
TÒQUIO BLUES. Haruki Murakami 
 
"Yo lo único que hago es perseguir las imágenes que acuden a mi mente y, 
siguiendo ese flujo, voy escribiendo la historia. No sabría explicar la trama, todo 
viene en un paquete llamado historia, que yo presento envuelto en un texto" 
(Haruki Murakami) 

Haruki Murakami, Kioto (1949), encara que gran part de la 

seva joventut la va passar a Kōbe. Lector d’obres d'autors 

estaunidencs, com Kurt Vonnegut, Richard Brautigan i Jack 

Kerouac. Són aquestes influències occidentals les que el 

distingeixen d'altres escriptors japonesos. 

Després del gran èxit de la seva novel·la Norwegian Wood, 

abandonà el Japó per a anar-se a viure a Europa i a Amèrica. 

Tornà al seu país el 1995 arran del terratrèmol de Kobe. En 

l'actualitat resideix a Oiso des del 2001. El 2011 li va ser 

concedit el Premi Internacional Catalunya. 

 

El llibre té com a tema principal la vida i la mort, enteses com dues cares de la mateixa 

moneda. I altres temes secundaris com l’amistat, la joventut, la vida universitària, la 

soledat, el suïcidi, la descoberta de la sexualitat… 

Tots el temes estan tractats amb molta delicadesa i amb un estil que captiva al lector des 

de les primeres planes, encara que l’autor es recrea en unes descripcions minucioses 

alhora que extraordinàries. 

El llenguatge utilitzat per l’autor és senzill i  de lectura àgil, tot i que desprèn en cada 

frase i paraula certa melangia que el converteix en un text reflexiu. 

La novel·la presenta diferents parts: La primera, a l’inici del llibre, en la qual l’autor ens 

presenta els personatges amb un llenguatge àgil. La segona part, és potser la més lenta 

del relat, en aquest cas Murakami se centra més en els diàlegs i deixa de banda l’acció, 

i, finalment, la última part que tornar a recuperar el ritme. 

La història està narrada en primera persona i és com un gran flash black on el 

protagonista, Toru Watanabe, a partir d’una cançó dels Beatles "Norwegian Wood"  

recorda una època de la seva vida, entre els 18 i els 20 anys. Watanabe és introvertit i 

solitari i després d’enamorar-se de dues noies molt diferents, la Naoko i la Midori, es 

veu emprès a prendre una decisió i per fer-ho s’aïlla socialment. És el moment en el 

qual es fa una persona adulta i ha d’assumir les pèrdues que aquest fet porta implícites. 

En definitiva el llibre ens ofereix, a través de la narració d’uns fets, dels diàlegs entre els 

personatges i de les cartes que s’envien, el pas de l’adolescència a la maduresa del 

protagonista. L’autor utilitza, durant la narració,  un llenguatge lleuger que contrasta 

amb la complexitat del tema.  

 


