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Bound
De Thomas Noone Dance.
Sant Andreu Teatre, 12 de març.

La seriositat ha estat
una de les característi-
ques més notables del

treball de Thomas Noone al
llarg la seva carrera, una
correcció fruit de l’esforç
que sap que no rebrà re-
compensa immediata i tan-
mateix eludeix qualsevol
explosió d’efectes artificials.
Una via austera que la com-
panyia resident al SAT de-
fensa a base d’integrar els
canvis de maduresa per on
els guia l’evolució del coreò-
graf anglès.

De fet, a Bound la simpli-
citat formal amaga una ri-
quesa de continguts desco-
neguda en l’obra de Noone,
ara més flexible i sentimen-
tal i que no escatima com-
plexitat coreogràfica per ex-
pressar-se. El vestuari de
tons grisos i l’escenografia
formada per un semicercle

de columnes planes són sig-
nes de la mateixa actitud
d’austeritat i rigor que es
manifesta marcant a fons la
interpretació dels ballarins.
Els intèrprets es presenten
amb noves capes d’experi-
ència que amplifiquen les
respectives personalitats,
per bé que mantenen l’acti-
tud discreta a l’hora de com-
partir una intimitat narrativa
separada de la del públic,
més enllà de la quarta paret,
entre ells, dins seu, sense
mirades de complicitat,
només de cara als seus sen-
timents i moviments.

Però la interiorització in-
terpretativa es compensa
amb sinceritat estructural,
de manera que, darrere
l’anell perforat de columnes
blanques, s’hi entreveuen
els músics del Mal’Akh En-
semble dirigit per Felipe
Pérez Santiago, autors del
miniconcert que fa de colo-
fó al duet Tact entre Thomas
Noone i Núria Martínez. La
petita peça del 2007 gua-
nya, amb els meravellosos
músics en directe, realitat, i
la sensació de pell arriba
amb potència ampliada als
espectadors gràcies al pont
que crea aquest focus d’estí-
muls vibrants, doble abs-
tracció tècnica de les emoci-
ons més íntimes.
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El plaer de la ficció
El lloc on tot és
possible, si és que
un s’hi arrisca
Haruki Murakami és fill únic i
va vèncer la solitud amb la mú-
sica, els llibres i els gats. Tota
la vida s’ha mantingut fidel a

aquesta companyia i ara recull
la recompensa a tants anys de
tenacitat. Diu que la seva feina
és anar de viatge durant unes
tres hores cada dia al lloc obs-
cur i tornar-ne: “Sóc un profes-
sional i sempre torno. El dia
que no torni, s’hauran acabat
els llibres”. Aquest lloc fosc és

un lloc “on poden ploure pei-
xos de colors i hi ha vells, com
el de Kafka a la platja, que par-
len amb els gats”. És un lloc on
un es pot convertir durant
anys en un noi de quinze anys
malgrat tenir-ne més de cin-
quanta: “Si ens esforcem,
podem tornar a sentir el vent a

través de les orelles d’aquell
nen”. És un refugi on pot expli-
car què li agrada: la música de
qualitat, el cinema de David
Lynch, l’estil preciós de Scott
Fitzgerald. En el seu periple
per l’Estat espanyol, que ja va
començar fa una setmana, ha
arribat a la conclusió que li

agrada el marisc. No en va, el
seu primer destí va ser Galícia.
Ara és a Barcelona i continua
apreciant les ostres i els cala-
mars. Avui, a les 19.00, a la Bi-
blioteca Jaume Fuster, com-
plementarà aquests plaers
amb una conversa amb la ci-
neasta Isabel Coixet.

“Almeumónplouen
peixosdecolors”

L’escriptor japonès Haruki Murakami ja ha acabat la nova novel·la,
‘1Q84’, i avui conversarà amb Isabel Coixet a la Jaume Fuster

Ada Castells
BARCELONA

Haruki Murakami (Kyoto,
1949) no vol gravadores, ni
càmeres, ni micròfons. No
suporta les multituds i no li
fa gràcia signar llibres als
periodistes. Potser, tot ple-
gat és perquè es resisteix a
convertir-se en un producte
de masses. Ell és un escrip-
tor, un dels de debò, que ha
tingut la sort d’agradar a
molts lectors, no sap ben bé
per què: “Jo escric els meus
llibres i no sé què hi passarà.
És per aquest motiu que els
continuo escrivint. Espero
que els meus lectors experi-
mentin el mateix que jo
quan em llegeixen. Ara la
gent es preocupa de l’econo-
mia, però quan un em lle-
geix se n’oblida i això és el
que em passa a mi: m’oblido
del món real”.

Ens imaginàvem un
home taciturn, misantrop,
amb la idea que detesta els
mitjans –a la roda de prem-
sa només hi va deixar en-
trar els escrits–, però ahir, a
la Casa Àsia, hi havia un es-
criptor content, amb ganes
d’explicar-se i agraït quan el
director del Grup 62, Fèlix
Riera, li va regalar tres CD
de jazz català: Tete Monto-
liu, Onix i Sean Leavitt.

Un dels motius de l’ale-
gria primaveral de Muraka-
mi és que fa quinze dies va
posar punt final a la seva úl-
tima novel·la, 1Q84, que diu
que és la millor: “He trigat
dos anys a acabar-la. Hi pas-
sen moltes coses i no pots
predir què passarà a conti-
nuació. És un llibre molt
boig. Si m’obríssiu el cervell,
hi trobaríeu trossets de
coses molt variades”. Marca
de la casa. El seu editor japo-

nès ja l’està llegint, mentre
els d’aquí, Tusquets –que
l’ha convidat per celebrar
els 40 anys de l’editorial– i
Empúries, estan traduint
una mena de memòries on
explica com es va vendre el
seu bar de jazz per dedicar-
se a escriure. El títol podria

ser De què parlo quan parlo
de córrer. Murakami haurà
de donar el vistiplau al títol,
que no torni a passar com
amb Tòquio blues, llibre
que els editors d’aquí van
treure amb el mateix títol
que a Itàlia, cosa que va des-
agradar a l’autor. Ara les re-
edicions de la novel·la han
de sortir amb el doble títol
Tòquio blues. Norwegian
Wood, i no val a badar. Mu-
rakami cuida els detalls, i la
fusta noruega del títol tenia
un sentit. L’escriptor veu els
boscos com a llocs especials:
“Hi trobes coses molt inte-
ressants i sempre hi ha el
risc de perdre’t, perquè hi
ha misteri i criatures molt
estranyes. Hi ha un submón
obscur i, si has de trobar al-
guna cosa interessant, t’hi

has d’arriscar”. Tot això ho
explicarà al llibre sobre cór-
rer, un títol que tampoc no
és casual. Fa 27 anys que
l’autor fa fúting i cada any
participa en una o dues ma-
ratons: “Saben? Per fer una
novel·la un ha d’estar pre-
parat físicament, sobretot
quan són novel·les llargues.
Córrer m’ajuda a continuar
escrivint”.

També té altres motius
per fer-ho: “Jo he estat molt
sol, i al Japó si no formes
part d’un grup estàs descas-
tat. Vaig començar escrivint
sobre personatges que voli-
en ser individus, per això
dec agradar als lectors jo-
ves. Espero que el meu país
canviï, perquè no és gens
fàcil ser individu en la nos-
tra societat. Aquest sistema

és un mur dur i l’individu és
l’ou que s’hi estavella. Jo em
poso del costat de l’ou. El
punt decisiu per a mi i els
meus llibres va ser dema-
nar-me què podria fer des-
prés de convertir-me en in-
dividu. Què podia fer per a la
meva gent”.

A l’espera de la traducció
d’aquest llibre de records en
clau maratoniana i de la
nova novel·lassa, tenim ja
sis llibres de Murakami a
Empúries, tots ells en tra-
ducció d’Albert Nolla. El de
la traducció és un aspecte
que a l’autor també li agra-
da cuidar, ja que ell mateix
s’hi ha dedicat. Això l’ha
obert a un món, el de la lite-
ratura, on, com sap bé, hi
poden arribar a ploure pei-
xos de colors. ■

“Quanunem
llegeix,s’oblida
del’economia.
Amiempassael
mateix:m’oblido
delmónreal”

Haruki Murakami està disfrutant aquests dies de Barcelona i, segons confessa, del seu menjar ■ JORDI GARCIA


