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Narrativa
Kafka a la platja
Haruki Murakami
Traducció d’Albert Nolla
Empúries i Tusquets.Barcelona, 2006

U
na de les con-
seqüències de
l’èxit d’Haruki
Murakami a
Europa ha

estat la transformació de
l’acollida que el lector dis-
pensa a la literatura japone-
sa. Tot i que durant els úl-
tims anys ha merescut una
atenció relativa, potser des
de Yukio Mishima cap altre
escriptor ha tingut tanta in-
fluència en la projecció ex-
terior d’aquest país. I ho ha
fet amb novel·les que podem
qualificar d’excepcionals.
Recomanar la lectura de Tò-
quio blues i Al sud de la fron-
tera, a l’oest del Sol s’ha con-
vertit en una de les pràcti-
ques més plaents que es
poden dur a terme. En part,
perquè ha sabut interpretar,
d’una manera oberta i mo-
derna, la psicologia humana
en l’era tecnològica. Els per-
sonatges de Murakami esta-
bleixen punts de connexió

Crítica

L’efecte Murakami
El novel·lista japonès Haruki Murakami s’ha guanyat l’admiració dels lectors
i de la crítica occidental ● L’autor de ‘Tòquio blues’ i ‘Al sud de la frontera, a
l’oest del Sol’ ens ofereix ara ‘Kafka a la platja’ ● Xulio Ricardo Trigo

el cert és que es tracta
d’una part del text que es-
devé inferior quant a la
seva fascinació literària, i el
lector acaba transitant
aquests capítols amb un
cert desig de tornada a la
història principal. La sen-
sació de llegir dues
novel·les a la vegada, per
molt que es comuniquin, és
intensa i, en aquests casos,
sempre ens veiem obligats
a triar.

¿Es tracta d’un inconvenient a
l’hora d’endinsar-se en la
novel·la? Com a resposta
hem de ser contradictoris i
dir que de cap manera. Les
obres de Murakami són pro-
postes complexes que ens
poden sobtar en algun mo-
ment, però sempre esdeve-
nen fites difícilment prescin-
dibles. És segur que la con-
cepció postmoderna de la
literatura que ens proposa
l’autor accepta sense proble-
mes que triem aquella part
que més ens pugui satisfer. El
personatge de Kafka Tamura
i el seu recorregut per un
món ple d’empremtes del
passat és del millor que ha
creat Murakami i mereix la
nostraatenciómésprofunda.

El novel·lista japonès Haruki Murakami. PETR JOSEK / REUTERS

Assaig
Comer con los ojos
Daniel Vázquez Sallés
RBA. Barcelona, 2006

Toni Vall

Diu el saber popular
que el menjar, abans
que res, entra pels

ulls i que és un dels grans
plaers d’aquesta vida. Altres
diuen més o menys el ma-
teix del cinema. I hi ha
també els que compartei-
xen les dues visions. Tots
aquells que tenen doble
motiu de gaudi quan, des-
prés de veure una bona
pel·lícula, s’asseuen davant
d’un bon tiberi, han de llegir
Comer con los ojos. Subti-

tulat Un viaje culinario por
el mundo del cine, el llibre
de Daniel Vázquez Sallés és
un exhaustiu recorregut
per aquelles pel·lícules en
què el plaer pel menjar hi té
un paper reeixit.

A través de països i de ci-
nematografies, l’autor va
desgranant amb igual pas-
sió gastronòmica i cinèfila
tot allò que desprengui
aroma de bona cuina des de
la pantalla de cinema. La

Nouvelle Vague i la Nouve-
lle Cuisine, la cuina italiana
a través de la comèdia itali-
ana, l’instint gurmet de la
màfia italiana a Nova York
–les mandonguilles d’El
padrí–, els noodles de
Blade Runner, el fetge, les
faves i el Chianti de Hanni-
bal el Caníbal... Són moltes,
molt variades i suculentes
les associacions d’idees que
l’autor posa sobre la taula,
mai més ben dit.

Aquest és un llibre molt
atractiu, pensat, escrit i re-
flexionat amb un bon gust
exquisit, i que denota un
plaer i un talent per recre-
ar-se en un i altre art d’allò
més envejables. El poder
evocador de la seva prosa
permet al lector amarar-se
d’un esperit general molt

especial i seductor, capaç de
transmetre tots els matisos
d’un àpat i d’un film, a ve-
gades refinats i a vegades
més rupestres.

Els continguts cinèfils que
Vázquez posa en solfa són
pertinents i l’exhaustivitat
regnant no està gens renyi-
da amb el bon criteri. Això
sí, s’hauria agraït una mica
més de cura o un parell més
de detingudes correccions,
ja que hi ha alguns errors i
imprecisions remarcables.
L’obra de John Osborne que
dóna nom a un dels més
destacats films del Free Ci-
nema britànic és Mirando
hacia atrás con ira, no pas
“sin ira”. El personatge més
popular de François
Truffaut a vegades és Anto-

ine Doinel (el correcte) i a
vegades Doanel (incorrec-
te). Louis Malle, Alain Res-
nais i Agnès Varda mai van
formar part de la Nouvelle
Vague encara que coincidis-
sin total o parcialment en el
temps amb els seus mem-
bres. I, en el mateix sentit,
es troba a faltar una pre-
sència més explícita i inten-
sa de Claude Chabrol, el
més gastronòmic dels cine-
astes francesos.

Malgrat aquest acabat
poc acurat, és un llibre d’allò
més estimulant que, n’estic
convençut, agradaria al
pare del seu autor. No deba-
des Carvalho es desfeia de
gust davant d’un bacallà a la
biscaïna i també veient un
bon film policíac des del llit,
amb la Charo al costat.

Gurmet i cinèfil

amb el lector que no resul-
ten fàcils de trobar en altres
autors d’èxit internacional,
que fan servir una mirada
més malenconiosa cap a la
gran literatura clàssica i els
seus postulats.

Això no vol dir que Mura-
kami prescindeixi de la tra-
dició literària. Tot al con-
trari, la posa en qüestió a
cada pàgina, arribant a
transmetre una estranya
sensació de no llegit abans,
d’abastar territoris clàssics
però amb una mirada dife-
rent, una mirada que el
converteix en un autor
molt particular, lluny de
modes i remakes i, encara
més important, en un autor
inimitable.

Ara els habituals de Murakami
tenen una altra peça per a la
col·lecció. Kafka a la platja
està cridat a ser una de les
sensacions de la temporada,
amb aquest personatge ma-
gistral que és Kafka Tamura.
Kafka és un adolescent en
crisi, una ànima perduda
que no ha trobat el seu camí,
però malda per aconseguir-
ho. És, al capdavall, com al-
tres de l’autor, un personat-
ge capaç de fer-nos reformu-

gons el punt de vista, els ha-
bitants de l’estranya biblio-
teca, expressada, amb riscos
evidents, a través de la figu-
ra de la bibliotecària, que es
converteix en fantasma i
amant, en projecte i conclu-
sió d’una existència, la d’en
Kafka, incapaç d’assumir les
regles més elementals, però
també més castradores, de
la societat.

Aquest esforç notable de
Murakami té, però, una es-
cletxa que li impedeix ser
una novel·la rodona. La
presència de Satoru Naka-
ta com a personatge secun-
dari, en una història
paral·lela que s’anirà em-
brancant amb la de Kafka
Tamura, ens sembla exces-
siva. No és una novetat a
les novel·les de l’autor, però

Daniel Vázquez Sallés ha publicat un assaig. JOSEP LOSADA

El personatge de
Kafka Tamura i
el seu recorregut
és dels millors
de Murakami

lar qualsevol tipus d’idea
preestablerta sobre la jo-
ventut actual. Vorejant la
novel·la fantàstica, la cròni-
ca social i la novel·la d’aven-
tures, aquest llibre ens plan-
teja el tema de la vida com
una recerca de la identitat i
del nostre lloc en el món,

amb metàfores esplèndides.
Com ara la funció del bosc,
que és a la vegada un desco-
briment i una pèrdua, un
últim indret en què l’esperit
pot retirar-se a reflexionar.
Però també s’ha de destacar
l’anul·lació del temps que
gaudeixen o pateixen, se-


