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POESIA JORDI LLAVINA

Elegia pel germà
n la tradició poètica catalana con-
temporània hi ha alguns llibres va-
luosos que tracten el tema de la mort

d’un ésser estimat. El príncep, de Joan Teixi-
dor, per exemple, és dedicat al fill mort. Lli-
bre d’absències, de Miquel Martí i Pol, recor-
da l’esposa traspassada. I, més ençà, Joana,
de Joan Margarit, parla de la desaparició de
la filla.

El guanyador del premi Carles Riba del
2007, Txema Martínez, afegeix a aquesta
tradició un llibre nou, Dol, tan lúcid com
bell. La mort del germà del poeta és l’argu-
ment de partida de l’obra, que proposa un
discurs diferent, no estrictament elegíac
(potser per això el llibre du el títol que du, i
no pas el de “Plany”, posem per cas). “I avui

E et moriràs, com cada dia”, diu un vers mag-
nífic, que expressa la recurrència que té la
mort d’algú que estimem en la nostra cons-
ciència. “La mort és un insomni”, llegim en
un altre poema: i sí, insomni i vetlla, cons-
ciència bategant, consciència que es fa més
aguda, més esmolada. Potser per això el
poeta exclama que “dec el millor que pos-
seeixo en mi / tan sols al sofriment”.

Les imatges, sovint, apel·len als sentits, per
excitar-los, per fer-los conscients, també, de
la pèrdua: “I enfonsem mentrestant les
mans / en la teva aigua, gel ardent i líquid”.
És una imatgeria vagament barroca, que
s’acompanya, moltes vegades, d’una absèn-
cia de puntuació que, més que no pas sugge-
rir el desordre i la torbació, al meu entendre

al·ludeix a la simultaneïtat de sensacions i
d’idees. Alguns dels poemes de Txema Mar-
tínez retornen als escenaris del passat, a l’at-
mosfera moral de la infància, com ara Visita:
“sense la mà que em prem la mà / camí d’es-
cola”. D’altres, com Dues filles, es claven en
el present. A soles acaba amb una reflexió so-
lemne, commovedora, que l’encavallament
tan brusc no fa sinó accentuar: “El que no
vam saber / ser és tot el que som”. Al final, en
l’adéu al germà, “asseguts al llit / com un
precipici”, hi ha una identificació plena amb
el finat.

Origen i fi es donen la mà. L’home és un
ésser per a la mort, va concloure Heidegger,
i la màxima consciència d’aquest fet el du a
prefigurar la seva pròpia desaparició. ❋
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Cotxe, embús, mare
ns encanten els contes de fades: creure
que els bons acaben guanyant, que els
dolents paguen les traïcions; que qui

s’aixeca molt, molt i molt aviat amb ganes de
treballar i fa la feina ben feta acaba vivint un
any sabàtic a Nova York; que hi ha justícia al
món i que un pobre val igual que un ric (tin-
gui o no tingui pasta a Suïssa o un àtic a Mar-
bella); que l’amor sempre arriba a temps i
que l’èxit no ens importa si no és just.

A la literatura també ens encanten els con-
tes. Ens agraden els autors que salingereixen,
les poetesses que es moren sense haver publi-
cat res la germana de les quals l’endemà troba
milers de versos brutals al calaix; els autors
joves que, arrogants amb la primera novel·la,
cauen a l’abisme Marca Acme amb la segona
i ja no es recuperen. I ens agrada matar l’au-
tor excèntric que triomfa quan està a punt
d’ingressar al club de petanca del seu casal.
Ens agrada si, abans de triomfar amb una no-
vel·la que havien rebutjat totes les editorials
possibles, una de petita (i, si és universitària,
ui!) s’arrisca i guanya. Si, a més a més, el tipus
és americà i ha tingut treballs estranys, arri-
ben a l’èxtasi.

Sam Savage (Carolina del Sud, 1940) té
part de tot això. Va publicar la seva primera
novel·la amb 68 anys. Es deia Firmin (2008) i
va ser un èxit de vendes gràcies als lectors més
que als intel·ligents senyors del màrqueting.
El protagonista era un ratolí de llibreria,
creava un univers d’empatia amb els fanàtics
de llibres, una secta que sovint trobem en la
lectura allò a què renunciem a la vida. Amb
un estil fet i unes pretensions que no infrava-
loraven ni lectors ni referents literaris d’ex-
cel·lència, el ratolí es va menjar un bon gra-
pat d’exemplars. El cercle perfecte, doncs.

Vidre és l’última obra de Savage. El plante-
jament és llaminer i té aroma de juguesca na-
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bokoviana. Una editorial encarrega a la seva
vídua, Edna, un pròleg a un llibre sobre
l’obra del seu marit, un escriptor de certa en-
titat. Edna va més enllà. Més que un pròleg,
escriurà un llibre a part en què, a poc a poc,
ens adonem d’aspectes del seu matrimoni i
de l’escriptor que tenen flaire de venjança, de
ferides obertes. Ho fa amb una màquina
d’escriure, l’anciana, des de la solitud de les
coses banals i la manca de transcendència de
qui que ja no té lligams amb un món que no
és el seu, i ens parla de tot i de res, una veu
sense esperança però mai nihilista.

Amb Vidre, Savage planteja als lectors un
tour de force innecessari. La seva Edna posa el
dit sobre el “play” i ens explica amb una pro-
sa grisa i naïf les petites coses que fan i totes
les que pensa. Savage ho fa sense fer cap dis-

criminació estilística, de plantejament o rit-
me discursiu. És segur que el seu estil narra-
tiu ens farà de flautista d’Hamelin i ens ofe-
garem. I per això s’ha de ser molt bo (Sebald,
Joyce, Wolf, Hrabal) o fer que l’excentricitat
del personatge, la cultura de l’autor i la musi-
calitat de la prosa sigui un ham infal·lible per
al que et compra el llibre. Hi ha haurà lectors
i crítics que diran que en aquest últim aspecte
Savage ho ha aconseguit. Jo no ho diré. Per
mi, el rei està nu i que em perdonin els déus.

Vidre no deixa de ser una aposta fallida que
no em porta enlloc. Un correctíssim monò-
leg teatral? Potser. Durant la lectura he recor-
dat les vegades en què he quedat atrapat amb
la meva mare en un embús. Ella també posa
el “play” i parla de tot i de res. A ella, però, me
l’estimo i no pretenc fer literatura. ❋
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