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Sam Savage es va
fer famós a una
edat ja avançada,
amb la publicació
de Firmin l’any
2006, la història
d’un ratolí que

s’alimenta dels llibres que s’amun-
teguen a una llibreria de Boston,
una amable novel·leta que li perme-
tia passar revista als tòpics del món
literari i establir un diàleg de tu a tu
amb els seus llibres preferits. Ante-
riorment Savage –nascut a Camden,
Carolina del Sud, l’any 1940– només
havia publicat un llibre, La vida cri-
minal d’Effie O., una novel·la en vers
que el mateix autor qualificava de
“llibre de nens per a adults”. Abans
d’això, després d’un temps ense-
nyant a la universitat (“breu i des-
graciat”, ens diu), va viure a Fran-
ça, per acabar a Wisconsin, i en la se-
va vida professional hi trobem ac-
tivitats tan diverses com mecànic de

La vida,
trivial i terrible

bicicletes, pescador de crancs, fus-
ter i tipògraf. El 2009 va publicar
una altra novel·la, El crit del peresós,
una amarga i divertida sàtira del
món (un altre cop) literari, on ens
pinta l’existència d’Andrew Whitta-
ker, un editor i escriptor fracassat,
amb uns colors amargs que acaben
component un dibuix de contingut
humorístic.

Vidre, el seu nou llibre, incideix
una vegada més en la vida literària,
amb una variació jo diria que una
mica més trista que la que trobem
en els seus llibres anteriors. L’excu-
sa argumental és la proposta que li
fa una editorial a Edna, la vídua de
l’escriptor Clarence: li proposa que
escrigui un pròleg per a la reedició
de l’única novel·la que l’home va pu-
blicar en vida. Però Edna fa una con-
traproposta: escriurà, sí, però no un
pròleg, sinó tot un llibre. Tot i que la
resposta de l’editora no és gaire en-
coratjadora, Edna emprèn la tasca

Un dels títols més signifi-
catius de l’obra de
Marc Fumaroli és La

diplomatie de l’esprit. L’assa-
gista i acadèmic francès re-
passa l’obra d’un seguit d’es-
criptors que, des de Mon-
taigne a La Fontaine, van con-
dimentar les seves obres d’en-
giny. Dos segles i mig després
del malabarista de les faules,
Josep Carner també faria
créixer versos en què l’esprit
té un paper significatiu, es-
crits paral·lelament a una tra-
jectòria diplomàtica que ar-
rencaria l’any 1921. L’autor
que es va donar a conèixer
amb Els fruits saborosos
(1906) passaria temporades a
Gènova, San José, l’Havre,
Hendaia, Madrid, Beirut,
Brussel·les i París, abans
d’exiliar-se –entre el 1939 i el
1945– a Mèxic. D’ençà de la fi
de la Segona Guerra Mundial
s’instal·laria a Brussel·les, on
s’estaria un quart de segle,
fins a morir l’any 1970.

Sembla que va ser a Henda-
ia on Carner va concebre, en-
tre el 1932 i el 1934, la idea
d’escriure un poema narratiu
sobre la història del profeta
bíblic Jonàs. Si tres anys des-
prés, a Beirut, va trobar “l’es-
tímul de la llum i del paisatge”
per al llibre, el poeta no va
aconseguir posar fil a l’agulla
–i enllestir– un dels seus po-
emaris més celebrats durant
l’anomenada “triste pendiente
de 1938”, quan l’amenaça de la
gran travessia de l’exili com-
partit amb el profeta comen-
çava a prendre cos.✒
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L’exili,
en vers

de posar-se a escriure a màquina,
gairebé més per pura grafomania
que perquè vulgui explicar res con-
cret o “transcendent” sobre el seu
marit. Perquè el que realment li
agrada a Edna és escriure a màqui-
na: aquest va ser precisament el seu
lligam amb Clarence, tota una vida
compartida escrivint tots dos a mà-
quina. A banda de la seva única no-
vel·la, Clarence també havia escrit
relats, i fins i tot havia participat en
el guió d’una pel·lícula rodada a Ve-
neçuela. Però el que és important no
és la figura de Clarence: com van de-
mostrant les pàgines que escriu
Edna, no és un autor prou interes-
sant per merèixer un llibre; tampoc
se’l pot considerar “un gran home”,
ni algú que deixés una empremta es-
pecial en els altres, si exceptuem
Edna, i potser la dona que va com-
partir amb ella els seus últims anys,
Lily, després d’una temporada vi-
vint en trio i d’una separació gaire-
bé molt poc dramàtica.

El que importa de Vidre és la re-
construcció (o deconstrucció, po-
dríem dir millor) que fa Edna de la
seva vida. Perquè en cap moment té
una pretensió estrictament autobi-
ogràfica, o evocadora. Res (o tot) és
prou memorable per merèixer una
evocació, però a la vellesa, quan ai-
xecar-se de la cadira costa, sortir al
carrer també costa, i qualsevol es-
forç pot ser el darrer, sí que paga la
pena enregistrar els moments que
es viuen, i el record forma part
d’aquests moments, incrustat d’una
manera inextricable. La tècnica de
Vidre (potser el més interessant del
llibre) és la juxtaposició: els records
s’enganxen i s’atropellen sense un
fil, en un exercici de memòria
proustiana, tot i que ni el que es re-
lata ni els comentaris d’Edna arri-
ben a tenir la projecció de l’escrip-
tura proustiana.

L’última novel·la de Sam Savage
és un llibre bastant més agre que
dolç (amb un to i un estil que Jose-
fina Caball manté extraordinària-
ment a la seva traducció), però tota
l’estona intenta dissimular-ho amb
la ficció que l’escriptura pot ser re-
demptora. Com diu Edna, referint-
se a la vida: “No hi ha paraules prou
trivials per expressar fins a quin
punt arriba a ser terrible”.✒
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Mary Higgins Clark ha escrit
una quarantena de novel·les

de suspens d’ençà que l’any 1968 va
debutar amb Aspire to the Heavens.
A un ritme d’un llibre a l’any, l’au-
tora nascuda a Nova York l’any 1929
planteja a Els anys perduts la histò-
ria d’un respectat acadèmic, Jona-
than Lyons, que poc després de des-
cobrir un valuós pergamí que es do-
nava per perdut, és assassinat. La se-
va dona, malalta d’Alzheimer, n’és la
principal sospitosa.

Els anys
perduts
MARY HIGGINS CLARK
Edicions 62
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“Tenir una cuina petita no vol
dir que hàgim de cuinar poc

ni menjar malament”, escriu Marta
Carnicero, que ofereix un centenar
de receptes saludables i temptado-
res –crema de porros amb cloïsses,
pollastre a la llimona amb ametlles
i alfàbrega, arròs sec d’espinacs i sei-
tons– al mateix temps que dóna pis-
tes de gran interès per a una bona or-
ganització del rebost i dedica un
apartat als recursos necessaris per
abastir la cuina.

Grans recep-
tes per a...
MARTA CARNICERO
Rosa dels vents
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Anna Casassas tradueix un llibre
imprescindible per a tot aquell

que es vulgui introduir en el remolí
creatiu balzaquià, emblema del re-
alisme del segle XIX. Octave Mir-
beau (1848–1917) va donar a conèi-
xer per primera vegada La mort de
Balzac a 628-E8 l’any 1907, però a
causa d’una demanda va fer arrencar
les pàgines dedicades a l’autor de la
Comèdia Humana dels 225 exem-
plars numerats. No van poder veu-
re la llum fins una dècada després.

La mort
de Balzac
OCTAVE MIRBEAU
SD Edicions
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