
Els mons de Murakami
L’autor de ‘Tòquio blues’ publica una sorprenent i desconcertant novel·la de ciència-ficció

U
na advertència prelimi-
nar per contextualit -
zar l’obra i situar el lec-
tor. Com que el japonès 

Haruki Murakami (Kyoto, 1949) és 
un escriptor prou conegut i justa-
ment celebrat, s’ha de dir que la no-
va novel·la posada a l’abast del lec-
tor espanyol,  Despietat país de les me-
ravelles i la Fi del Món, va ser escrita el 
1985, és a dir, és la seva quarta obra 
de ficció. Va venir després de La caza 
del carnero salvaje (1982)– i per tant 
precedeix l’època daurada de la pro-
ducció de l’autor: Tòquio blues (1987), 
Al sur de la frontera, al oeste del sol (una 
de les seves novel·les més rodones, 
del 1992), El meu amor Sputnik (1999), 
especialment la seva obra mestra 
de moment, Kafka a la platja (2002), 
i la recent i més lleugera però igual-
ment apassionant After Dark (2004). 
Per tant, la nova publicació respon a 
una tasca de rescat de les obres més 
juvenils (tot i que no tant, perquè 
l’autor va començar a escriure als 33 
anys) a recer de l’èxit editorial dels 
seus altres escrits, cosa que  és molt 
d’agrair.

CIUTAT FUTURISTA / L’obra, de títol tan 
elaborat, que va aconseguir el pres-
tigiós premi Tanizaki, resulta difí-
cil d’encaixar si tenim en compte 
només les coordenades de gènere, 
però es pot definir essencialment 
com una novel·la de ciència-ficció, 
que transcorre en un doble pla. Per 
un costat hi ha un Tòquio de tex-
tura futurista, on les grans empre-
ses d’informació (si es pot fer servir 
aquesta paraula) han adquirit ca-
ràcters sinistres, mentre una colò-
nia d’éssers infrahumans (que sug-

gereixen els foscos habitants de La 
màquina del temps, de H. G. Wells) re-
corren els espais subterranis ame-
naçant silenciosament els veïns de 
l’urbs. Per l’altre, en estricte paral-
lel, ens endinsem en una ciutat em-
murallada de malson que recorda 
les creacions de Franz Kafka (El cas-
tell), d’Alfred Kubin (La otra parte) i, 
sobretot, d’Ismail Kadaré (Palau de 
somnis). Entre els dos mons s’origi-
na un corrent de comunicació pro-

lenta de la ciutat somiada, mentre 
va cobrant cos la reflexió de l’autor 
sobre la ment (i la seva mediatitza-
ció), sobre la identitat de la perso-
na, sobre el valor de la vida terre-
nal enfront d’una possible i asèpti-
ca vida eterna o sobre la necessitat 
d’estimar, que es pot manifestar en 
la contemplació d’un paisatge, en 
l’acoblament dels cossos en una re-
lació sexual, en el plaer irrenuncia-
ble a una cançó de Bob Dylan, en una 
novel·la d’Ivan Turguéniev o en una 
pel·lícula d’Alfred Hitchcock.

RÀFEGUES SURREALISTES / D’aquesta 
manera, la novel·la combina els te-
mes eterns del pensament humanis-
ta (que amb freqüència s’ha servit de 
la ciència-ficció com a vehicle) amb 
els temes recurrents del mateix Mu-
rakami sobre la vida, la cultura, la 
soledat o l’amor. Tot plegat dins de 
l’estil peculiar de l’autor, que ama-
neix el realisme més minuciós amb 
les ràfegues surrealistes sense solu-
ció de continuïtat i sense que en pa-
teixi la coherència de l’edifici. 
 Per això, encara que de vegades el 
pols narratiu no sigui tan ferm com 
en obres posteriors, i encara que la 
solució final deixi escletxes ober-
tes, la capacitat d’imaginar mera-
vellosos (i potser despietats) mons, 
de suggerir la bellesa de la vida (per 
desgràcia massa breu) i de reivindi-
car el poderós (i invencible) instint 
de l’amor confereix tot el seu valor 
a una novel·la sorprenent i fins i tot 
(de vegades) desconcertant. H

3 DESPIETAT PAÍS DE LES MERA-
VELLES I LA FI DEL MÓN / EL FIN 
DEL MUNDO Y UN DESPIADADO 
PAÍS DE LAS MARAVILLAS  
Haruki Murakami. Traducció: Imma 
Estany / Lourdes Porta. Empúries /  
Tusquets. 380 / 484 pàg. 19,90 / 21 €
(en castellà, a la venda el dia 28).

CARLOS

Martínez Shaw
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re el 1985, abans de l’època daurada d’‘El meu amor 
Sputnik’ o ‘Kafka a la platja’, l’autor japonès ja mos-

trava la seva característica capacitat d’imaginar mons 
meravellosos i suggerir la bellesa de la vida. Un Tòquio 
futurista i un escenari oníric convergeixen en una obra 
amb elements que recorden Kafka i Wells.

33 Haruki Murakami, durant la seva última visita a Barcelona, l’abril passat.
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vocat per una intervenció d’alta tec-
nologia en el pensament del prota-
gonista del vessant toquiota de la 
ficció (que pot ser que sigui el ma-
teix del vessant oníric).
 Amb aquests pressupostos, la nar-
ració, per un costat, llisca entre l’ac-
ció trepidant dels capítols de Tòquio 
(encara que aquí hi sobra molt me-
tratge, com la fugida subterrània o 
l’escena de violència gangsteril, su-
pèrflues en bona part) i la càmera 

Viatge imaginari a la Xina

Una vegada li van preguntar al poe-
ta Philip Larkin si li agradaria viat-
jar a la Xina. «No m’importaria veu-
re la Xina», va dir, «si pogués tornar 
a casa el mateix dia». I tot seguit va 
rematar la frase: «Crec que viatjar és 
més aviat per a novel·listes». Deu ser 
cert, però les impressions del viatge 
s’imprimeixen en la imaginació, en 
la mirada, i no en els quilòmetres re-
correguts. El novel·lista és àvid i, allà 
on no arriba la vista, inventa. Salga-
ri no va ser mai als Mars del Sud, ni 

Verne va viatjar a l’espai. La versem-
blança dels seus paratges i les seves 
descripcions naixia del seu do narra-
tiu, després d’observar fotos i gravats 
o estudiar la Lluna amb un telescopi. 
L’emperador de la Xina, la novel·la de 
l’alemany Tilman Rammstedt (Bie-
lefeld, 1975), utilitza aquestes matei-
xes argúcies per construir una histò-
ria divertida, evocadora i amb àngel.
 L’emperador de la Xina parteix 
d’una situació familiar curiosa, que 
recorda les novel·les de Daniel Pen-
nac i la seva troupe Malaussène. Un 
avi viu amb els seus cinc néts. La rela-
ció entre ells està marcada pel seu ca-
ràcter extravagant i tossut, a vegades 

somiador i a vegades maliciós. Quan 
fa 80 anys, els cinc germans li rega-
len un viatge a l’avi i ell escull anar 
a la Xina. Ningú l’hi vol acompanyar 
i només el seu nét preferit –Keith, el 
narrador– li segueix la veta i el fa pas-
sar amb raons. Un dia Keith rep una 
trucada i descobreix que el seu avi ha 
mort de sobte. Llavors es tanca a la se-
va habitació i comença a inventar-se 
les cartes que, com si de fet ja fossin a 
la Xina, avi i nét enviarien a casa. La 
descripció detallada del fals recorre-
gut, carta per carta, dóna un nou rit-
me a la novel·la i sedueix el lector per 
la seva estranyesa, al límit d’una pa-
ròdia de les guies de viatge. 

 A poc a poc, l’instint fabulador 
de Keith se sent a gust i fantasieja 
amb el passat del seu avi, imaginant 
episodis capritxosos i màgics amb 
antics amors que justificarien un vi-
atge tan llunyà. El retrat de la Xina 
que emergeix de les cartes és vaga-
ment tòpic, com de Lonely Planet, 
i s’ha de llegir com un tret postmo-
dern. Es pot discutir que la imatge 
oferta del país sigui massa amable, 
sense crítica política o social, però 
aquesta omissió sembla voluntària i 
s’ajusta a la lògica del relat humorís-
tic. Avui dia, sembla dir Rammstedt, 
quan tot queda més a prop i Google 
Earth ens porta a tot arreu, un pot 
ser al mateix temps a casa i a la Xi-
na... Però tot és una pura il·lusió. H
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Tilman Rammstedt construeix una història divertida, evocadora i  
amb àngel a través d’un nét que fantasieja sobre el passat del seu avi
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No cal prendre’s gaire seriosa-
ment Tom Sharpe (Londres, 
1928). Val més així, perquè con-
tràriament l’hauríem d’apartar 
ben lluny. Pot ser que, emparant-
se en el pretext d’escriure una sà-
tira hiperbòlica, vulgui amagar, 
ja no una mirada masclista so-
bre el món, sinó una visió de mi-
santrop descregut, que treu la 
serra mecànica i poda tot el que 
troba al seu pas sense calibrar si 
val la pena ser tan cec en la seva 
radical tasca de jardineria. No hi 
ha ni un sol personatge d’Els Gro-
pe per qui es pugui sentir la més 
mínima empatia: les dones són 
dominants i egoistes, i estan ob-
sessionades a procrear; els ho-
mes són pobres diables, ninots 
de pelfa que, com a molt, s’esca-
pen de casa per la porta del dar-
rere, somiant amb dones semi-
nues en un hotel de la Costa Bra-
va. Les dones manen, els homes 
obeeixen o s’escapen, i mentres-
tant, el món segueix tan mesquí 
com de costum. Una cosa que 
també passava en la tetralogia 
de Wilt, tot i que en aquell cas 
els personatges encara conser-
vaven la fantasia, ridícula però 

notable, de dissimular les seves 
misèries, tal com ordena la tra-
dició britànica que Sharpe s’ocu-
pa d’esquarterar.
 Després d’un breu pròleg en 
què Sharpe construeix la mitolo-
gia al voltant de les Grope, una sa-
ga de mantis religioses que utilit-
zen el gènere masculí com a lla-
vor per perpetuar el seu fructífer 
matriarcat, la novel·la se centra 
en les peripècies de Horace Wiley 
i el seu fill Esmond, que acabarà 
segrestat per l’última represen-
tant de la temible dinastia. Cada 
capítol d’Els Grope sega l’herba so-
bre els seus peus, i accelera el re-
lat en un to entre vodevilesc i des-
ganat, com si Sharpe tingués tan-
ta pressa per abandonar els seus 
personatges com Horace d’assas-
sinar el seu fill perquè és massa 
semblant a ell. 
 És una novel·la àgil però pre-
cipitada: les aventures dels nos-
tres patètics herois –als quals se 
suma un mafiós de poca vola-
da, que es dedica al tràfic il·legal 
de cotxes– van massa de pressa 
per poder entendre l’evolució 
dels fets. Potser perquè d’evo-
lució no n’hi ha gaire: Sharpe 
acaba la seva novel·la amb una 
reivindicació de «la dona, a ca-
sa, i amb la pota trencada» que 
ens semblaria més aviat inquie-
tant si, en realitat, tot no fos res 
més que una broma pesada. H 
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