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«No tinc germans i de petit
estava sol a casa; així em
van començar a agradar
els gats, els llibres i la mú-
sica. Ara m’ajuden a es-
criure, ja que és una activi-
tat molt solitària.» Així
justifica Murakami la pre-
sència constant en les se-
ves novel·les de la música,
ja sigui jazz (durant anys
va regentar un club de
jazz), clàssica, rock o pop
(Tòquio Blues. Norwegian
Wood, sense anar gaire
més lluny, pren el títol
d’una cançó dels Beatles).

Respecte als llibres,
afirma que ja de ben petit li
agradaven «ben gruixuts»,
com ara Els germans Ka-
ramàzov i Guerra i pau,
així com les obres de Dic-
kens i Kafka. Però, sens
dubte, entre els seus es-
criptors preferits destaca
Scott Fitzgerald, del qual
ha traduït contes al japo-
nès: «Tenia uns somnis
molt poderosos i escrivia
sobre ells.»

Al jove Murakami tam-
bé li interessava molt la
ciència-ficció i les novel-
les de misteri, de les quals
es considera deutor. «Es-
criure és somniar des-
pert», sosté. Un dels espais
que més somia és el bosc,
un lloc on «hi ha criatures
estranyes i es corre el risc
de perdre’s»: «Quan escric
vaig al costat fosc, i si tor-
no a aquest món és perquè
sóc professional; en el cos-
tat fosc plouen peixos i els
homes parlen amb els
gats.» Aquests tocs «bo-
jos» i «foscos», que s’ins-
piren en part en el cinema
de David Lynch (quan va

escriure Crónica del pája-
ro que da cuerda al mundo
estava mirant Twin Peaks a
la televisió, i en After

Dark, escrita com un guió
cinematogràfic, les refe-
rències són directes), diu
que se’ls inventa i alhora

no: «Són espontanis.» És
igual que els personatges,
que uns se’ls inventa i els
altres apareixen. Assu-

meix que part de la seva
personalitat hi queda re-
flectida: «Són persones
que podria haver estat jo
però, no ha estat així; de
fet, podria haver estat
qualsevol persona.» Pel
que fa a la novel·la Kafka a
la platja, on surt un noi de
15 anys, Murakami diu
que va tornar a tenir aques-
ta edat mentre l’escrivia.

En tot cas, el novel·lista
nipó té clar que li agrada
escriure sobre el que li
agrada i el diverteix: «Es-
criure una novel·la és un
acte d’empatia, un mo-
ment en què comparteixo
alguna cosa meva amb els
lectors.» Una d’aquestes
aficions, córrer maratons,
és el centre de la propera
obra que sortirà publicada,
l’assaig What I talk about

when I talk about run-
ning? (Empúries en català
i Tusquets en castellà).
«Fa 27 anys que corro i
participo dos cops l’any en
maratons; cal estar prepa-
rat físicament i mental-
ment per seguir escrivint.»

Però això no s’acaba
aquí. Murakami acaba
d’enllestir una altra no-
vel·la, un llibre «gran i am-
biciós» que li ha costat dos
anys de feina. Sobre l’ar-
gument no ha volgut dir ni
piu. I el secret per assolir
tanta popularitat arreu del
món? L’escriptor s’encon-
geix d’espatlles: «Suposo
que explico bones histò-
ries; quan escric no sé què
passarà a continuació, i es-
pero que els lectors tinguin
la mateixa intriga, que par-
ticipin d’aquest neguit.»

Murakami: «Escriure és somiar despert»
L’autor de «Tòquio Blues» conversa avui amb Isabel Coixet i Antonio Lozano a la Biblioteca Jaume Fuster (19 h)

● Amb posat tímid (no està acostumat a les
rodes de premsa i menys encara multitudi-
nàries com la d’ahir a Barcelona perquè no
fa mai promoció dels seus llibres i pràctica-

● En relació amb una frase que va dir fa uns dies a
Jerusalem, on va anar a recollir un premi –«els indi-
vidus són com ous que s’esclafen contra el mur del
sistema»–, Murakami va explicar que al Japó la so-
cietat és molt «tancada» i tothom ha de pertànyer a
un grup, oficina o empresa. Qui no ho fa és mal vist:
«Després de llicenciar-me a la Universitat [de lite-
ratura], vaig estar molt sol; per això sempre escric
sobre individus que intenten ser independents, i
potser per això han agradat tant les meves novel·les,
al Japó.» Els individus, per l’autor, són aquests
«ous fràgils» que s’esclafen contra el mur del siste-
ma. «Per mi era molt important dir això a Jerusa-
lem, per parlar de Gaza i del fonamentalisme; sem-
pre estic al costat de l’individu i en contra del siste-
ma.» Al novel·lista no li costa reconèixer que a Eu-
ropa és més fàcil ser independent, un pas que va fer
personalment i que ara li planteja un dilema: «No
sóc nacionalista, però quan vaig tornar al Japó el
1984 després d’haver viscut a Itàlia i Grècia, vaig
pensar: ‘Què puc fer pel meu poble?’»
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Haruki Murakami, ahir a la Casa Àsia de Barcelona. / EFE / ANDREU DALMAU

ment no concedeix entrevistes), l’escriptor
japonès Haruki Murakami (Kyoto, 1949),
pare de les novel·les Tòquio Blues. Norwe-
gian Wood i Kafka a la platja, va parlar del
seu art, l’escriptura, com una forma d’em-

patia. «Escriure una novel·la és compartir
coses que t’agraden amb el lector», va dir.
La música, la literatura, els gats i l’esport
són algunes de les passions que recorren la
seva obra, en què somni i realitat sovint es

confonen: «Escriure és somiar despert.»
L’octubre vinent sortirà publicat el pròxim
títol, un assaig de tons autobiogràfics, tot i
que acaba d’enllestir una altra novel·la
«gran i ambiciosa».

Ous esclafats

● Fa vint anys que Els
mestres cantaires de Nu-
remberg, de Richard Wag-
ner, no es programava al
Liceu. Avui s’estrena una
producció polèmica de la
Sächsische Staatsoper
(Dresden) sota la batuta
del cotitular Sebastian
Weigle, que li ha donat
una textura de música de
cambra, fugint de la gran-
desa d’aquesta òpera, que
disposa de 17 solistes i dos
cors. «L’orquestra ha de
tocar molt suau i fluït per

mantenir la tensió relaxa-
da durant les sis hores que
dura», comentava ahir el
director. Un altre dels gan-
xos d’aquesta producció
és la posada en escena de
Claus Guth que s’estrena
al Liceu amb una proposta
que juga amb les propor-
cions per marcar la rigide-
sa d’una societat burgesa i
tancada, i introdueix se-
qüències oníriques: «La
qüestió és saber si fem
òpera per complaure el pú-
blic o per ensenyar alguna
cosa nova i això és el que

fa Guth. Tenint en compte
que l’òpera va justament
d’això, de què és l’art, la
seva proposta és molt per-
tinent, després al públic li
agradarà o no», va argu-
mentar el baríton Bo
Skovhus, Sixtus Beck-
messer sobre l’escenari.
Joan Matabosch, director
artístic del Liceu, també va
sortir en defensa de la pro-
posta escènica afirmant
que es tracta d’una «dra-
matúrgia sociològica» en
el sentit que considera
l’obra com un símptoma

de la societat que la va
crear: «Parla de la integra-
ció cultural d’un país que
ja sabem com va evolucio-
nar històricament i per ai-
xò té molt sentit a l’hora de
posar-la en escena.»

Entre el repartiment es
troba la soprano especia-
lista en el barroc Véroni-
que Gens, que en el paper
d’Eva s’estrena en el re-
pertori wagnerià. «Segu-
rament és l’únic paper de
Wagner que cantaré en la
meva vida i ho faig perquè
es treballa l’orquestra com

si fos de cambra, de mane-
ra més lleugera.» De la se-
va banda, el baríton Albert
Dohmen –Hans Sachs–,
considera que no hi ha di-
ferència entre estils, el te-
ma és «cantar amb tot el
cos» sense cridar: «Si obli-
des cantar estàs perdut.»

El tenor Robert Dean
Smith, en el paper de Wal-
ther von Stolzing, va posar
sobre la taula el tema d’Els
mestres..., és a dir, la qües-
tió de l’art. «De vegades
amb tenir talent no n’hi ha
prou, cal saber com desen-

volupar-lo i això és el que
passa al meu personatge,
que està enamorat d’Eva i
descobreix que és artista.»

Estrenada a Munic el
1868, Els mestres... s’am-
bienta a mitjan del XIV a
Nuremberg, on se celebra
un concurs de composició.
Considerada l’obra amb
més humor de Wagner,
planteja el debat entre l’art
antic i nou amb una aposta
clara per la visió romànti-
ca que reivindica la lliber-
tat de l’artista per sobre de
les normes i la tradició.

Uns «Mestres cantaires» íntims i crítics tornen al Liceu
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