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‘Tierra negra’ 
i Amis 
L’horror de l’Holocaust i la Segona 
Guerra Mundial fascinen i exciten 
els creadors a investigar-lo, a anar 
més enllà per intentar comprendre 
l’incomprensible. Dues novetats 
d’aquesta tardor hi entren, de mane-
ra molt diferent. La primera, Tierra 
negra, de l’historiador Timothy 
Snyder (Galaxia Gutenberg, 2015) 
intenta explorar des d’un altre punt 
de vista una de les qüestions més 
controvertides de les conclusions de 
la Segona Guerra Mundial: la histò-
ria explicada pels guanyadors (que li-
mita als nazis i, per extensió als ale-
manys, l’exclusivitat de la repressió) 
i la realitat. El llibre de Snyder inci-
deix en la importància de la pèrdua 
de l’estatus de ciutadà a l’hora de ser 
deportat o simplement executat i, so-
bretot, reprèn la investigació de la 
veritat sobre l’acció nazi de repressió 
i eliminació de la població jueva de 
l’Europa Oriental. En aquest sentit, 
remarca que sense la col·laboració 
activa de les poblacions dominades 
no s’hauria arribat mai a la perfecció 
de la maquinària destructiva dels na-
zis. Austríacs, polonesos, bielorus-
sos, ucraïnesos, letons, lituans, esto-
nians, russos… Els nazis van aprofi-
tar l’antisemitisme històric existent 
en aquestes zones i van multiplicar la 
seva eficàcia. Tierra negra és un altre 
maó, i important, de l’edifici, tan di-
vers i complex, que es va construint, 
a poc a poc, sobre la Segona Guerra 
Mundial. 

AMIS I LA SEVA ZONA 

El llibre de Martin Amis La Zona 
d’Interès (Anagrama, 2015) ens ficci-
ona la vida quotidiana de l’horror des 
del punt de vista dels protagonistes 
(sobretot els botxins). Aconsegueix 
comunicar al lector l’embogiment 
col·lectiu a partir de les vicissituds 
del dia a dia de l’administració d’un 
camp de concentració en territori 
polonès ocupat. Sense entrar en el 
valor literari, és de les vegades que 
Amis ens interessa més pel que diu 
que no pas per com ho diu. Mostra 
cruament l’horror des de la banalitat. 
Les benignes, de Jonathan Littell, ja 
havia marcat el camí en aquest sen-
tit: l’intent d’humanitzar el monstre 
i l’engranatge que el sosté. Littell va 
fer una mena d’epopeia on dominen 
les vastes extensions ucraïneses i 
russes. Amis retalla el terreny de joc, 
enfoca curt i pràcticament no eixam-
pla el punt de mira. I el que en surt 
és una mena de comèdia grotesca 
dels horrors plena de criatures dis-
torsionades i esquitxades de sang. ✒
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Miren Agur és una 
de les referències 

de la literatura basca ac-
tual gràcies a la poesia i 
als llibres infantils i ju-
venils. Amb Un ull de vi-
dre s’estrena en la ficció 
per a adults: una dona 
es retira a les Landes fu-
gint del patiment que li 
genera una ruptura 
amorosa. Per trobar la 
pau es proposa escriure.

Un ull  
de vidre 
MIREN AGUR 
Pol·len
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En el món litera-
ri, un autor fran-
quícia és aquell 
que esdevé marca 
i símbol per a 
l’editorial que el 
publica, font de 

prestigi i de vendes, i també el pa-
tró del que pot oferir aquella col·lec-
ció. En la literatura catalana recent 
s’han establert poques relacions 
franquicials més fructíferes i dura-
dores que la de l’escriptor japonès 
Haruki Murakami amb Empúries. 
El segell de Grup 62 li ha publicat 
gairebé tot: entre novel·les, contes, 
assajos i textos de no-ficció, els títols 
de Murakami traduïts al català ja 
s’acosten a la vintena, a una mitja-
na de dos llibres a l’any des de l’èxit 
esclatant de Tòquio blues (2005).  

Quan promociones un autor a 
aquest ritme, necessites que conti-
nuï parint novel·les noves de mane-
ra sostinguda i, a la vegada, et veus 
necessàriament obligat a repescar 
títols menors. És el cas de les dues 
primeres novel·les breus de l’autor, 
Escolta la cançó del vent i Pinball 

Els orígens de 
Haruki Murakami

1973, que aquesta tardor han vist la 
llum en català després que Muraka-
mi impedís durant anys que fossin 
publicades fora del Japó.  

Amb aquests dos textos (del 1979 i 
1980) l’autor inaugurava el famós “to 
Murakami” de faula contemporània, 
històries d’amor amb els protagonis-
tes introspectius i apàtics marca de la 
casa, sempre amb frases profundes 
a punt, sempre a la corda fluixa, fent 
equilibris constants per no caure en 
l’autoajuda. Hi trobareu la mateixa 
atmosfera irreal dels seus grans èxits 
de maduresa, saturada de personat-
ges nostàlgics i amb jazz i pop-rock 
anglosaxó sonant a tothora. També 
s’hi albira el gust per l’abstracció i per 
construir imatges poètiques, com 
d’estampa japonesa, que o bé et fas-
cinen o bé t’exasperen: “La renglera 
de turons semblava un gat gegant ar-
raulit, prenent el sol del temps”. 

Murakami explica que als 20 anys 
va muntar un club de jazz, i de les vi-
des dels parroquians que escoltava 
cada nit en va treure un munt de ma-
terial. Escolta la cançó del vent recull 
algunes d’aquestes converses de la 

mà d’una primera persona prota-
gonista que es passa el dia escol-
tant la ràdio, bevent cervesa i xer-
rant amb borratxos estrambòtics 
i noies enigmàtiques.  

Més ben trenada és la segona 
novelette del volum, Pinball 1973, 
centrada en un jove que, acabada 
la carrera, decideix muntar una 
agència de traducció. El protago-
nista comparteix el llit cada nit 
amb dues bessones indistingi-
bles, que un bon dia van aparèixer 
del no-res al seu pis –una imatge 
100% murakamiana– i amb qui 
passa les tardes de diumenge bus-
cant pilotes perdudes en un camp 
de golf proper. A partir d’aquí, la 
història muta cap al thriller surre-
alista, ja que l’obsessió del noi 
amb el pinball el porta a perseguir 
l’estranyíssima Spaceship de Tres 
Aletes, una màquina misteriosa-
ment addictiva que es va instal·lar 
poquíssim al Japó.  

Com a bola extra, a l’inici del 
llibre l’etern aspirant al Nobel fa 
un regal als seus lectors més in-
fatigables en forma de pròleg. Mi-
rant-se retrospectivament, Mu-
rakami explica com va decidir que 
seria escriptor –l’anècdota sem-
bla de Paul Auster: enmig d’un 
partit de beisbol, l’abril del 1978, 
en el moment just en què bateja-
va Dave Hilton, dels Yakult Swa-
llows– i també revela el secret de 
la seva veu literària, el misteri 
d’aquest estil naïf que ha seduït 
milions de lectors: després d’un 
primer esborrany fallit d’Escolta 
la cançó del vent, va decidir rees-
criure-la en anglès. “Evident-
ment, la meva capacitat d’escriu-
re en anglès no era res de l’altre 
món”, però amb un nombre limi-
tat de paraules i d’estructures 
Murakami va trobar el to ade-
quat, a base de frases curtes i pa-
raules senzilles. L’escriptor cita 
l’hongaresa Agota Kristof com a 
algú que va utilitzar un mètode si-
milar: “Amb això aconseguia cre-
ar una atmosfera misteriosa, com 
si, al fons, s’hi amaguessin coses 
molt importants”. Retraduint 
aquest text a la llengua materna 
va néixer l’estil Murakami, un “ja-
ponès poc japonès” neutre, fluid i 
sense ornaments.✒
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Literatura Random 
House rellança 

l’obra d’un escriptor 
uruguaià de culte, Mario 
Levrero. A La Banda del 
Ciempiés, el detectiu pri-
vat Carmody Trailler in-
vestiga els assassinats 
d’un ninot amb pinta de 
cuc gegant. Aquest és 
l’inici d’una sèrie de se-
grestos, complots i per-
secucions divertides.

La Banda del 
Ciempiés 
MARIO LEVRERO 
Random House
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La vida al centre de re-
habilitació per a 

nens soldat de la fronte-
ra entre Libèria i Sierra 
Leone canvia quan hi ar-
riba un home malferit 
que només recorda el seu 
nom, François. Qui és re-
alment i què hi fa en una 
zona de conflicte? Amb 
Doble identitat, Jordi Or-
tiz ha guanyat el 45è pre-
mi Ciutat d’Olot.

Doble 
identitat 
JORDI ORTIZ 
Llibres del Segle

JUVENIL


