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“No escric llibres per
salvar cap civilització”
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Kazuo Ishiguro va néixer a Nagasaki
(Japó), el 1954, i als cinc anys va
anar a viure a Anglaterra. “Vaig ser
una mena de prototip –explica–.
Quan vaig arribar a Anglaterra per
primer cop no era gens habitual...
no vaig veure ningú que no fos
blanc, a part dels meus pares,
durant uns cinc anys”. Les seves

arrels japoneses, però, no li han
impedit de convertir-se en un dels
escriptors britànics més brillants i
un dels membres del que Jordi
Herralde ha batejat com el Dream
Team britànic, junt amb Julian
Barnes, Hanif Kureishi, Graham
Swift, Martin Amis i Ian McEwan
–tots han passat el 2005 per

aquestes pàgines, menys Swift, que
vam entrevistar el 2004.
Des que va publicar la seva primera
novel·la, Una pàl·lida vista dels
turons (Documenta Balear), el 1982,
es dedica plenament a l’escriptura,
una carrera que es va consolidar en
guanyar el premi Booker el 1989
amb El que resta del dia (Edicions

62), novel·la que penetra en l’ànima
anglesa i que posteriorment va
portar amb èxit al cinema James
Ivory. Després ha publicat Els
inconsolables i Quan érem orfes
(Edicions 62).
Ishiguro creu que a la seva edat ja
deu haver escrit la seva millor
novel·la: “Observant les carreres de

molts escriptors m’he adonat que la
majoria han arribat al seu màxim
entre els 35 i els 45 anys, és a dir,
uns anys més tard que els
futbolistes... La majoria de les obres
mestres de la literatura occidental
han estat escrites per gent al voltant
dels trenta o quaranta anys: Guerra i
pau i Ulysses, per exemple”.

D’on li va venir la idea d’escriure
aquesta novel·la?
Al llarg de tota la meva carrera
com a escriptor m’he fixat en
fins a quin punt la gent està
controlada per les forces soci-
als. Podria tenir a veure amb el
meu substrat japonès, no ho sé.
Els japonesos de la meva gene-
ració són molt conscients, com
els alemanys, de com els indivi-
dus poden acabar enfonsats en
la histèria col·lectiva. Jo sempre
he viscut en un lloc sense guer-
ra, però sempre m’he fixat en
les relacions entre els individus
i la societat, en com els indivi-
dus no tenen tant de control del
seu destí com els agradaria. So-
vint després la gent perden
l’energia de somiar i de re-
bel·lar-se i accepten el petit lloc
que se’ls ha donat, i és commo-
vedor que de vegades fan tot el
que poden en la seva petita
feina per sentir-se orgullosos.
Molts de nosaltres no tenim
una visió de quin és el nostre
lloc al món i només veiem el
nostre petit món. Sempre ho he
trobat alhora trist i valent.

¿No troba cruel posar els personat-
ges en la situació en què els posa?
Tot i que superficialment pugui
semblar una novel·la gairebé de
ciència-ficció, el que en realitat
estic fent és descriure una situ-
ació molt real. Només descric
com nosaltres passem en una
vida normal de la infància a la
maduresa i a la mort. He volgut
que els sentiments que hi ha a la
novel·la siguin idèntics als que
té la majoria de la gent. M’agra-
da pensar que el llibre va sobre
la infància, l’adolescència, fer-se
adults i després, sobretot, fer-se
vell, enfrontar-se a la realitza-
ció... De manera que vaig trobar
com comprimir-ho tot en tren-
ta anys en comptes de setanta.
Sovint només descrivia els sen-
timents i les emocions que co-
nec. Quan ets un nen t’és per-
mès de tenir fantasies, i et dius
que seràs astronauta o el que si-
gui, i quan ens fem grans això
no marxa del tot, encara podem
somiar o tenir esperança en el
futur, una part de nosaltres en-
cara pensa de manera fantasio-
sa i vaig voler mantenir això
d’alguna manera. Els protago-
nistes saben com serà la seva

vida i que moltes coses no els
seran possibles, però mantenen
algunes de les seves fantasies
sense entrar en contradicció.

¿Creuquecaldirals lectorsd’aques-
ta entrevista què passa al llibre o
hem de mantenir el misteri?
Vaig trobar-me amb aquest pro-
blema molt després d’acabar el
llibre, quan vaig començar a fer
entrevistes: a la majoria de la
gent la preocupava més que a
mi... He llegit ressenyes que gai-
rebé no diuen res... Tot i que vull
que el lector segueixi el procés
de descobriment al mateix pas
que els protagonistes, tampoc
volia que hi hagués gaire sus-
pens, no és una història de de-
tectius. Vaig decidir que no pas-
sa res si diem que la novel·la va
d’uns nois que són clons que
descobreixen que el seu destí és
ser donant d’òrgans. No crec
que saber això malmeti el sentit
de la novel·la, perquè el llibre no
és sobre com descobreixen què
hi passa, sinó que el misteri real
és si acceptaran el seu destí o
voldran canviar-lo. Si el lector ja
sap d’entrada qui són, es pot
concentrar en què els passa.

D’alguna manera li ha sortit una
novel·la anti-‘Blade Runner’... Els
seus protagonistes no es rebel·len,
l’acció passa sobretot de dia...

Mai no he vist Blade Runner, és
un gran buit en la meva educa-
ció! No volia escriure una histò-
ria d’esclavitud i rebel·lió i vaig
esforçar-me a allunyar-me amb
cura d’aquell territori. Quan in-
trodueixes clons en una narra-
ció l’avantatge és que pots fer
aquestes preguntes que darre-
rament als escriptors ens són
tan difícils de fer, com ara què
és l’ànima, què és un ésser hu-
mà, aquest tipus de qüestions
amb què a la literatura del segle
XIX gent com ara Dostoiesvski,
Tolstoi i Thomas Mann podien
omplir pàgines i pàgines. Sem-
bla que durant un temps a la
meva generació li ha estat difí-
cil escriure llibres sobre aquests
temes, però tan bon punt intro-
dueixes en un relat clons o an-
droides aquestes qüestions tor-
nen immediatament, perquè
encara són molt profundes.
Què significa ser humà? Tam-
bé, si creus que l’altra gent no té
ànima significa que pots trac-
tar-los de manera horrible... I
això ho hem viscut a la nostra
història recent. Per atacar gent
o cometre genocidis, el primer
que es fa és convèncer-se un
mateix i els altres que no són és-
sers humans.

Quina és la seva posició sobre la
clonació?

En realitat no tinc cap posició...
Me’n declaro agnòstic. Com
molta gent, tinc por sobre què
passaria a la societat si comen-
céssim a tenir massa control.
Tots temem una generació nas-
cuda amb característiques espe-
cials, amb algunes persones que
puguin ser manipulades genèti-
cament per ser més intel·ligents
o més fortes, especialment per-
què després nosaltres esdevin-
dríem els dèbils i estúpids... Un
món així és molt llunyà de l’ex-
periència del que hem après
com a éssers humans, i em sem-
bla que tot just ara comencem a
respondre gradualment a algu-
nes preguntes sobre com funci-
onen les societats i les civilitza-
cions. Encara moltes parts del
món són un caos, però ens ha
costat molt arribar a idees com
democràcia i llibertat... i crec,
com molts altres, que si canvi-
éssim alguna cosa del mateix
ésser humà seria com tornar a
començar i necessitaríem mi-
lers d’anys per tornar on som.
D’altra banda, espero que en
algun lloc de la ciència trobarem
solucions per al càncer i d’altres
malalties. És una àrea plena
d’esperança i temor, i constant-
ment hi ha la qüestió de si en
cas de trobar la manera de solu-
cionar aquests problemes po-
dríem controlar el procés.

El llibre també tracta la importàn-
cia de l’amistat...
Sí, l’amistat i l’amor, perquè hi
ha una relació de cada. El que
volia dir és que, en definitiva,
¿no són aquestes les coses im-
portants de la vida? Quan saps
que no et queda gaire temps de
vida, quines són les coses que
vols recordar? Volia mostrar
gent bastant normal que es pre-
ocupessin més per l’amistat i
l’amor que per les seves posses-
sions materials o el prestigi i
que volguessin fer el que és cor-
recte. Celebra les coses bones
de la vida i per això crec que és
un llibre alegre, malgrat que els
moments tristos. Per a mi ha
estat una experiència molt po-
sitiva, perquè en el passat estu-
diava les debilitats de la gent, i
ara he volgut trobar els aspec-
tes normals i decents. No em
deixis mai també tracta de la
família, perquè els amics són
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“Els
camps de
concentració
i els camps
de batalla
són signes
més clars
de què vol
dir ser
humà”

Maduresa

l’única família que els protago-
nistes coneixen.

És curiós que uns clons rebin tanta
educació artística...
Hi ha bones raons per a això.
Mentre que els protagonistes
són dins un sistema, els altres
clons són criats en una mena de
granges... ¿Són més humans els
uns que els altres perquè poden
entendre i produir art? O dit
d’una altra manera: si algú no
entén l’art, és inhumà? Al llarg
de la història s’han utilitzat
raons com aquesta per enaltir
les civilitzacions, i als museus se
suposa que celebrem els pro-
gressos de la humanitat a través
de l’art. Però si hem de ser ho-
nestos, els camps de concentra-
ció i els camps de batalla són sig-
nes més clars de què vol dir ser
humà.

I quin creu que és el paper de l’art al
món?
Tinc grans dubtes sobre les pre-
tensions que té molta gent so-
bre l’art: Goebbels era molt so-
fisticat en l’art. Alemanya tenia,
a principis del XX, grans com-
positors, filòsofs, escriptors...

I tot i així va passar el que va pas-
sar, oi?
No escric llibres per salvar cap
civilització ni per aturar el mal.
Però de manera modesta sí que
crec que hi contribueixo, igual
que els altres artistes i que la
gent que escriu sobre l’art. És
una manera que tenim els és-
sers humans de comunicar sen-
timents els uns als altres. Per
moltes coses en tenim prou in-
tercanviant informació, però hi
ha altres coses que no podem
comunicar si no és amb l’art.
Per a mi és molt important sa-
ber que a les novel·les, música i
coses així es comparteixen sen-
timents. No n’hi ha prou trans-
metent només idees, per a això
és millor un assaig. És impor-
tant per als ésser humans inter-
canviar emocions, perquè quan
decidim què volem fer a la vida
hem d’entendre’ns com a per-
sones que senten coses, i enten-
dre els altres. Tampoc és que
faci una gran apologia de l’art,
podria ser possible que el món
pogués funcionar de manera
ben feliç sense.
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