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Totes les històri-
es d’amor, deia 
David Foster Wa-
llace, són històri-
es de fantasmes: 
inventem algú 
que no existeix, 

ens inventem també nosaltres, i 
aquests espectres ens perseguei-
xen tota la vida. Això li passa a la 
narradora de Fam blava (Angle), 
la nova novel·la de Viola di Grado, 
autora fa una dècada de l’èxit in-
ternacional Setenta acrílico, tre-
inta lana (Alpha Decay). Arribada 
a Xangai mesos després de la 
mort traumàtica del seu germà 

Espectres caníbals  
de l’amor a Xangai

bessó, la protagonista s’enamora 
de la Xu, alumna seva d’italià. Bé, 
només n’és alumna de dia; la nit la 
governa la Xu. 

Hi ha dos espectres, doncs: el 
bessó mort que l’obsessiona, i la 
Xu, a qui idolatra, voluble i caprit-
xosa, sempre un misteri. Tanma-
teix, en ella hi diposita les poques 
ganes de viure i de trobar una no-
va identitat; la mateixa narradora, 
ostatge de la seva solitud, esdevé 
un espectre que devora. 

Precisament el menjar, i, més 
que el menjar, el consum dels cos-
sos dels altres, és un motiu recur-
rent del llibre. Xangai és un lloc on 

sent estrangera d’ella mateixa, 
ecos d’una autora com Amélie 
Nothomb. Hi grinyola, potser, un 
excés d’intensitat en el drama, i en 
això es distingeix, per exemple, 
d’Ottessa Moshfegh –autora del 
mateix catàleg, ben distinta però 
generacionalment pròxima i de la 
qual hi apreciem ressonàncies–, 
que introdueix distància i ironia 
en el relat. 

Confondre amor i sacrifici 
El llibre és, doncs, oportú i correcte, 
tot i que cal reconèixer una forma 
pròpia, una veu personal. En alguns 
moments aquest estil perd consis-
tència en les analogies forçades que 
ens treuen de les escenes, i en la re-
iteració de l’argument, que perfila 
uns personatges poc evolutius, 
menys misteriosos i profunds del 
que l’autora desitjaria. El ritme nar-
ratiu descansa en el treball sobre els 
paràgrafs, que funcionen com a con-
tes breus. Di Grado brilla com a ob-
servadora perspicaç dels petits mo-
viments emocionals, “com quan en 
una discussió els sentiments es tor-
nen mecànics i ja no ens identifi-
quem amb el que estem dient”. 

La narradora sent fam, sí, però 
de ser mirada. Hi ha sexe i amor, 
però sobretot gelosia; la relació se 
sosté a còpia de mossegades caní-
bals perquè el sacrifici i l’amor es 
confonen quan t’han estimat poc. I 
la Xu volia el seu sacrifici, entre 
imatges intermitents de gratacels 
brillants, mercats d’insectes per a 
turistes i escorxadors abandonats: 
la Xangai postindustrial, elèctrica 
i inhumana, “un grapat de llums i 
colors enmig de la foscor”. 

Hem de parar atenció al catàleg 
editorial d’Angle, que acull aquesta 
edició. Hem parlat abans d’Ottessa 
Moshfegh, però podem afegir, dins 
aquesta mateixa col·lecció, i en una 
línia similar, Alba Dalmau o Xavier 
Aliaga, sempre amb edicions o tra-
duccions impecables, en el cas que 
ens ocupa a càrrec d’Anna Carreras. 
Si escriure és un acte polític, editar 
ho és potser més, i el catàleg d’Angle 
no és casualitat, és un esforç sostin-
gut i encertat que mereix, encara, 
millor sort.✒

El títol d’aquest 
aplec líric, I de-
sitjo i cremo, és 
un bell vers de 
Safo, que conté 
l’esperit d’una 
obra la novetat i 

l’emoció de la qual arriben incòlu-
mes, travessant els segles, fins als 
nostres dies. El subtítol, poesies in-
completes, és una estricta descrip-
ció filològica del que passa amb el 
llegat d’aquesta poeta i música, in-
ventora del plectre per tocar la li-
ra, que va viure a cavall dels segles 
VII i VI aC: el que ens n’ha pervin-
gut és, per força, incomplet, frag-
mentari. “La conservem a trossets: 
uns dos-cents fragments”, explica 
Eloi Creus, que signa una feina ex-
cepcional de traducció i explana-
ció de tots aquests fragments, “res-
tes, només, d’un naufragi colos-
sal”. Com una gran gerra de la qual 

El més bonic del món és el que estimes
només haguéssim conservat al-
guns bocins escadussers: bocins, 
però, que ens permeten fer-nos 
una idea de la magnificència del 
conjunt. Val a dir, encara, que l’edi-
ció present és la més completa que 
s’ha publicat mai fins ara en català. 

Safo és una potent veu femeni-
na que va triomfar en el seu temps. 
Forma part del cànon dels nou 
grans lírics grecs, com indica el 
traductor. I “va fascinar els grecs i 
els llatins, tant per la seva obra 
com pel personatge desdibuixat 
per la llegenda”. Maria Callís, en el 
seu epíleg, hi afegeix que “un dels 
motius que funda és, sens dubte, el 
de l’expressió artística d’un supo-
sat ‘etern femení’”. La mateixa po-
eta catalana traça, en el seu text, 
un suggeridor paral·lelisme entre 
Safo de Lesbos i Maria Antònia 
Salvà. “Et dic que de nosaltres al-
gú en té el record”, fa un dels ver-

haiku: “de sota les ales, la cigala / 
deixa anar un cant agut inestronca-
ble quan l’estiu xardorós / s’escam-
pa sobre la terra que crema...” 
Aquests dos, prou coneguts, no es 
refereixen, lleugerament, a una po-
ma aïllada, d’una banda: “... com 
s’enrogeix la poma melosa dalt 
d’una branca, / alta damunt la més 
alta, i allí els collidors l’oblidaren: / 
no l’oblidaren, sinó que no podien 
haver-la”, i a la flor del jacint, de 
l’altra: “... com els pastors que amb 
els peus aixafen a dalt les munta-
nyes / el jacint, i acaba per terra la 
flor que és de porpra...” En la flor i 
la fruita hi ha expressades, en for-
ma de símbol, la virginitat i la ma-
duresa (o potser un orgullós des-
deny). Parlant de pomes massa en-
lairades, l’estil de Safo es podria 
comparar amb una badoquera: ca-
paç d’abastar el fruit més alt –i, per 
tant, el més dolç– de la poesia.✒
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sos sàfics, que Creus aclareix i Ca-
llís pren com un dels més repre-
sentatius de la voluntat de persis-
tència en la memòria per mitjà de 
l’herència lírica.  

En la cançó 16, Safo es pregun-
ta què és el més bonic del món. No 
pas genets, ni l’exèrcit; res de tot 
allò que canta la poesia èpica: “Jo 
afirmo / que és el que estimes”. 
L’asseveració no devia deixar de 
sorprendre en els dies que aquests 
versos es cantaven. En una altra 
composició, el jo s’havia adreçat a 
Afrodita per demanar-li: “lluita al 
meu bàndol”. Molts d’aquests frag-
ments formaven part d’epitalamis, 
és a dir, cants de noces. “No s’ha 
d’oblidar mai la funció social, cul-
tural i cultual que tenia la poesia 
grega arcaica”. N’hi ha que diríeu 
que segueixen una inspiració sem-
blant a la que, uns quants segles 
més tard, il·luminaria la tècnica del 

el menjar és immenjable i les per-
sones es devoren entre elles. La Xu 
devora compulsivament, en té 
l’habitació plena, de restes po-
drint-se, de pots a mig menjar de 
fideus, de fruites en descomposi-
ció, d’ous florits. Alhora, quan 
s’ajunten endrapen viandes que 
l’horroritzen: estómac, cervell, 
llengües. El llibre mateix, com un 
menú de l’horror, s’estructura en 
capítols que es titulen pulmons, 
cor, cabells, mans, estómac...  

Hi detectem, en aquesta topada 
simbòlica i lingüística entre Ori-
ent i Occident, i en aquest abisme 
dins del qual la protagonista se 


