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Hipnòtic, sensual i melancòlic
A I D A S E G U R A

N A R R A T I V A

Haruki Murakami, Tòquio Blues.
Traducció d’Albert Nolla.

Empúries. Barcelona, 2005.

L
a publicació de Tòquio
Blues el 1987 va fer que
Haruki Murakami
(Kyoto, 1949) fugís del
Japó. Es van vendre

quatre milions d’exemplars del
llibre, es van inventar xocola-
tines, vins i tes amb el seu títol,
es va editar un CD amb les can-
çons que hi sortien, un anunci
d’aspiradores prometia estal-
viar temps per poder continu-
ar llegint-lo, els fans es vesti-
en de verd o de vermell perquè
es reconegués per quina part
del relat passaven. Es va con-
vertir en El vigilant en el camp de
sègol japonès, una obra literà-
ria que va travessar fronteres
per convertir-se en un fenomen
sociològic. Murakami va deci-
dir autoexiliar-se (principal-
ment als Estats Units) i no va
tornar al Japó fins a l’any 1995,
quan el terratrèmol va arrasar
Kobe i l’atemptat amb gas sarín
va terroritzar Tòquio, l’escenari
de la seva educació sentimen-
tal. Una mica com va fer el seu
admirat Francis Scott Fitzge-
rald, que va retornar a Nord-
amèrica arran del crac del
1929, després de viure molts
anys a París.

malaltia mental transitòria (o
no) que els japonesos tenen ten-
dència a solucionar a través del
suïcidi. Una dolorosa reflexió

sobre la impossibilitat de
l’amor, la irrevocabilitat de la
mort i la necessitat d’encaixar
en algun lloc.

Haruki Murakami va néixer a Kyoto el 1949

Un món mediàtic millor
A N N A T O M À S

A S S A I G

Peter Steven, Dominatrix.
Traducció d’Escarlata Guillén.

Intermón Oxfam.

Barcelona, 2005.

T
othom coneix Homer
Simpson. Mig planeta
sap més d’aquest es-
trambòtic cap de fa-
mília que del seu veí

de casa. Així és el món en què
vivim. Interconnectat, dispers i
global. Els joves de Soweto es-
colten rap de Los Angeles, les te-
lenovel·les brasileres triomfen
en llars de l’altra punta del glo-
bus... Els mitjans de comunica-
ció ostenten actualment un
poder sense precedents a l’hora
de formar idees i opinions. De-
terminen la nostra manera de
viure i influeixen en l’economia
i la política globals. No obstant
això, tampoc som ninots. Els oli-
gopolis mediàtics són domi-
nants, però no omnipotents. Les
forces de producció, com les
noves tecnologies, poden alterar
les relacions entre els grups do-
minants o fins i tot entre els do-
minants i els dominats i servir
de catalitzador per produir un
canvi. “La globalització global
en forma de MTV, Jet Li i Buffy,
caçavampirs retransmesos a
l’Iran, l’Índia o la Xina, poden
jugar un paper a l’hora de fer
minvar el poder de l’elit dirigent

religiosa i patriarcal”. L’investi-
gador i acadèmic dels mitjans de
comunicació, Peter Steven, ens
mostra a Dominatrix com és pos-
sible un món mediàtic millor.

ACCIONS I IDEES PEL CANVI
Però abans de proposar-nos un
seguit d’accions i d’idees per a
aquest canvi internacional
l’autor ens ofereix una excel·lent
panoràmica sobre la comunica-
ció mediàtica al nostre planeta.
Ajudant-se de les tesis d’il·lustres
pensadors com ara Gramsci, Stu-
art Hall i Noam Chomsky, entre
d’altres, Steven teixeix una bri-
llant i acurada anàlisi que ens
demostra la fictícia llibertat
d’expressió elaborada i sostin-
guda per parets digitals com-
postes de dades, imatges i sons.
I és que fins i tot en èpoques
tranquil·les, els mitjans de co-
municació juguen un paper
principal a l’hora de mantenir
l’statu quo i definir els límits del
debat polític i l’ortodòxia eco-
nòmica del neoliberalisme. “La
majoria dels estudis empírics re-
velen que propietaris i gerents
dels mitjans de comunicació co-
incideixen en nombre signifi-
catiu amb l’elit política. Així, en

vídeo nigerianes que van adop-
tar la tecnologia adequada fins
a usuaris d’ordinadors perso-
nals que exigeixen màquines
fàcils de fer servir però que no
rebaixin el nivell cultural”.

FE CEGA EN EL CODI
La majoria dels periodistes
tenen una fe cega en el codi de
professionalitat que s’alimenta
de la ideologia d’equilibri, ob-
jectivitat, imparcialitat i justí-
cia. Tanmateix, aquest acostuma
a existir més com a teoria que
com una cosa real, però què pas-
saria si ciutadans, organitzaci-
ons comunitàries i activistes so-
cials es prenguessin seriosament
la professionalitat als mitjans?
Per exemple, què passaria si exi-
gíssim una clara diferenciació
entre les seccions informatives
i de publicitat als diaris, en lloc
de la barreja tan corrent avui dia
i que augmenta pas a pas? Què
passaria si es demanés l’opinió
de la població negra i asiàtica
d’Europa i dels EUA sobre qües-
tions socials, com ara l’assistèn-
cia sanitària i l’educació, en lloc
de demanar-la únicament en re-
lació amb qüestions racials?

Ens trobem, doncs, amb un
llibre progressista i revelador.
Ben argumentat i de lectura
amena, ens proveeix de la ne-
cessària informació i d’una
dosi de coratge per lluitar per
a uns millors mitjans i pràcti-
ques informatives.

SP

realitat no estan licitant per un
altre: només tenen cura de la
seva família”.

Fent gala de la seva perspicà-
cia, Steven ens demostra com els
EUA no apliquen el tan lloat li-
beralisme econòmic quan es
tracta de protegir els seus béns
culturals. Irònicament, són pre-
cisament ells els qui millor ju-
guen al joc restrictiu. Només un
nombre ínfim de pel·lícules es-
trangeres –menys de l’1%– es
projecten en pantalles nord-
americanes, per sota del 10% al
qual podien accedir els especta-
dors dels EUA als anys 70. El go-
vern nord-americà recolza la
seva indústria cinematogràfica
i televisiva mitjançant amnistia
fiscal i nombrosos subsidis in-
directes dirigits a Estats i muni-
cipis locals i limita la propietat
estrangera de diaris i cadenes de
televisió. “El grup de pressió me-
diàtic nord-americà ha aconse-
guit amagar aquesta ajuda mas-
siva, mentre que de manera hi-
pòcrita denunciava diversos
països europeus per concedir
ajudes a la seva indústria artís-
tica i cultural”.

A partir de la ressenya de di-
ferents exemples d’episodis po-

lítics, econòmics i religiosos, i
de l’aportació de gràfics i arti-
cles sobre la concentració me-
diàtica, Dominatrix anima els lec-
tors a qüestionar les seves supo-
sicions sobre el món mediàtic
en què vivim. I és que no hi ha
lloc per al fatalisme quan pen-
sem en els mitjans de comuni-
cació comercials i la nostra re-
lació amb ells. Qualsevol mo-
ment de la història social i
cultural combina elements del
que és dominant i del que és re-
sidual, però també del que és
emergent. “El canvi pot adoptar
moltes maneres i sorgir de dife-
rents situacions a tot el món: des
de joves activistes que creen
noves formes d’art i comunica-
ció fins a buròcrates pansits de
les Nacions Unides que es ne-
guen a cedir a un sistema amb
un flux d’informació global i
més equitatiu. El canvi també
pot tenir lloc en l’àmbit dels mit-
jans de comunicació radicals i
alternatius d’aquells que estan
fora del corrent dominant i
s’hi oposen. El canvi sorgeix
dels dos extrems de la cadena
mediàtica, és a dir, de la pro-
ducció i del consum –des dels
productors de pel·lícules de

El títol original de la novel·la
és Norwegian Wood (per què els
editors no l’han respectat?),
com la cançó dels Beatles que
diu: “I once had a girl, or should
I say, she once had me”. Toru Wa-
tanabe, el protagonista, es
troba d’alt d’un avió a punt
d’aterrar a Alemanya. Una ver-
sió ensucrada de Norwegian
Wood començarà a sonar pels
altaveus, transportant Toru en-
rere en el temps, al 1969, quan
tenia vint anys i dues noies. O
elles el tenien a ell. La Naoko,
impenetrable i torturada, sem-
bla que segueixi les paraules de
Yukio Mishima a El camí del sa-
murai: “Aquells que desitgen
viure d’una manera horrible i
morir d’una manera horrible
han escollit una bonica mane-
ra de viure”. La Midori, vital,
elèctrica, eròtica, diu i fa el pri-
mer que li passa pel cap, fent
de l’art d’escandalitzar una
manera d’amagar la seva vul-
nerabilitat. Seguint els passos
erràtics d’aquestes dues noies
inestables i misterioses, Toru
Watanabe accedirà a un conei-
xement més profund d’ell ma-
teix. Aquesta és una constant
en les novel·les de Murakami:
la relació dels protagonistes
amb dones fascinants però in-
accessibles d’una manera o
altra com una via per conèixer
allò que hi ha de més amagat
en un mateix.

Toru, com la majoria de per-
sonatges de Murakami, s’allu-

nya molt de l’estereotip de ja-
ponès que ens han venut. És so-
miador, inconformista, solita-
ri, no encaixa ni pretén encai-
xar en el sistema. Allò que
aprecia més és la pròpia lliber-
tat. Com el mateix Murakami,
que, allunyat dels cercles lite-
raris del seu país, va ser el pri-
mer d’una nova generació d’es-
criptors que es van desmarcar
dels cànons tradicionals japo-
nesos per presentar unes his-
tòries més accessibles i prope-
res a la cultura occidental. A
Toru Watanabe li agrada la mú-
sica pop, la literatura anglosa-
xona (John Irving, Francis Scott
Fitzgerald, Raymond Carver),
se’n fot de la revolució dels es-
tudiants de la seva universitat,
beu molt i estudia i treballa
poc. A dalt de l’avió, molts anys
després, a punt d’aterrar a l’ae-
roport d’Hamburg, començarà
a recordar aquell 1969 de quan
tenia vint anys i va conèixer la
cara més amarga de l’amor i la
mort.

RECORDAR L’ADOLESCÈNCIA
Tòquio Blues és una novel·la me-
lancòlica com la cançó dels Be-
atles, escrita amb l’estil hipnò-
tic i sensual típic de Haruki Mu-
rakami (un estil que potser
hauria merescut una portada
més subtil). Una història d’amor
simple i trista, o vàries històri-
es d’amor. Però Tòquio Blues és
també una rememoració de les
angoixes de l’adolescència, una


