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Recerca que en un principi no té altre ob-
jectiu que una prospecció estricament artís-
tica –potser fins i tot acadèmica–, però que
ben aviat esdevindrà un afer molt més de-
terminant, un quest personal envers l’ori-
gen no tan sols de la seva família –indissolu-
blement arrelada a la tempestuosa història
de l’Europa del segle XX– sinó de tota una
societat, d’una manera de veure –i enten-
dre– el món. D’aquella manera ingènua i il-
lusionada, curulla d’esperances davant d’un
futur millor que la Segona Guerra Mundial i
el seu desenllaç s’encarregaren de frustrar
per sempre més.

egurament un dels motius que ator-
ga, si no sentit, almenys interès a la vi-
da, és la seva absoluta imprevisibili-

tat, la seva infinita capacitat de sorpren-
dre’ns. Condició que és igualment agraïda
en una obra literària: quan, tot d’una, ens
arriba a les mans un llibre nou del qual no
n’hem sentit a parlar –que no ha disposat,
doncs, d’alguna d’aquestes modernes cam-
panyes publicitàries que confonen art i mer-
caderia– i ens captiva, ens fa la impressió,
encara que sigui tan sols per un breu, efímer
instant, que el nostre planeta gira cap al cos-
tat correcte.

Poques experiències culturals hi ha més
plaents que participar en la descoberta d’un
tresor que, més o menys amagat, esperava la
seva gloriosa oportunitat a la taula de nove-
tats de la llibreria. Com ho és, sens dubte, un
relat tan exquisit i deliciós com La llebre amb
ulls d’ambre. Una herència oculta, d’Ed-
mund de Waal –un artista que abans de la
seva inesperada eclosió com a escriptor úni-
cament era conegut com a ceramista–. Una
obra amb entitat més que suficient per a no
passar mai de moda, per a mantenir-se eter-
nament contemporània.

La gènesi d’aquest excel·lent volum té lloc
quan el futur escriptor es proposa esbrinar
l’origen d’unes diminutes obres d’ivori ja-
poneses, anomenades netsukes, que heretà
d’un dels seus oncles: “Puc anar-ne expli-
cant anècdotes fins que em mori [...] o anar
a buscar el que significa.” Possibilitat que,
un cop s’obre camí en el seu pensament,
com més va, més sent com una necessitat.
Més predestinat se sent a resseguir les traces
de la seva història –o, més aviat, si se’ns per-
met el mot, del seu recorregut biogràfic.
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A la recerca
de la identitat
perduda

GRANNOVEL·LADEL’ANY XAVIER SERRAHIMA

Una immersió, tan dolorosa com ineludi-
ble, en la història més recent, que li facultarà
saber d’on ve, on va i, sobretot, qui és i per
quina raó hi ha arribat. Perquè, com bé ani-
rà descobrint de Wall, la història dels objec-
tes és també la nostra història: “La manera
com es transmeten els objectes és de tot el
que tracten els relats. [...] ¿Què se m’ha
transmès juntament amb aquests petits ob-
jectes japonesos?”

El que se li ha transmès, mitjançant un ca-
bal hereditari mescla inescindible de genèti-
ca i d’aprenentatge, és una cosmovisió –o
Weltanschauung– pròpia, que l’ha fet ser qui
és. Car, per a tractar de seguir la divisa dèlfi-
ca de Sòcrates –“Coneix-te a tu mateix”– el
mitjà més directe i eficaç és investigar els
nostres orígens (“Qui perd els orígens, perd
identitat”). El millor camí per a entendre
–que no acceptar, i menys acríticament,
com a predestinat i immutable– el present és
coneixent el passat. Coneixent-lo en la seva
major, insofrible, profunditat. En aquella ir-
remissible veritat que deixà tantes petges en
la pell i la sang no només del segle passat, si-
nó en la dels seus protagonistes.

Arqueologia de l’existència
Tant per als objectes com per a les persones,
res més convenient que “descobrir quant
–o, més aviat, quin, diríem nosaltres– espai
ocupa al món, quina quantitat de món des-
plaça”. Cal ser coratjós, submergir-se en
l’arqueologia de la pròpia existència, i ser
capaç de trobar una (certa) raó en els nos-
tres fonaments més antics, una “harmonia
general fins i tot dins de la discordança”. Tot
i el risc cert que comporta la decisió de cer-
car –i, en conseqüència, de saber–, el guany

El britànic Edmund de Waal és un artista que va decidir buscar l’origen d’unes miniatures
japoneses (‘netsuke’) que havia heretat. Seguint el fil es va anar introduint en la que va ser
la seva primera novel·la, molt ben valorada, ara publicada en català per Quaderns Crema

Els netsuke són unes petites
escultures, tallades en materials
nobles i de nou formats diferents,
inventades en el Japó del segle XVII.
Els tradicionals kimonos no tenien
butxaques i els homes no sabien on

dur objectes com ara diners, tabac,
pipes... La solució va ser una mena de
capsetes (sagemono) lligades a la
faixa (obi) que es tancaven amb un
cordill guarnit amb un netsuke.
Actualment es cotitzen com a
antiguitat a preus sovint molt elevats.
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acostuma a ser major, car esbrinar “era més
que una manera de crear un escenari on viu-
re. Era també una afirmació de la seva essen-
cial identitat [...], de la seva pertinença a un
lloc concret”.

A efectes literaris, el que és rellevant no és
tant el seu propòsit, ans el seu resultat i, en-
cara més, la seva plasmació narrativa. El pri-
mer repte l’assoleix amb escreix: transforma
una experiència individual –una minuciosa
i infatigable recerca del seu temps passat en
universalment assimilable–. El segon –pot-
ser el més difícil–, també: el seu relat abasta
una qualitat literària elevadíssima; atrau
tant pel què diu com per com ho diu.

Arts plàstiques i literatura
És capaç de traslladar el seu mestratge en les
arts plàstiques a la literatura. Demostrant,
una vegada més, que la creació artística, ja
sigui plàstica o literària, constitueix la més
elevada mostra de les possibilitats –gairebé
infinites– de l’esperit humà, aquella que li
permet situar-se en un pla superior, vers la
transcendència, vers aquest únic més enllà
assolible: l’eternitat de l’obra feta.

El sublim festí literari que és aquest llibre
convida a estimar l’art, a apassionar-nos-hi,
a convertir-lo en una part inextricable de la
nostra vida, a constatar una realitat tan òb-
via com habitualment negligida: literatura i
arts plàstiques són arts germanes, són dos
llenguatges paral·lels que es proposen un

mateix objectiu, crear bellesa, però no pas
per la bellesa en si, sinó com a vehicle de
transmissió d’emocions o sentiments, con-
vertir-se en diàleg entre l’autor i el lector o
espectador: “Els netsukes són uns contes
breus relatats en ivori.” Relats amarats d’una
“poesia incrustada”, producte de la “lliber-
tat miraculosa” de creació de cada artista.

Possiblement és per aquesta raó que el seu
llibre, i la seva prosa, s’ha d’assaborir amb
calma, a petits glops, tranquil·lament, dei-
xant-se dur. Si cal –i en les creacions de mè-
rit, en les destinades a romandre, sovint (per
no dir sempre) cal– aturant-se a paladejar
l’escriptura, la narració, el pensament. Tal-
ment com si hom fos amarat pel renascut es-
perit de Marcel Proust –aquell magne crea-
dor de la Recherche que no tan sols fa una
imprescindible aparició en la trama de La
llebre amb ulls d’ambre, sinó que impregna
tot el relat amb aquella parsimoniosa i enci-
sadora prosa, que convida a ser llegida i, so-
bretot, rellegida.

Com si passegéssim vagarívolament per
l’ombrívola frescor dels viaranys de Guer-
mantes, convé que ens immergim sense
pressa en el tan exuberant com addictiu lli-
bre de De Waal, deixant-nos seduir per la
natura, per l’esperit del bosc, pel seu silenci
ple de vida (i de delícia) –“Aquestes peces ja-
poneses estan fetes per a la conversa plena de
digressions, per a la distracció. [...] afegei-
xen alguna cosa molt particular a la manera

de viure”– per aquesta embriagadora prosa
que ens convida a assaborir l’art –“és una
defensa en clau a favor del diàleg entre una
determinada classe d’art antic i l’art més
nou”– i la vida –“quan parlava del seu viatge
a Nova York i el descrivia com una mena de
baptisme en què havia passat d’una vida a
una altra, havia sigut en certa manera un
viatge cap a dins d’ell mateix”.

Incitació a la lectura irresistible
Comencem pel seu magnífic prefaci, tenyit
per un no-sé-què d’irresistible temptació,
d’incitació a la lectura, continuem amb les
mil i una increïbles anècdotes que el farcei-
xen i acabem el nostre enriquidor pelegri-
natge bo i acompanyant l’autor en el recor-
regut per l’Europa de la meitat del segle pas-
sat: “No vull escriure una saga de tons sèpia i
posar sobre el paper una narració elegíaca
mitteleuropea de la pèrdua. [...] No m’inte-
ressen les coses primes [...]. Ja no sé si aquest
llibre és sobre la meva família, sobre la me-
mòria, sobre mi mateix, o si continua sent
un llibre sobre aquests petits objectes japo-
nesos.”

En definitiva, capbussem-nos en una obra
del tot aconsellable, traduïda admirable-
ment per Carles Miró, que ens parla, per da-
munt de tot, del record i la memòria, però
que també ens adverteix dels nefastos perills
que pot comportar l’irresponsable exercici
de la desmemòria, i més quan és induïda. ❋

L’apunt
Edmund de Waal
(Nottingham,
1964) és
ceramista i les
seves obres han
estat exposades a
diferents museus,
com ara el
Victoria & Albert
Museum i la Tate
Britain, de
Londres, ciutat
on viu. És
professor de
ceràmica a la
Universitat de
Westminster.

Edmund de Waal
és un artista que en
la seva primera
novel·la ha fusionat
diferents
disciplines




