
AVUI
DIMECRES, 26 D’OCTUBRE DEL 200510

Narrativa
No em deixis mai
Kazuo Ishiguro
Traducció de Xavier Pàmies
Anagrama / Empúries.
Barcelona, 2005

U
na certa
morbositat
és un ele-
ment que
valoro molt
en les

novel·les que llegeixo. La
barreja de passió amorosa i
malaltia, tot plegat en el
marc narratiu d’una refle-
xió obsessiva sobre la fuga-
citat de la vida, em sembla
la gran contribució de La
muntanya màgica, de Tho-
mas Mann. Recentment,
l’única novel·la que conec
d’Haruki Murakami (Tò-
quio Blues: títol fantasma
per a l’original Norwegian
Wood) em va acabar de con-
firmar que aquest compo-
nent morbós, la presència
de l’agònic, si l’escriptor el
sap administrar bé, dota la
narració d’un ritme morós
però alhora summament
eficaç. Com passa aquí, i
com passa en les altres
novel·les d’Ishiguro: més
que palpar, acaricies el cres-
cendo de l’angoixa pàgina
rere pàgina. Al final, la
mort.

Mentre la llegia, no podia
deixar de pensar en les can-
çons de Nick Drake, el
poeta més influent de la
música pop independent de
les últimes tres dècades.
L’extrema sensibilitat de les
seves lletres i de la música
de peces com ara Way to
Blue –cançó enigmàtica,
que expressa el desig de li-
quar-se en el blau de l’eter-
nitat– i Northern Sky –de
nou, la mirada en els nú-
vols: Nicky es va suïcidar als
26 anys– posaria una banda
sonora molt adequada a
aquest llibre, que també té
títol de cançó: Never Let Me
Go, en l’original anglès.

Hailsham és una escola
britànica per a alumnes es-
pecials. Els fa especials la
seva condició de conillets
d’índies: tots els residents

Crítica

Morbosa i sublim
Kazuo Ishiguro va néixer a Nagasaki el 1954, però es va traslladar a
Anglaterra quan tenia sis anys ● L’autor d’‘El que resta del dia’ ara ens ofereix
una història crepuscular d’adolescents ‘especials’ ● Jordi Llavina

Unaltre autor
hauriafet una
novel·la
matussera
d’intrigai terror

es convertiran, al cap d’uns
anys, en donants d’òrgans (i
els que ajornen temporal-
ment aquesta destinació
exerceixen com a cuida-
dors d’aquells, fins que ells
mateixos no esdevenen do-
nants). Òrgans nacionals al
servei de la lluita contra el
càncer i altres malalties.
Són, doncs, aquests nois,
carn de canó per a la cièn-
cia. I, tot i això, ho tenen as-
sumit (per bé que de la
missa en saben una mica
més de la meitat). I, tot i
això, miren de gaudir de la
instrucció que els proporci-
ona l’escola i, fins i tot, anys
a venir recordaran amb

emoció aquells millors anys
de la seva vida a Hailsham.
Això abans “no arribin a
terme” –expressió terrible
per designar un fet que sol
esdevenir-se entre la terce-
ra i la quarta donació.

Un altre autor n’hauria
fet una novel·la matussera
d’intriga i terror. L’argu-
ment, en efecte, fa esborro-
nar. Però el talent d’Ishigu-
ro fa que aquesta estructu-
ra argumental no sigui una
finalitat en si mateixa, i ens
submergeix en una atmos-
fera crepuscular, en què les
connexions entre personat-
ges es fan per mitjà de cam-
bres en què s’amaguen pe-

tits tresors i, més endavant,
de carreteres secundàries
confoses per la boira. Els
moments que es recorden
no són mai memorables. I,
en canvi, sigui uns dibuixos
secrets, sigui una visita de
quatre futurs donants
amics a un poble, tenen
sempre una qualitat sublim.
Perquè són personatges
agònics, que no poden mo-
dificar el seu fat, que recor-
den –una feble esperança
en un futur lleugerament
diferent s’esborra, en un
moment donat, d’una ma-
nera fulminant–. Peons
d’una partida d’escacs, com
diu un dels personatges.

Kazuo Ishiguro ha escrit una novel·la protagonitzada per donants d’òrgans. STEPHEN HIRD / REUTERS

Ara bé, peons que de vega-
des tenen el do del pressen-
timent. No saben, però sí
que pressenten. El que
pressenten, però, és tan ra-
dical, tan descoratjador,
que s’estimen més no ver-
balitzar-ho. Ishiguro no ar-
riba a aquell punt kafkià
que tenen les històries
d’Ádám Bodor, però s’hi
acosta. Impressionant. I la
traducció de Xavier Pàmi-
es, com totes les d’aquest
autor, impecable. De fet, les
seves traduccions –amb so-
lucions magistrals– sonen
molt més bé que molts lli-
bres escrits originalment en
la nostra llengua.


