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lector interpreta amb gracilitat. El
seu do per embolcallar-lo, gairebé
per amanyagar-lo, és gairebé màgic.
El novel.lista David Mitchell (El atlas
de las nubes) va explicar el fenomen
dient que «resulta molt cool l’enga-
nyosa facilitat que transmeten les se-
ves obres, que llisquen, amb calma,
sense presses, mai corren, sembla
que flotin, fins i tot quan corren se-
gueixen flotant».

És estrany que una de les novel.les
de Murakami no inclogui una mixe-
ta, però la seva funció no és fer
d’animal de companyia, sinó servir
de connector entre el món visible i
l’ocult. El gat com a corretja de
transmissió entre aquest costat de la
realitat i el paral.lel il.lustra la for-
ma que l’escriptor té d’entendre el
component sobrenatural als llibres.
Aquest no és un element autònom i
separat del món físic, sinó que en
ocasions hi penetra, hi treu el cap o
estableix un diàleg, corporificant-se
en forma de follet, gripau, pedra...
L’autor ha manifestat el seu desig de
fer tangible la metafísica. Si la física
quàntica ha demostrat que un gat
pot estar al mateix temps dins i fora
d’una capsa, ha mostrat que són ca-
paços de parlar i que posseeixen
una ànima que es pot robar.

Entroncant amb el punt anterior, el
procés de dormir també obre les
comportes que uneixen el més aquí
amb el més enllà. Les seves criatures
cauen amb freqüència en un somni
profund des d’on els arriba alguna
pista o senyal que els guia pel món
sensible. En el cas de ser descrits, co-
sa que no sempre passa, aquests epi-
sodis onírics no es presenten sota
textures dalinianes, no tenen aquell
component delirant i absurd que els
caracteritza, sinó que o bé respiren
naturalitat, o bé –com en el cas d’Af-
ter Dark (2004), que arriba aquesta
setmana a les llibreries– són abstrac-
cions sobre les pors més primàries.
«Escriure és per a mi com tenir un
somni a terminis de quatre o cinc
hores diàries que, per més surrealis-
ta que sembli, sempre el sento per-
fectament real».

Un/a adolescent confós/osa en un
món hostil i àvid de connectar emo-
cionalment. Un/a adult/a confós/osa
en un món hostil i àvid de connec-
tar emocionalment. ¿Qui no s’identi-
fica amb una cosa o amb l’altra?
Malgrat que les experiències que els
esperen puguin desafiar la lògica,
els seus protagonistes són gent nor-
mal i corrent, amb preocupacions i
feines normals i corrents, amb les
aficions del veí. Això sí, acostumen a
estar units per un esperit inconfor-
mista, un tarannà rebel, una inquie-
tud vital i un sobrepès de melanco-
lia –«Un record és una cosa que et
caldeja el cos per dins, però que, al
mateix temps, t’esquinça per dins
amb violència» (Kafka a la platja,
2002–. A més a més, Murakami és
un romàntic nat, dotat d’una finíssi-
ma sensibilitat per captar els fràgils
estats d’ànim i els batecs d’un cor fe-
rit. El dilema de si abraçar la dona
que a un li convé o aquella que idea-
litza va sobrevolant diversos dels lli-
bres de l’escriptor japonès –Tòquio
blues, Al sur de la frontera. Al oeste del sol
(1992)–.

L’autor d’El meu amor Sputnik (1999)
va començar a escriure amb 29 anys.
Als 33 va deixar de fumar, va co-
mençar a menjar sa, va posar el des-
pertador a les quatre de la matinada
i es va posar a córrer cada dia. A l’es-
pera de la novel.la mamut en què tre-
balla des de fa anys i que ha avançat
que serà una estranya història
d’amor en què desenvoluparà a fons
el concepte de l’«horror», el seu úl-
tim llibre, What I talk about when I talk
about running, suposa una declaració
d’amor a l’exercici físic, una exalta-
ció de la seva condició d’aixeta de la
creativitat. «El poder d’obrir nous ca-
mins que em permetin continuar es-
crivint m’arriba corrent. És molt
dur estar-se assegut, pensant i escri-
vint diàriament durant moltes ho-
res. La meva prioritat és estar en bo-
na forma, adquirir un estil literari és
secundari». Potser el lector, sense sa-
ber-ho o sense poder-ho expressar,
surt de les seves obres enfortit, toni-
ficat, oxigenat, vitaminat. I ja se sap
que l’esport crea addicció.

7 El paper
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i somiar
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secret

així comença...
EL SO DE LA VIDA DANIEL BARENBOIM
«El principi d’un concert és més privilegiat que el
principi d’un llibre. Hom podria dir que el so, en general,
gaudeix de més privilegis que les paraules».

la web
EL PREMI NOBEL DE LITERATURA DE LE CLÉZIO
Entre l’allau d’informació sobre el nou nobel que envaeix la xarxa
destaca el dossier de Bibliobs.com, la web literària de la revista
francesa ‘Le Nouvel Observateur’ (bibliobs.nouvelobs.com/).
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Soledats en la nit toquiota

EDWARD HOPPER

33 After Dark trasllueix la soledat que transmeten alguns dels quadros de Hopper, com Nighthawks.
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D
esprés de l’esgotador es-
forç que devia suposar
per a Haruki Murakami
(Kyoto, 1949) la creació

d’aquella obra colossal que és Kaf-
ka a la platja (2002), sembla que
l’escriptor japonès ha volgut do-
nar-se un cert descans i redactar
una nova novel.la però de menys
envergadura. D’aquesta manera,
ja des del mateix nombre de pàgi-
nes, After Dark és un text més re-
duït. Ara bé, això no vol dir que
en el nou llibre hi hagi una reduc-
ció pel que fa a la qualitat en un
autor sempre exigent amb ell ma-
teix, sempre disposat a posar a
prova la seva capacitat per inter-
pretar personalment la realitat,
crear universos propis i encoma-
nar les seves vivències a l’agraït
lector.

En aquesta nova entrega, el
títol prové d’un tema jazzístic in-
terpretat pel trombonista Curtis
Fuller (Five Spot After Dark) i la ins-
piració (segons confessió insinua-
da en un dels passatges del llibre)
li arriba des dels llenços d’aquell
poeta de la soledat de les ciutats
nord-americanes que és Edward
Hopper (en moltes escenes s’im-
posa la presència fantasmàtica
del quadro Nighthawks) i des de les
seqüències surreals (també se-
guint declaracions explícites de
l’autor) de la famosa cinta Alphavi-

lle, de Jean- Luc Godard (aquí trans-
mutada alquímicament en el nom
d’un love-ho, d’un hotel per hores), i
de moltes altres melodies i imatges,
algunes (les més oníriques) directa-
ment preses de les pel.lícules japone-
ses de terror que posen en comunica-
ció (a la manera d’Alícia a través del
mirall) els dos costats de la pantalla
del televisor.

No cal que es reveli gairebé res de
l’argument per recolzar la recoma-
nació de la lectura de la novel.la. És
un relat coral que condemna el lec-
tor a vagabundejar pels carrers d’un
Tòquio espectral acompanyant una
sèrie de personatges extraviats en la
nit, els destins dels quals convergei-
xen o divergeixen a mesura que van
passant les hores marcades per un
rellotge impassible que presideix les
diferents seccions de la novel.la. En
realitat, la verdadera protagonista és
la ciutat nocturna, un espai incert
on es difuminen els contorns de les
coses, on la realitat es dissol en la

boirina dels neons llunyans, on les
vides transcorren amb lentitud, fu-
gaçment animades per un tènue so-
lo de saxo, confortades per una tassa
de cafè (o de te) calent, sobresaltades
pel truc d’un mòbil o per una petició
urgent d’ajuda.

En definitiva, en aquest relat inti-
mista, la nit de la gran ciutat (un
Tòquio perfectament transferible a
altres àmbits) atrapa de manera in-
sensible personatges perduts en els
seus pensaments, uns silenciosos i
abstrets en si mateixos, d’altres em-
pesos al carrer pels fils d’una subtil
esperança que potser no es complirà
mai, d’altres amagant els seus te-
mors al darrere d’un taulell inacces-
sible, d’altres tramant en la seva
pròpia teranyina els perversos som-
nis que els suscita la seva incurable
soledat, d’altres vivint en la seva carn
el desemparament que la foscor en
comptes d’ocultar posa al descobert
de manera més ostensible, altres re-
corrent els carrers en una carrera de-
senfrenada llançant amenaces con-
tra algú a qui no coneixen. Final-
ment, l’alba posa fi a la por, al desas-
sossec, a la inquietud, i els dimonis
urbans van desapareixent al so, si no
de la campana (o del gong), sí del
dels clàxons dels automobilistes més
matiners.


