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Amb l’humor impassible que el caracteritza i la seva capacitat 
genial per al distanciament, Haruki Murakami converteix 
aquesta col·lecció de relats en un assalt decidit contra la 
normalitat: un home veu com el seu elefant favorit s’esvaeix; 
una parella de noucasats pateix un atac de gana incontrolable 
que els obliga a atracar un McDonald’s en plena nit; una noia 
jove descobreix que s’ha convertit en un ésser irresistible per 
a un petit monstre verd que apareix al seu jardí...  

La selecció d’aquests disset relats magistrals escrits entre el 
1980 i el 1991, la va dur a terme l’editor americà de Murakami 
l’any 1993. Deu anys després, el 2003, i amb el mateix títol, se’n 
va fer una adaptació teatral que va ser elogiada per la crítica 
japonesa i internacional. L’adaptació incloïa tres relats de l’obra 
(Son, El segon atac al forn i L’elefant desapareix).   

Hilarant, hipnòtica i, sobretot, inoblidable, L’elefant desapa-
reix és una prova més de l’habilitat de Murakami per creuar 
fronteres entre realitats diverses i tornar amb un tresor.

Traducció de Marina Bornas i Sandra Ruiz Morilla

facebook.com/empuries  
@ed_empuries 

www.editorialempuries.com

10137445

HARUKI MURAKAMI (Kyoto, 1949) es va lli-
cenciar en literatura a la universitat de Waseda. 
Durant els primers anys de la seva carrera literà-
ria, va compaginar l’escriptura amb la direcció 
d’un local de jazz. Amb les seves novel·les ha 
guanyat premis prestigiosos com ara el Noma, 
el Tanizaki i el Yomiuri, i l’any 2011 va ser reco-
negut amb el Premi Internacional Catalunya. 
Murakami ha viscut als Estats Units, ha estat 
professor convidat a la universitat de Princeton  
i ha traduït diversos autors nord-americans, 
com ara Raymond Carver, John Irving i F. 
Scott Fitzgerald. Editorial Empúries ha publi-
cat pràcticament tota l’obra de l’autor: les seves 
dues primeres novel·les recollides en un volum 
Escolta la cançó del vent i Pinball, 1973; El meu 
amor Sputnik, L’amant perillosa, Tòquio Blu-
es, Kafka a la platja, After Dark, Despietat país 
de les meravelles i la Fi del Món, la monumental 
trilogia 1Q84, Balla, balla, balla, El noi sense 
color i els seus anys de pelegrinatge, els reculls 
de contes El salze cec i la dona adormida, Des-
prés del terratrèmol i, recentment, Homes sen-
se dones. En el camp de la no-ficció, Empúries 
ha publicat De què parlo quan parlo de córrer  
i Underground.
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A mig camí entre el llibre d’autosuperació i el relat 
de ficció, De què parlo quan parlo de córrer explica 
el canvi vital que va representar per a Haruki Murakami
l’autodisciplina marcada per la voluntat de córrer. Jove
noctàmbul, aficionat al jazz i amo d’un bar, Murakami
descobreix als trenta anys la seva vocació literària. 
Però també descobreix la incompatibilitat d’una vida 
creativa amb una vida desordenada, i decideix fer 
un canvi radical. És aleshores quan se sotmet 
a una dura disciplina física i comença a entrenar-se 
per córrer maratons.

En un relat íntim i commovedor, Murakami es despulla 
per primera vegada davant dels lectors. Autor d’idees 
fermes, poc donat a declaracions públiques i zelós 
de la seva vida personal, a De què parlo quan parlo 
de córrer Murakami troba una manera literària 
d’explicar-se a si mateix. I ho fa centrant-se no tan sols 
en el procés que el va portar a aficionar-se a córrer sinó 
també en la seva manera de treballar i, en definitiva, 
  en la seva manera de veure el món en què vivim.

Haruki Murakami (Kyoto, 1949) es va
llicenciar en literatura a la Universitat de
Waseda. Durant els primers anys de la seva
carrera literària, va compaginar l’escriptura
amb la regència d’un local de jazz. Amb 
les seves novel·les ha guanyat prestigiosos
premis, com ara el Premi Noma, el Premi
Tanizaki i el Premi Literari Yomiuri. Gran
admirador de la cultura pop, dels films 
de terror i de la novel·la negra, la seva
literatura es recrea en les insatisfaccions 
de la vida urbana i en unes relacions
humanes misterioses i delicades. Murakami
ha viscut als Estats Units, ha estat professor
convidat a la Universitat de Princeton 
i ha traduït diversos autors nord-americans,
com ara Raymond Carver, John Irving i F.
Scott Fitzgerald. Les seves novel·les 
s’han publicat en catorze llengües. Editorial
Empúries li ha publicat El meu amor Sputnik,
L’amant perillosa, la celebradíssima Tòquio
blues, Kafka a la platja (les tres darreres
també a labutxaca), Despietat país 
de les meravelles i la Fi del Món i el recull
de contes El salze cec i la dona adormida.
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