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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

l mag Murakami transita
pel món oníric i els dife-
rents plans de la realitat

amb històries sobre el silenci, la
solitud, el desassossec i la necessi-
tat d’amor, protagonitzades per
una colla de mavericks, uns herois
sense consciència de ser-ho que es
mouen al marge de l’engranatge
de la societat japonesa. L’autor ho
embolica tot en un ambient poè-
tic, amb un estil fluid i precís, fins
a arrodonir una atmosfera d’efec-
te hipnòtic. Amb una narració
que divaga –sovint sense perdre el ritme– i es
farceix d’un reconeixedor paisatge audiovi-
sual en què es barregen alta i baixa cultura, les
novel·les d’aquest creador de supervendes,
premi Internacional Catalunya i uns dels
ferms candidats al Nobel, són com ballar una
cançó coneguda.

Murakami havia traduït Raymond
Chandler i John Irving al japonès i aquestes
influències es noten a Balla, balla, balla
(1988), una entretinguda crítica al capitalis-
me dels anys vuitanta en format de thriller
surrealista que s’ambienta entre el nord fred
del Japó i la calidesa hawaiana.

Escrita després de l’èxit de Tòquio Blues
(Norwegian Wood en la versió original), que
prenia el títol d’un tema de The Beatles, Ba-
lla, balla, balla agafa el seu d’una cançó de
The Beach Boys per situar-nos al 1983, quan
un periodista freelance torna a l’hotel Dol-
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phin, on anys enrere va anar-hi amb una do-
na misteriosa que va desaparèixer de cop i
volta. Quan el periodista hi arriba per segona
vegada, s’adona que l’han enderrocat i n’han
fet un altre de més modern, finançat per la
màfia. Allà, topa amb personatges tan estra-
folaris com ara una recepcionista amb po-
ders extrasensorials o l’Home Ovella, que ja

apareixia a La caza del carnero salvaje i pot
entendre’s com el fantasma de la consciència
del protagonista. També hi surt una Lolita
clarivident de nom Yuki (‘neu’), que té un
pare escriptor (Hiraku Makimura, anagra-
ma de l’autor), i un excompany d’escola con-
vertit en tota una celebrity.

Moltes de les referències de l’obra de Mu-
rakami són occidentals. Bé, la majoria nord-
americanes. Així, Truman Capote, Count
Basie, Keith Haring, Darth Vader, Clint Eas-
twood, Walt Disney i Jodie Foster apareixen a
Balla, balla, balla, mentre els assassinats s’en-
cadenen i la música sona dins del Subaru del
periodista, perdut en un món il·lusori i espe-
rant que la realitat se li presenti. Potser per-
què, per a Murakami, el joc és el missatge. ❋
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Ni rosa ni verda
a distància entre la genialitat i l’estu-
pidesa es pot mesurar en nanomil·lí-
metres, però existeix, cosa que Sylvia

Day sembla no tenir en compte. S’embarca
en una novel·la en què hi aboca disbarats
amb l’aparent voluntat d’oferir un producte
que combini novel·la rosa i pornogràfica.

Des del punt de vista convencional, No
t’amago res pateix d’una meravellosa manca
de referents. Les pinzellades roses es distri-
bueixen amb la delicadesa d’un bombardeig
massiu. Pel que fa a la part amb pretensions
pornogràfiques, potser s’hauria agraït que
l’autora s’hagués documentat prèviament.
De fet, amb què els protagonistes sabessin
que hi ha més d’una postura bàsica, la cosa
hauria guanyat molt d’interès.

L No és només per això que No
t’amago res no es pot agafar ni
amb pinces. La monotonia amb
què la protagonista descriu els
mascles i les femelles que veu
provoca un tedi extrem que no-
més es pot comparar al que
s’obté quan s’intenten seguir les
evolucions mentals dels perso-
natges principals: ara estic enfa-
dada, ara no ho estic i ara tinc
gelosia, ara ja no la tinc; res més.
La protagonista pateix d’una
afecció que la situa a tocar de la
nimfomania unidireccional. I el
protagonista no es queda enrere
en la seva andromania.

El presumpte argument no
arriba ni a la categoria d’acudit i
la pobresa lèxica i narrativa no
l’ajuda en absolut. El desgavell
general fa que No t’amago res
opti al títol alternatiu Carda com
puguis i que sigui més divertit
prendre nota de les errades en la
traducció que no pas seguir-la.

Com a producte comercial me-
reix una interpretació: està adre-
çada a persones que no han llegit
gaire, que alimenten el cervell
amb la televisió menys intel·ligent
i que, en general, han viscut poc.
Que sigui un èxit de vendes,
doncs, el fa un signe del temps. ❋
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