
157 DE FEBRER DEL 2009

CULTU A

DAVID CASTILLO

Frases sincopades, llenguatge
telegràfic, mirades gairebé
voyeuristes sobre la realitat,
música de fons i escenaris

que podrien representar qualsevol
metròpoli occidental: si algú no desco-
breix de qui es tracta després de llegir-
ne un fragment, és que mai no s’ha en-
carat a un text d’Haruki Murakami.

After dark és la nova novel·la tra-
duïda d’una de les grans revelacions
de la literatura internacional. Mura-
kami és un autor que podria passar
com un dels avantguardistes històrics
–de fet és un experimental del llen-
guatge, de les sensacions i de les re-
lacions que s’estableixen entre tots
dos–, però també és un dels novel·lis-
tes amb més lectors. Ho és amb una
obra sòlida que inclou El meu amor
Sputnik, L’amant perillosa, Tòquio
blues, Kafka a la platja i El salze cec i
la dona adormida, tots publicats per
Empúries.

Murakami sempre ens instal·la en
escenaris freds i converteix la prosa en
una mena de circuit nerviós. L’inici
d’After dark m’ha recordat el de Man-
hattan Transfer, de John Dos Passos.
No en va, l’escriptor japonès és profes-
sor de literatura a la Universitat de Wa-
seda i ha traduït obres de Raymond
Carver, John Irving i Francis Scott Fitz-
gerald. Si unim aquesta tradició als
Mishima, Tanizaki i Kawabata troba-
rem un artefacte que ha aprofitat tots
els dispositius per crear una sèrie de
novel·les innovadores, que brillen per
la seva llum, per l’estil inconfusible.

La soledat amb música de fons po-
dria ser l’argument resumit d’After

En picat i amb llums de neó

La impressió causada
per Les benignes (Quaderns
Crema), de Jonathan Littell,
gairebé va reobrir els fronts
de la Segona Guerra
Mundial. Fins i tot va servir
per recuperar clàssics
semioblidats com Vasili 
Grossman, autor de Vida i
destí (Galàxia Gutenberg).
Alta literatura russa sobre
l’horror i les matances.

Littell ha tornat de nou a
les llibreries. Quaderns

Crema li publica Estudis,
quatre contes, de poc més
de cinquanta pàgines –Les
benignes en té gairebé
mil–, traduïts també de
manera excel·lent per Pau 
Joan Hernàndez. 

El premi Goncourt de
l’any passat mostra la seva
perícia en el terreny de
Txékhov, gènere en què
l’admirat Tolstoi també va
destacar. Menys èpics i més
lírics que Les benignes, els

tres primers relats, datats
entre el 1995 i el 1997,
plantegen situacions
quotidianes. El primer, dins
una ciutat assetjada entre
les bombes a ple estiu. El
segon narra una relació
homosexual amb final
escatològic. I el tercer
descriu els equívocs d’un
noi d’una empresa que
desitja una noia que no li
acaba de dir ni que sí ni
que no. El quart conte, de
l’any 2002, és un divertit

joc de malentesos sobre el
món de la parella, gairebé
com un exercici d’estil.

Sobta retrobar un
autor tan dur com el que va
crear la novel·la esmentada
dins d’aquestes giragonses,
plenes d’enginy. Ningú no
sabria de qui són si no hi
hagués el nom de
l’escriptor a la coberta. No
obstant, i independentment
de Les benignes, paga la
pena llegir-los. Paraula.❋

Literatura estrangera ❚

Littell en format de conte breu

dark i de moltes de les seves paràbo-
les anteriors. Carregades de simbo-
lismes són, no obstant això, d’un rea-
lisme intens, més objectiu del que ho
van ser les obres del nouveau roman
o dels postmoderns nord-americans.
El detallisme exacerbat i els diàlegs
sempre amb referències, dúctils, et
fan seguir la lectura absort. M’agrada
quan esmenta Alphaville, de Jean-Luc
Godard, per no parlar de les múltiples
referències musicals, des del jazz al
hip-hop. Iconografia urbana que tra-
vessa i complementa l’escenificació de
la novel·la. Neó, túnels, oficines, bancs
del parc i bars, on les criatures de Mu-
rakami deixen anar els seus diàlegs. En
poques línies ens parla dels Wham,
Mick Jagger, Eric Clapton, Jimi Hendrix,
Pete Townshend, Burt Bacharach i la
cançó que dóna títol a la novel·la, Five
spot after dark, de l’extraordinari trom-
bonista de jazz Curtis Fuller.

Cada capítol, introduït per un rellot-
ge, va incorporantambients, focalitzant
com si filmés: “Ens convertim en un sol
punt de vista i l’observem. O potser
hauríem de dir que l’espiem. El nostre
punt de vista adopta la forma d’una cà-
mera que sura en l’aire i que es pot
moure lliurement per l’habitació”.

La visió, aparentment externa del
narrador, baixa en picat cap als dià-
legs dels personatges autistes de les
ciutats, que no s’intercanvien ni les
mirades al metro. Microcosmos vitals
en forma de diàleg, succedanis de
l’home social en capítols breus, com
si fossin els relats que tan bé domina.

After dark és una altra gran novel·la
d’Haruki Murakami, marca de la casa.❋
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L’obra d’Haruki Murakami reflecteix la soledat dels personatges urbans

After dark

Haruki Murakami
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Quaderns Crema recupera
uns relats del Goncourt Littell
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