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LLIBRES

res ingredients permeten a Hiro-
mi Kawakami engegar la trama
d’Allò que brilla com el mar: la in-

genuïtat, l’enigma, la digressió. Sovint,
trobem els dos primers junts, en el pri-
mers set dels dotze capítols –quasi relats
autònoms– d’aquest llibre. Estan direc-
tament relacionats amb el narrador –Mi-
dori Edo, un adolescent més nen encara
que adult– i amb la seva manera d’expli-
car les coses –que fa, per posar un exem-
ple, que el lector pugui oblidar fàcilment
que sap des del principi per què Hanada,
l’amic de Midori, vol vestir-se com si fos
una dona. I és que, de fet, és com si no ho
sabés perquè sovint les respostes són tan
enigmàtiques com les preguntes. El plat
a què ens convida aquesta novel·la és el
de l’estranyesa del descobriment de l’al-
tre i del món i del jo. «Diuen que les coses
passen perquè són inevitables, ¿Tu què
en penses, Midori?», pregunta Aiko, la
seva mare. Però parlem de les digres-
sions. No hi ha capítol dels primers set en
què Midori no deixi de banda el pretext principal –la seva relació amb
Mizue, la noia enamorada d’ell, per exemple– per passar a explicar-nos
un record de la seva infantesa, generalment familiar. Viu amb l’àvia
Masako i amb Aido, que és mare soltera. No ha tingut mai pare tot i que
sovint els ve a veure Otori, el pare biològic. Kawakami crea sobretot un
clima, construeix un món especial dominat per una atmosfera de sen-
sibilitat quasi electritzant on en relació a Midori els homes passen de
no ésser-hi a tenir un paper secundari, a aprendre que no entendran
mai del tot les dones i, finalment, a fer-se el seu lloc. És antològica la se-
gona meitat: l’estiu que Hanada i Midori van de vacances en una illa re-
mota i visiten el temple d’Okinoko. Unes planes excelses.
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Inevitabilitat de les coses
A «Allò que brilla com el mar», Kawakami
crea una atmosfera de l’estranyesa

«ALLÒ QUE BRILLA
COM EL MAR»
Autor: HIROMI
KAWAKAMI
Traducció: M. BORNAS
Editorial: QUADERNS
CREMA
Pàgines: 265 / Preu:
18,50 €

En Midori Edo és un
nen en trànsit cap a
l’edat adulta.
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a lectura és un joc que enfronta
un autor amb un lector per mitjà
d’una xarxa de convencions lite-

ràries que faciliten la comunicació, un
cop descodificat el missatge. Aquesta
és la clau que proporciona l’autèntic
plaer de la lectura, segons Laura Borràs,
professora de teoria de la literatura a la
UB. En els clàssics, aquest joc assoleix la
plenitud màxima atesa la multiplicitat
de matisos. Borràs dóna una resposta
ben argumentada, en forma d’assaig
d’alta divulgació, a la pregunta plante-
jada en el títol. I ho fa des de la interpre-
tació textual dels grans temes: el sofri-
ment, la insatisfacció, la recerca de
l’absolut, l’amor, l’aprenentatge o el
desengany. La literatura immortal és
un espai en el qual s’entrecreuen ca-
mins que condueixen a les diverses
parcel·les de les humanitats: la filoso-
fia, l’art o la música; indrets cada vega-
da menys freqüentats i exòtics a ulls
avesats a pantalles.

La literatura és entesa per Borràs com un viatge, una aventura,
una font de passió, però també de coneixement i de reflexió per la
necessitat de desxifrar la condició humana. El llibre endinsa el lec-
tor en mites i obres (Prometeu, Faust, L’obra mestra desconeguda, Ma-
dame Bovary o Els morts), autors universals antics i moderns (Èsquil,
Goethe, Balzac, Flaubert i Joyce), però també noms catalans (Ausiàs
March, Llorenç Villalonga, Màrius Sampere, Joan Margarit o Maria-
Mercè Marçal). Tots tenen en comú haver fet un pas endavant en les
propostes literàries vigents de les respectives èpoques. La crisi de les
humanitats converteix aquest llibre en un manual obligatori per
entendre el valor de la cultura literària occidental, i de la vida.
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Grans llibres
Apologia de la lectura i de la necessitat de
conèixer els clàssics de la cultura occidental
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Reivindicar la
necessitat de la lectura
pot semblar un acte
d’ingenuïtat. I,
tanmateix, cal fer-ho.
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La tràgica mort del jutge Jaco-
bo López de Rueda i dos aju-
dants el dia 18 de setembre de
1911, a mans d’una multitud

colèrica, irritada per les injustícies i els abusos,
esdevé el desenllaç d’uns temps marcats per les
revoltes violentes i els conflictes a la Ribera. Uns
fets històrics, dels quals s’acaben de complir 100
anys, i que van inspirar aquesta obra de ficció
publicada per primera vegada el 1988.

«PER UNA MORT
APROPIADA»
Autor: MARC ANTONI BROGGI
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 304 / Preu: 20,50 €

Amb aquest llibre el doctor
Marc Antoni Broggi fa un repàs
dels aspectes més rellevants

que envolten el final de la vida: la necessitat de
preparació, de companyia atenta i d’una cura
pal·liativa adient. Mostra què s’entén avui per
bones pràctiques i exposa la necessitat d’estendre
el respecte a la voluntat, la lluita contra el dolor i
el sofriment i l’estalvi d’actuacions inútils.
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Dresden, anys vuitanta: els ve-
ïns de la Torre, un barri resi-
dencial, semblen viure fora del

temps. A les seves cases gairebé ruïnoses inten-
ten escapar de la grisor i la decadència del siste-
ma socialista dedicant-se a la música, a la poesia
i a la pintura. Tancats a les seves torres de marfil,
observen amb resignació i ironia l’ensorrament
de la República Democràtica Alemanya.


