
        

                   CLUB DE LECTURA                           

L’elegància de l’eriçó  de Muriel  Barbery    12- 11-  2019   

Biografia i obra:  

Va néixer a Casablanca el 1969, professora de filosofia i 

escriptora. Actualment viu a Normandia. 

Va començar la seva carrera donant classes de filosofia a la Universitat 

de Borgoña i després a la de Sant-Lô. 

Actualment, després de treballar un temps al Japó, es dedica únicament  

a l’escriptura on registra un nombre altíssim  de vendes.  

La Muriel Barbery forma part d’una nova generació d’escriptors, nascuts pels volts dels anys 70, 

que  han aconseguit un ressorgiment de la novel·la francesa. 

Ha publicat: 

• “Una llaminadura” (2000). Traduïda a 12 llengües 

• “L’elegància de l’eriçó” (2008), convertit en un autèntic bet-seller a França amb 30 

edicions i traduït a 50 llengües. S’ha portat al cinema amb el títol  “El erizo” dirigit 

per la directora Mona Achache. 

• “Rapsòdia Gourmet” ( 2010) 

• “La vida dels elfos” ( 2015) 

• “Un país estrany”  (2019) 

Ha rebut premis: 

• El George Brassens 

• El dels Llibreters Francesos el 2007 

• El Armitière 

• Ville de Caen 

Frases: La que diu la Paloma: “ Potser estar viu és això: perseguir instants que moren”. 

 
  

 

 



 

PARLEM DE L’OBRA 

“La senyora Michel té l’elegància de l’eriçó: per fora està cuirassada de 

punxes, una veritable fortalesa, però tinc la intuïció que per dins és 

simplement tan refinada com els eriçons, que són uns animalons 

falsament indolents, feroçment solitaris i terriblement elegants.”  

Aquesta és la definició que ens fa la Paloma a la pàgina 122 del llibre, 

però alhora també es podría retratar ella mateixa, amb les mateixes 

paraules. Una dona de 54 anys i una pre-adolescent de 12 anys. Totes 

dues comparteixen una ment brillant amb un coeficient d’inteligència 

altíssim, i alhora, unit a un gran cor, però per a no ser ferides ho amaguen. Cadascuna a 

la seva manera.  Amb aquesta premissa com a punt de partida i centrant tot l’argumental 

en aquests dos personatges, Muriel Barbery ens ofereix una història a dues veus: el dietari 

de la Paloma, amb els anomenats ‘pensaments profunds’, i la narració també en primera 

persona de la Renée, amb reflexions filosòfiques, raonaments sobre literatura i música, i 

apunts al voltant del món del cinema, entre altres.  

Tot això amb una mirada enginyosa, crítica, en ocasions farcida d’humor i ironia, i en 

altres moments indignada pel comportament aliè. (recordem les escenes del WC, i les 

baralles en el magper les “Rebaixes” en els magatzems) Però el més important és que 

aquesta panoràmica social que se’ns mostra, no només fixa el seu objectiu en els mals de 

la burgesia, sinó que la seva visió es pot extrapolar cap a un comportament social més 

general i no tan sols propi d’aquesta classe: “la necessitat d’aparentar”.  Aquest relat és 

doncs per definició el contrari: “la necessitat de no aparentar”, podríem dir que en les 

prop de tres-centes pàgines del volum, ningú és qui aparenta. 

Sigui com sigui, aquesta façana, la màscara que tant la Renée com la Paloma han edificat 

de portes enfora es veurà sacsejada amb l’arribada d’un nou inquilí a la finca: el senyor 

Kakuro Ozu. Ell simbolitza un plantejament del viure molt més senzill i planer, que sense 

abandonar la bona educació, sap cercar persones entremig de la gent sense fer cas a la 

tendència imperant del ‘políticament correcte’. Aquesta alenada d’aire fresc modificarà 

per força els hàbits d’ambdues protagonistes, farà que es coneguin entre elles més enllà 

del tracte veïnal i s’identifiquin l’una amb l’altra, i aportarà una nova forma d’encarar la 

realitat i la vida. 

I com a cloenda una frase que ens deixa anar l’autora amb la seva prosa fulgurant, i que 

ens fa entendre el Final: “Així és com cal menar la vida. Sempre en equilibri entre la 

bellesa i la mort”.  

 


