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NOVEL·LA D. SAM ABRAMS

“El dolç avís
de la mort”

om tot creador literari de talla,
Carme Riera necessita, de tard en
tard, espais de llibertat i expansió.

La veu de la sirena (2015), una festiva ver-
sió del conte d’Andersen, que el subvertia,
va ser una fugida d’estudi per després re-
prendre la seva carrera d’alta literatura.
Ara ha tornat a la palestra amb Les darre-
res paraules, la recreació d’una suposada
confessió, a mig camí entre l’autobiografia
i les memòries, de Ludwig Salvator Maria
Giuseppe Giovanni Battista Dominicus
Raineri Ferdinando Carl Zenobius Anto-
nin d’Habsburg-Lorena i Borbó, conegut
com l’arxiduc Lluís Salvador, dictada al
seu assistent Erwin Hubert, una mena
d’Eckermann austríac, des del seu llit de
mort al castell de Brandeis, el 30 de setem-
bre de 1915.

Riera estava triplement dotada per en-
carar-se amb l’extraordinària figura de
s’Arxiduc: els seus anys d’implicació per-
sonal, els seus dots artístics com a narra-
dora històrica i memorialista i la seva cu-
radoria de l’exposició commemorativa del
centenari de la mort, Jo, l’Arxiduc. El desig
d’anar més lluny, organitzada a Palma.

La novel·la comença amb una dilatada
Nota introductòria que es val del tradicio-
nal recurs del manuscrit inèdit trobat.
Després, el pròleg dóna pas a la transcrip-
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ció fidel de la versió catalana del text
d’Hubert recollit dels llavis de Lluís Salva-
dor en sentir “el dolç avís de la mort”.
L’arxiduc ordena el seu relat en nuclis te-
màtics successius on evoca la família, la
Primera Guerra, l’espiritualitat, la memò-
ria i la seva erràtica vida eròtica i senti-
mental. I a partir de l’eix vertebrador del
relat autobiogràfic i confessional, Lluís
Salvador va tocant un ample ventall de

qüestions tangencials com
ara la llibertat, la identitat, la
veritat, el temps, el valor de la
paraula, l’alteritat...  
    A punt de morir, Lluís Sal-
vador sent la necessitat im-
periosa de revelar l’autèntica
veritat sobre la seva vida per
resoldre els clarobscurs que
han preocupat els seus diver-
sos biògrafs durant més d’un
segle. De fet, la novel·la és un
mer pretext per a les teories
de la nostra autora sobre la
interpretació de la vida i
l’obra de l’arxiduc. En el
fons, Les darreres paraules és
el fruit més especulatiu de la
ingent recerca documental
que Riera va dur a terme
amb vista a la seva exposició.
La visió general de Riera del
personatge és molt encerta-
da, però no acaba de funcio-
nar com a narració. L’autora
ha reconduït cap al terreny
de la ficció un material que
pertanyia al món de la no-
ficció. Els errors de la narra-
ció ho demostren a cada pas. 
    El truc del manuscrit tro-
bat és un recurs massa fati-
gat. El relat de la confessió,
d’unes 120 pàgines, és massa

breu, perquè la vida de Lluís Salvador do-
nava per a molt més com a matèria literà-
ria. I el personatge literari de Lluís Salva-
dor queda massa lineal, massa monocord,
monotonal, monolític, apologètic i cor-
recte per correspondre a la veritat. Sens
dubte, la part més important del text és el
seu valor al·legòric, on Riera posa de relleu
el profund paral·lelisme entre l’època de
l’arxiduc i la nostra. ❋
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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

as avançat, Haru. Però encara
penses massa... Es veu en el
traç, es revela en la teva acti-

tud impacient, s’endevina en els teus ulls,
que no deixen de mirar cap a tot arreu...
L’harmonia arriba quan la disciplina
aconsegueix que ens oblidem de nosaltres
mateixos i, per tant, del nostre esforç”, és
una dels centenars de reflexions que rebrà
la protagonista de la novel·la durant els
cinc anys de formació en el dojo, una de
les escoles espirituals més cèlebres del país
oriental on viu. Els pares d’Haru són mes-
tres excel·lents en la pràctica del shodo,
l’art de la cal·ligrafia. El seu progenitor
“escriu les cartes de tots aquells que no co-
neixen el misteri de les lletres. És la seva
feina”. Però volen que la seva filla apren-
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Flàvia Com

La saviesa de
la lenta reflexió
gui el difícil art del tir amb arc, una de les
matèries més gratificants i adequades per
arribar a la perfecció vital absoluta a què
ha d’aspirar qualsevol humà.

El relat ens trasllada a “Terres d’Orient”
i comença en una casa petita, de fusta fos-
ca, envoltada de jardins i flors en un mo-
ment delicat: si la mare no hagués mort fa
poc li diria a Haru, que té 15 anys, que es

mengés la fruita que té al davant, “que t’ha
de fer sentir com et batega el cor. Li diria
la vida és la fruita, Haru, i els anys en són
la pell”. Una primera metàfora abans que
la narració ens traslladi al dojo, on l’Haru
passarà cinc anys d’aprenentatge. Apren-
drà la disciplina amb tanta il·lusió com
angoixa pels ensenyaments rebuts i els sa-
crificis que comporta. S’ha d’arribar a la
perfecció, que en l’art de tir amb arc és
clau: “Mai no tiris contra ningú; mai no
tiris per ser més que ningú; mai no tiris
per demostrar-te res a tu mateixa: el tir
amb arc és un estat propi que es pot com-
partir.”

Ja fora de l’escola, Haru s’haurà d’en-
frontar al contrast entre l’aprenentatge re-
but i la dinàmica competitiva, a voltes sal-


