosa
amb les centrals d’atenció als cli-
ents, cert. Però la nostàlgia és (sem-
pre) un sentiment fals perquè el
món dòcil d’abans mai no va existir.

No tots els conflictes del llibre
acaben amb una lliçó moral tan sen-
zilla, hi ha històries que sí que fan
una punxada, com la lacònica frase
que tanca el relat de la Laura: “M’he
de fer una mamografia”. No cal res
més, tot és instantàniament com-
prensible. El calfred que recorre l’es-
pinada davant la mera possibilitat
d’un càncer confirma la tensió entre
la vida controlada que desitgem i la
impossibilitat d’esquivar l’atzar.

Les estacions de metro –un lloc
fins i tot massa adient– aquests di-
es també estan plenes de cartells
que anuncien una nova encarnació
d’Anna Karenina. Si cal descriure la
noció tràgica de la vida, potser un
dels motius que millor la represen-
ta és l’Anna de Tolstoi, que salta so-
ta les rodes del tren, però el món,
immutable i fred, continua.

Els amants descrits per Tina Va-
llès no ens projectaran pas en
aquest espai infinit en el qual la vi-
da individual és una fràgil volva de
pols. L’autora ens presenta una pa-
rella d’adúlters que decideixen sal-
tar-se els compromisos socials i
acaben fent l’amor en una galeria:
primer al magatzem, després al
mig de la botiga tancada, però allò
que els excitaria més seria fer-ho
a l’aparador. Viuen, doncs, la seva
aventura com una infracció neces-
sària, fins i tot imprescindible, per
confirmar el rol d’un personatge li-
beral i llançat. Tina Vallès encerta
en la diagnosi: vivim en un moment
de passions fetes només per ser
mostrades. Per ser rendible, el de-
sig ha de ser disponible als ulls de
tothom. Els contes d’El parèntesi
més llarg se situen, doncs, en l’in-
còmode espai de la “poesia de l’ex-
periència”. Al costat de moments
lluminosos, n’hi ha també d’altres
que ofereixen simplement les solu-
cions prefabricades de com supe-
rar les crisis.✒

HarukiMurakami
s’ha convertit en
una imatge literà-
ria japonesa im-
pregnada d’occi-
dentalisme. És un
autor tan solvent

com valorat i explotat pel mercanti-
lisme de les grans corporacions edi-
torials.Murakamiven,isiarribaafer
algunbestsellermés serà, sens dubte,
un guany qualitatiu respecte a altres
productes infectes que els mitjans
fem llegir a la gent. Penso, però, que
els seus llibres aniran passant avall,
com tants d’altres. Què és Murakami
respecte, posem per cas, a Akutaga-
wa o Salinger?

Haruki Murakami vivia als EUA
quan va patir l’horror indescriptible
d’aquell terratrèmol que va sotragar
el Japó assolant amb violència la ciu-
tat de Kobe i destruint les cases d’uns
300.000 japonesos, entre els quals
els pares de Murakami, i causant la

Haruki Murakami, el nostàlgic compassiu
mort de 5.000 víctimes. D’això avi-
at en farà vint anys. Potser com a ca-
tarsi o per solidaritat amb el desas-
tre, l’autor va tornar al Japó i va es-
criure Després del terratrèmol, un lli-
bret amb sis relats que tenen de
rerefons el devastador succés i l’efec-
te psicològic que va causar en molts
habitants.

Si alguna virtut posseeix Muraka-
mi, que en té moltes, és la capacitat
per suscitar interès i atrapar el lector,
de manera que aquests relats es lle-
geixen amb gran facilitat i dinamis-
me, ben bé com si llisquéssim per
una llenca de gel, enllaçats com estan
per un estil molt àgil i llambresc, de-
liberadament informal, i per un fil
narratiu amb certs rudiments insò-
lits que produeixen, a pesar d’això,
l’efecte d’una veritable realitat, enca-
ra que aquesta sigui adobada amb
elements puntuals de pura fantasia:
posem per cas un ovni o una grano-
ta gegant parlant amb normalitat

conciutadana. No sé si d’això se’n pot
dir realisme màgic, però el fet és que
com a lectors ho vivim amb absolu-
ta naturalitat. Dels sis relats dos són
molt bons, La granota salva Tòquio
i Pastissos de mel, que bé podrien jus-
tificar la compra del llibre i l’horeta
llarga invertida. No hi ha dubte que
Murakami és un postromàntic que
arrossega un tipus d’estranya nostàl-
gia embolcallada de compassió, i més
encara en aquests relats, on el perso-
natge omniscient és l’apocalíptic ter-
ratrèmol. Però de la mateixa mane-
ra que hi ha compassió també hi ha
coratge davant el dolor humà. Ep, no
ens posem greus, perquè Murakami
és un linx mesclant elements psico-
lògics, ben capaç d’intranquil·litzar
fabulosament el lector amb un aire
enjogassat i divertit, i escampar inne-
gables dosis d’optimisme i tendresa.
En fi, un exemple estimulant d’un
equilibri esplèndid entre el fet litera-
ri i l’aspecte emocional.✒

Kavadias, el
radiotelegrafista
que emetia
ones literàries
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