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Horari Biblioteca: 
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L’autor 
 

Nascut a Kioto (1949), visqué gran part de la seva joventut a Kōbe. El pare era 
fill d'un monjo budista, mentre que la mare és filla d'un mercader d'Osaka. 
Ambdós ensenyaven literatura japonesa.  

Des de la joventut, Murakami va estar molt influït per la cultura occidental, en 
particular per la música i literatura. Va créixer llegint nombroses obres d'autors 
estatunidencs, com Kurt Vonnegut, Richard Brautigan i Jack Kerouac. Són 
aquestes influències occidentals les que sovint distingeixen Murakami d'altres 
escriptors japonesos. 

Estudià literatura i dramatúrgia grega a la Universitat de Waseda (Soudai), on 
conegué la seva dona, Yoko. La seva primera feina va ser en una botiga de discos 
(igual que un dels seus personatges principals, Toru Watanabe de Norwegian 
Wood). Abans d'acabar els seus estudis, Murakami obrí el bar de jazz "Peter Cat" 
a Tòquio, que romangué obert entre 1974 i 1982.El 1986, després del gran èxit 
de la seva novel·la Tòquio blues, abandonà el Japó per a anar a viure a Europa 
i a Amèrica. El 1984 va canviar la seva residència a Fujisawa (Kanagawa), Tòquio, 
per Oiso (Kanagawa), a aquest canvi van seguir una sèrie de viatges 
a Itàlia i Grècia. El 1991 va impartir classes a la Universitat de Princeton (Nova 
Jersey) primer com a docent convidat, després com a professor convidat. El juliol 
de 1993 va ser contractat per la Tufts University a Medford (Massachusetts). 

Tornà al seu país el 1995 arran del terratrèmol de Kobe, la ciutat de la seva 
infantesa, així com l'atac de gas sarín que la secta Aum Shinrikyo perpetrà al 
metro de Tòquio, fets sobre els quals escriuria. En l'actualitat resideix a Oiso des 
del 2001. 

El 2011 li va ser concedit el Premi Internacional Catalunya. 

 

L’obra 
 

After Dark (2004) Murakami és d'aquests autors que causen cert respecte 
entre els que no coneixen la seva obra. Les novel·les de l'escriptor japonès tenen 
fama de confuses, pretensioses, i estranyes. Al capdavall, a l'habitual equívoc que 
és llegir (durant el qual reinterpretem de forma inexacta les paraules d'una altra 
persona) hem d'afegir les evidents diferències culturals . Els japonesos ni 
pensen, ni senten com els europeus. Això es materialitza en la necessitat que hi 
hagi notes en els seus llibres per explicar termes com hikikomori , otaku , 
o kokoro . 

No obstant això, introduir-se en la narrativa de Haruki Murakami és molt més 
fàcil del que pugui semblar. I en la majoria dels casos una experiència molt 
agradable. Per a això, és molt recomanable llegir la novel·la curta After Dark (ア

フターダーク Afutā Dāku en japonès ) , anomenada així per la cançó de jazz Five 
Spot After Dark , de Curtis Fuller. Aquesta peça impregna les poc més de 240 
pàgines d'una novel·la que, amb delicadesa però fermament, ens porta de la mà 
per la nit plena de vida de Tòquio . En el pitjor dels supòsits, ens servirà per 
saber si vam congeniar o no amb l'autor. Encara que la majoria s'enamorarà 
del món oníric de Murakami. 

Murakami ens condueix a través de carrers de Tòquio . La novel·la es 
desenvolupa durant una sola nit , en tercera persona, i amb un llenguatge 
cinematogràfic, com si veiéssim l'acció a través d'una càmera. D'altra banda els 
capítols, en comptes de nom, mostren un rellotge que marca l'hora en què 
succeeixen els fets.  La història comença quan Mari Asai , una estudiant de dinou 
anys, coincideix amb Takahashi Tetsuya , músic de jazz, mentre pren cafè en 
un Denny 's. Al cap d’una estona descobreixen que ja s'havien conegut abans, 
durant una cita doble en què va participar la seva germana, Eri Asai . Arran 
d'aquesta trobada, Mari viurà diferents experiències amb altres persones, en 
aparença fortuïtes, mentre la seva germana roman en un món més proper als 
somnis que a la realitat. Aquesta és la base argumental de la novel·la, que en 
realitat no és gaire important. El que fa memorable aquesta història són els seus 
llargs i carismàtics diàlegs , juntament amb el seu fosc món d’agredolça 
decadència . Tot això adornat amb jazz (Murakami és un melòman declarat), 
noies amb els cabells tenyits de colors, i gats.  

Llegir After Dark és com llegir dos llibres de manera intercalada, que al capdavall 
tenen relació. El primer mostra el costumisme de l'ambient nocturn de Tòquio, 
les petites misèries de les ànimes que s'agiten a la capital nipona, juntament 
amb diàlegs sobre quin és el millor plat d'un restaurant que semblen trets de 
pel·lícules com Pulp Fiction . Aquestes converses, encara que en aparença trivials, 
acaben per donar-nos a conèixer a poc a poc com són els personatges. L’altre 
llibre és molt més complex i fosc. Els diàlegs donen pas a precises descripcions 
que ens mostren el que fa, o potser somia, Eri Asai. Aquests passatges torben a 
qui llegeix, però aconsegueixen despertar-li  la curiositat.  

El context de la novel·la simbolitza el xoc de l'individu , que carrega l'herència 
mitològica i històrica de la seva estirp, amb el món modern . En els nostres dies 
ja no hi ha la idea unitària del jo, tant en voga abans del segle 
XX. L'autoconsciència de l'ésser humà està dividida , i la màscara 
representa una d'aquestes parts del nostre jo, la que amaga totes les altres. En 
resum: qualsevol pot trobar alguna cosa interessant en la novel·la, ja sigui una 
de les seves cares, l'altra, o ambdues.  

(Ressenya de M. Escabias, a la web digital Actualidad Literatura)   

 


