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El Tirant

Quan ja havia pres la bona decisió 
d’abandonar Valladolid i instal·lar la 
cort a Madrid, i quan ja s’havien publi-

cat les dues parts d’El Quixot, el rei Felip III 
va veure des d’una finestra un home assegut 
en un banc dels jardins de palau, tot sol, que 
es cargolava de riure. El monarca va dir-li lla-
vors a un cortesà que anava amb ell: “Aquest 
home o és boig o està llegint El Quixot”. El 
prestigi d’aquest llibre, que és el gran monu-
ment de la novel·la en castellà com en català 
ho és Tirant lo Blanc, ja s’havia fet enorme. 
Les traduccions a altres llengües, com l’an-
glès, s’havia fet quasi immediatament, i el 
continent celebrava l’aparició d’una novel·la 
que transformaria el panorama d’aquest gè-
nere a tot Europa per sempre més: encara vi-
vim de les transformacions i reelaboracions 
que admet aquesta paròdia dels llibres de ca-
valleria, alhora clau per entendre la distància 
que separa la realitat de la ficció, la veritat de 
la mentida, la història de la literatura, l’Edat 
Mitjana dels temps moderns. 

No és segur que molta gent, avui, llegeixi 
El Quixot com es va llegir en vida de Cervan-
tes i durant una part, només una part, del se-
gle XVII, perquè a Espanya hi ha una inve-
terada tendència de mirar amb mal ull qual-
sevol producte de cultura extraordinari. 
Avui, possiblement, és més llegit a Rússia o 
a Anglaterra –països en què El Quixot va dei-
xar una empremta d’allò més fèrtil– que a Es-
panya i a Catalunya. Aquí, per cert, hauríem 
de fer cas de les paraules de Cervantes, ell 
mateix, al famós capítol quixotesc de l’escru-
tini de la biblioteca i posterior destrucció de 
bona part dels llibres, en què l’autor castellà 
preua d’una manera destacada la importàn-
cia que va tenir, per a ell i per a la ideació del 
seu més gran projecte literari, la nostra no-
vel·la cavalleresca. És sabut que Cervantes, 
en un dels passatges més difícil de comentar 
d’El Quixot, va escriure que, de tan ric com 
era el nostre Tirant, seria bo que el seu au-
tor fos enviat a “galeres”, és a dir, en molt in-
tel·ligent interpretació de Martí de Riquer, 
a les “galerades” o proves d’impremta en un 
moment en què costava de trobar a les “lli-
breries” la novel·la de Martorell. 

Mario Vargas Llosa, entre un estol, va fer 
tot el possible perquè els catalans llegíssim el 
Tirant, però la manca d’una bona educació li-
terària a les escoles –“Molas, moles!”–, ha fet 
que aquest llibre sigui considerat poc menys 
que una raresa arqueològica, quan, de fet, 
presenta un llenguatge perfectament intel·li-
gible. En suma: ¿dubtàveu a l’hora de com-

prar un llibre o 
l’altre per Sant 
Jordi? Doncs fo-
ra dubtes: haurí-
eu d’haver de-
manat un Ti-
rant per cele-
brar la festa i la 
gran dignitat de 
la nostra litera-
tura medieval. 
Ella i els poetes 
noucentistes 
són els nostres 
clàssics.✒WIKIPEDIA

 
 
La vida i altres misteris 

La revelació que es va 
presentar en ple partit 
de beisbol 
Les revelacions arriben quan arri-
ben. Una tarda d’abril del 1978, un 
Haruki Murakami de 29 anys va 
anar a veure un partit de beisbol a 
l’estadi Jingu. Els Yakult Swallows 
s’enfrontaven als Hiroshima Carp. 
Just quan Dave Hilton alçava els 
aplaudiments del públic gràcies a 
una batada doble preciosa, afinadís-
sima, el jove Haruki va atrapar un 
pensament que no tenia res a veu-
re amb el que passava al camp. 
Aquest: “Potser jo també puc es-
criure una novel·la”.  

Després del partit, el futur es-
criptor va anar a comprar-se paper 
quadriculat i una ploma estilogràfi-
ca. Al cap d’uns mesos havia donat 
forma a la seva primera novel·la, Es-
colta la cançó del vent. “Quan en vaig 
tenir enllestit el primer esborrany, 
la temporada de beisbol estava a 
punt d’acabar-se”, explica l’autor ja-
ponès en el llibre De què parlo quan 
parlo d’escriure (Empúries).  

Primavera del 1979. Un matí de 
diumenge, l’editor de la revista li-
terària Gunzo va trucar a Murakami 
per dir-li que la seva novel·la havia 
quedat finalista del concurs d’es-
criptors novells. La trucada el va 
sorprendre perquè havia enviat el 
manuscrit als editors de Gunzo i se 
n’havia oblidat: “Ni tan sols m’havia 
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quedat una còpia del manuscrit. Per 
tant, si no hagués estat finalista, se-
gurament l’obra hauria desaparegut 
per sempre. I potser jo no n’hauria 
escrit mai cap altra. La vida és ben 
misteriosa, si et pares a pensar-hi”. 

La trucada, el colom 
ferit i un segon 
moment epifànic 
 
La vida és misteri i ens passen les 
coses que ens passen, no pas les que 
ens podrien haver passat si el món 
hagués girat d’una altra manera. 
Havent rebut la trucada de Gunzo, 
Murakami va sortir a passejar amb 
la seva dona. Mentre caminaven, 
van veure un colom missatger atu-
rat a l’ombra d’un arbust. Tenia una 
ala ferida. Murakami el va recollir 
i, agafant-lo suaument amb les dues 
mans, el va portar cap a una caseta 
de policia. Pel camí, tot notant el cos 
calent del colom ferit, va viure un al-
tre moment epifànic. Ell ho recorda 
així: “Vaig estar segur que guanya-
ria el premi per a escriptors novells 
de la revista Gunzo, i que després em 
convertiria en novel·lista i aconse-
guiria un cert èxit. Pot sonar incre-
ïblement arrogant, però, per alguna 
raó, n’estava clarament convençut, 
gairebé més per intuïció que no pas 
per lògica”. 

No he corregut mai, però retorno 
amb freqüencia al llibre murakamià 
De què parlo quan parlo de córrer. 

Això em fa suposar –per lògica, aquí 
sí– que aquest nou llibre de “confe-
rències no llegides” sobre l’escrip-
tura esdevindrà un dels volums més 
magrejats de casa meva.  

La vanitat, les 
novel·les tancades i el 
sentit de tot plegat 
 
Murakami es disculpa per si de cas 
sona arrogant, però unes pàgines 
més enllà admet que, sense un punt 
d’arrogància, ningú no es pot con-
vertir en novel·lista. El secret rau en 
la dosi: una mica d’orgull és útil, pe-
rò compte amb els excessos. Ho va 
dir molt ben dit Eduardo Mendoza 
en recollir el premi Cervantes: “Per 
als que tractem de crear alguna co-
sa, l’enemic és la vanitat. La vanitat 
és una forma d’arribar a neci fent 
volta. És un perill que no hauria 
d’existir: poc pot ser vanitós algú 
que, tot sol, va escrivint una parau-
la rere una altra, amb cura i amb 
afany i amb l’esperança que al final 
sembli que té un sentit”. 

Sovint, ves quin misteri, trobem 
més sentit en les novel·les que en la 
vida mateixa. Potser per això que 
comenta l’irlandès John Banville: 
“Una novel·la està acabada. A la vi-
da no tenim aquesta sensació de 
tancament. No recordem el nostre 
naixement, no experimentarem la 
nostra mort. Només tenim el desor-
dre i la confusió d’entremig”.✒
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“Els novel·listes som persones egoistes amb un sentit de l’orgull i 
un esperit de rivalitat molt grans”, escriu Haruki Murakami 


