
En la xarxa 
 

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/confabulario/numero100.htm 
Conté el conte inèdit El hombre de hielo, que apareixerà pròximament. En 
castellà. 
 
http://www.tusquetseditores.com/murakami/ 
Pàgina web de l’editorial Tusquets dedicada a Murakami, que fora de La 
caza del carnero salvaje, ha publicat tota la seua obra en castellà. En 
castellà. 
 
http://www.tusquetseditores.com/ 
Pàgina web de l’editorial Tusquets. A més de Haruki Murakami ha 
publicat les obres de Banano Yoshimoto. En castellà. 
 
http://www.abc.es/abcd/ 
Article en què Murakami parla sobre la influència que ha tingut el jazz en 
la seua escriptura. També ressenya del pròxim llibre. En castellà. 
 
http://adncultura.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943083&origen=4ta&t
oi=-1&pid= 
«Escric coses rares, molt rares… Però sóc una persona molt realista. No 
crec en res de New Age: l’horòscop, el tarot, els somnis.» Entrevista a 
Murakami en el diari La nación. En castellà. 
 
http://www.nytimes.com/2006/09/17/books/author-murakami.html 
Pàgina del New York Times que recull totes les ressenyes publicades dels 
seus llibres i alguns articles sobre l’autor. En anglès. 
 
http://www.randomhouse.com/features/murakami/site.php 
Pàgina de l’editorial Random House amb nombrosos enllaços a temes 
relacionats amb l’autor. En anglès. 
 
http://laetus.blogia.com/2007/060601--tokio-blues-norwegian-wood-124-
haruki-murakami-124-.php 
Bloc en què hi ha la lletra original i la traducció al castellà del llibre més 
famós de Murakami Norwegian wood. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Jap%C3%B3n 
Pàgina en castellà sobre la història de la literatura japonesa. 
 
http://www.ua.es/va/oriental/index.htm 
Si t’interessa la cultura oriental, la UA té un Centre que realitza activitats i 
cursos relacionats amb les cultures japonesa i xinesa. 
 
http://www.elrincondelhaiku.org/ 
Pàgina dedicada a la història, l’estudi i la difusió d’aquesta forma de 
poesia. Amb molts enllaços. 
 
http://www.hiperion.com/buscador.php 
Pàgina de l’editorial Hiparión que té en el catàleg obres clàssiques de la 
literatura japonesa. 
 
http://www.noveladegenji.com/enlaces.htm 
Pàgina dedicada a la novel·la Genji monogatari, amb bastants enllaços (la 
majoria en anglès). 
 

Presentació 
 

L’any 1987 es publicava al Japó Norwegian Wood 
(publicada ací com a Tòquio blues), obra que va convertir el qui 
fins llavors era un escriptor minoritari en un fenomen de masses. 
En vengué tres milions i mig d’exemplars aquell mateix any: fou 
tal l’èxit que Murakami s’hagué d’autoexiliar per evitar 
l’assetjament dels fans, des d’adolescents fins a homes de quaranta 
anys o dones de la tercera edat. 

En l’obra de Murakami es barregen elements de la 
cultura popular occidental, de Brahms als Beatles o Bob Dylan 
passant pel jazz de Milers Davis o John Coltrane, sense oblidar 
mites del cinema com Bogart o escriptors com Salinger, Yeats o 
Scott Fitzgerald; tot això amanit amb citacions de clàssics del seu 
país com el Genji monogatari, les llegendes xintoistes o l’aparició 
de fets i prodigis inexplicables propers a la tradició japonesa. Tot 
unit en un món en què es barregen realitat i somni, ment i 
imaginació. 

Per al pròxim 6 de febrer està prevista l’edició en català 
del seu nou llibre, Salze cec, dona adormida, que reuneix 24 
contes escrits entre 1980 i 2005; a més, l’escriptor té una nova 
novel·la, encara inèdita a casa nostra. Per això, i a l’espera de la 
publicació d’aquesta antologia de relats, des de la Biblioteca de 
Filosofia i Lletres et proposem la lectura de tota la seua producció 
anterior perquè et vages endinsant en una obra plena d’imatges, 
sensacions i emocions, amb una prosa que sovint s’ha definit com 
a hipnòtica i addictiva i que ha fet que també se’l compare amb 
cineastes tan dispars com Wong Kar-wai o David Lynch. 

També recomanem la lectura d’altres destacats 
escriptors coetanis a l’autor: Banana Yoshimoto, jove escriptora 
japonesa, i Ruy Murakami, escriptor que retrata el costat més 
salvatge de la joventut japonesa. 

Al costat d’aquestes noves figures hem seleccionat les 
obres d’autors clàssics japonesos del segle XX com els guanyadors 
del premi Nobel Yasunari Kawabata, el primer japonès que el 
guanyà l’any 1968, o Kenzaburō Ōe, que el va guanyar el 1968. 

A més a més, s’hi inclouen obres que van des de textos 
del segle XI com El romanç de Genji, comparat amb el Quixot de 
Cervantes, a obres anònimes com El conte del tallador de bambú, 
passant per textos que inclouen reflexions de monjos o els 
famosos haikus, breus poemes de tres versos i disset síl·labes que 
han tingut tant d’èxit en la literatura occidental, amb conreadors 
tan dispars com Jack Kerouac o Mario Benedetti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Febrer 2008 – PROPOSTES 

Mostra bibliogràfica 
Haruki Murakami 
Literatura japonesa 

 

 

 

 

 

Organitza: Biblioteca FL-TS 2 
(2a planta) 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Nihonshoki_jindai_kan_pages.jpg�
http://www.ua.es/�
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/confabulario/numero100.htm
http://www.tusquetseditores.com/murakami/
http://www.tusquetseditores.com/
http://www.abc.es/abcd/
http://adncultura.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943083&origen=4ta&toi=-1&pid
http://adncultura.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943083&origen=4ta&toi=-1&pid
http://www.nytimes.com/2006/09/17/books/author-murakami.html
http://www.randomhouse.com/features/murakami/site.php
http://laetus.blogia.com/2007/060601--tokio-blues-norwegian-wood-124-haruki-murakami-124-.php
http://laetus.blogia.com/2007/060601--tokio-blues-norwegian-wood-124-haruki-murakami-124-.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Jap%C3%B3n
http://www.ua.es/va/oriental/index.htm
http://www.elrincondelhaiku.org/
http://www.hiperion.com/buscador.php
http://www.noveladegenji.com/enlaces.htm


Haruki Murakami 
 
FL LI521/MUR/HAR 
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo 
Sputnik, mi amor 
Al sur de la frontera, al oeste del sol 
Tokio blues: Norwegian wood 
La caza del carnero salvaje 
Kafka en la orilla 
L’amant perillosa: Al sud de la frontera, a l’oest del sol 
 

Literatura japonesa contemporània 
Shusaku Endo 
FL LI521/END/SHU 
Silencio 
Samurai 
 
Yasunari Kawabata 
FL LI521/KAW/YAS 
Mil grullas Yasunari 
Primera nieve en el monte Fuji 
El rumor de la montaña 
 
Yukio Mishima 
FL LI521/MIS/YUK 
El mariner que va perdre la gràcia del mar 
El pabellón de oro 
El rumor del oleaje 
Nieve de primavera 
La perla y otros cuentos 
 
Riu Murakami 
FL LI521/MUR/RYU 
Azul casi transparente 
 
Kiyohiro Miura 
FL LI521/MIU/KIY 
Lejos de casa: Mi hijo se hace monje zen 
 
Kenzaburo Oé 
FL LI521/OE/KEN 
Una cuestión personal 
La presa 
Salto mortal 
 
(Si no trobes algun material pregunta en el taulell de la 

2a planta) 
 

 
Yoko Ogawa 
FL LI521/OGA/YOK 
El embarazo de mi hermana 
 
Yoshihisa Okamatsu 
FL LI521/OKA/YOS 
Semillas al viento: Memorias de un japonés 
 
Shohei Ooka 
FL LI521/OOK/SHO 
Hogueras en la llanura 
 
Akiko Yosano 
FL LI521/YOS/AKI 
Poeta de la pasión (Antología poética) 
 
Banana Yoshimoto 
FL LI521/YOS/BAN 
Kitchen 
Sueño profundo 
N.P. 
Amrita 
 

Literatura japonesa clàssica 
Ryunosuke Akutagawa 
FL LI521/AKU/RAS 
Rashomon y otros cuentos 
 
Matsuo Basho 
FL LI521/BAS/MAT 
Versions de Matsuo Basho 
 
FL LI521/BOR/COR 
Born of a dream 50 haiku by Basho, Buson, Taigi, Issa, Shiki 
 
FL LI521/CAN/CAN 
Cantares de Ise (Ise monogatari), obra anónima japonesa del siglo 
XI 
 
Amijima Monzaemon 
FL LI521/CHI/MON   Chikamatsu 
Els amants suïcides 

 
(Si no trobes algun material pregunta en el taulell de la 

2a planta) 
 

 
Kamo no Choomei 
FL LI521/CHO/KAM 
Un relato desde mi choza 
FL LI521/CUE/TAK 
El cuento del cortador de bambú 
FL LI521/HEI/HEI 
The tale of the Heike 
Saikaku Ihara 
FL LI521/IHA/SAI 
Amores de un vividor 
Michio Mado 
FL LI521/MAD/MIC 
Los animales: Poemas = The animals: Poems 
Murasaki 
FL LI521/MUR/SHI 
[Genji monogatari (Romance de Genji)] 
FL LI521/MUR/SHI V.1 / V.2 
The tale of Genji: A novel in six parts by Lady Murasaki 
 
Natsume Soseki 
FL LI521/NAT/SOS 
Kokoro 
 
Saigyo 
FL LI521/SAI/SAI 
Espejo de la luna 
 
Sei Shonagon 
FL LI521/SEI/SHO 
The pillow book 
 
Michio Takeyama 
FL LI521/TAK/MIC 
El arpa de Birmania 
 
Taneda, Santôka 
FL LI521/TAN/SAN 
Saborear el agua (100 haikus de un monje zen) 
 
Yamamoto, Tsunetomo 
FL LI521/YAM/TSU 
Hagakure: The book of the Samurai 
 
(Si no trobes algun material pregunta en el taulell de la 

2a planta) 
 


