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L’elegància de l’eriço és la segona novel·la de Muriel  Barbery. 
Publicada al 2006 va tenir una molt bona acollida pel lectors 
francesos, per la qual cosa va rebre Le prix de les Libraires.  
Muriel Barbery (Casablanca 1969) és professora de filosofia i a 
més d’aquesta novel·la és l’autora de: La golosina (2.000) i 
Rapsodia Gourmet (2.010). 

 
El títol de l’obra és metafòric  i, en general,  reflecteix el sentit poètic i filosòfic 
amb el qual l’autora ens explicarà la història dels personatges d’un edifici del 
número 7 de la rue de Grenelle de París, i més concretament del personatge 
principal, Renée Michèle, portera de la finca. 
 
Si el tema principal de la novel·la és la condició humana, i per això l’autora 
aprofita els habitants de l’edifici per mostrar-nos diferents aspectes de cada un 
d’ells, la història i tots els pensaments exposats per la Renée, la portera, i la 
Paloma, una veïna de 12 anys, està carregada de referències a altres temes. 
 
Així, l’obra fa una crítica a la societat occidental moderna, és una al·legoria de 
la cultura i la necessitat d’alimentar l’anima amb coneixements, està carregada 
de pensaments filosòfics i juga amb les aparences dels personatges i la realitat 
de les seves vides. Tot això, barrejat amb referències culturals de diferents 
camps ( música, filosofia, literatura, poesia...), fa que, sovint, la lectura sigui 
una mica aspre perquè la història passa a un segon pla i l’autora planteja un 
seguit de crítiques i ensenyances en veu dels seus personatges que els fan poc 
creïbles. 
 
Pel que fa als personatges, la novel·la en té uns quants (6 principals, 11 
secundaris i 4 animals) i molt ben caracteritzats fins el punt que molts arriben a 
la caricatura. L’autora no s’entreté només amb l’aspecte psicològic sinó que 
també descriu de manera clara l’aspecte físic de cada un d’ells.   
 
Cal destacar, a part de la René, personatge principal de l’obra, la Paloma i en 
Kakuro Ozu. La Renée té cinquanta anys i fa més de vint que treballa com a 
portera a la finca, és vídua, li agrada la música clàssica, llegeix filosofia i mira 
cinema clàssic. Físicament no té cap encant i ella mateixa es descriu així: 
 
 “Sóc vídua, baixeta, lletja, grassoneta, tinc galindons als peus...” ( Pàg. 13). 
 
La Paloma és la filla petita de la família que viu a la quinta planta, té dotze anys 
i és superdotada. Ha decidit suïcidar-se el dia que faci 13 anys.  És una amant 
del Japó  i de la seva cultura ( llegeix manga en japonès i  li agraden els haikus)  
 
En Kakuro Ozu és un veí japonès, jubilat, molt ric i amable que farà de nexe 
entre la Renée i la Paloma.  
 
La novel·la està estructurada en capítols molt curts que intercalen dues veus: la 
Renné i la Paloma. És com si amb els diaris personals de les dues 



protagonistes, l’autora anés desgranant la història.  Cal dir, que les dues veus 
estan diferenciades, fins i tot, per la tipografia de la lletra. Una característica 
també a ressaltar és que el els capítols en els quals la veu utilitzada és la de la 
Paloma comencen sempre amb un haiku com a títol. 
 
Tot això, la seva estructura, la complexitat dels pensaments que s’exposen, la 
quantitat de referències literàries, filosòfiques i musicals fan que la lectura de la 
novel·la no sigui entretinguda i àgil sinó que requereix un esforç per part del 
lector que va en detriment dels tocs humorístics i irònics que l’autora utilitza i 
que són en la major part molt encertats.  
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