
aral·lelament a la producció actual,
sovint el mercat s’anima amb la re-
pesca d’autors ja difunts, potser des-

apercebuts en vida, i llavors ens arriba el de-
goteig de l’obra amb caràcter de fenomen.
Així va passar amb Sándor Márai, de qui el
1999 vam descobrir l’esplèndida L’última
trobada i encara cueja el rescat de vells títols.
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Ara bé, la literatura més propensa als res-
cats és la nord-americana, sovint amb el re-
forç de Hollywood. És a partir de Revolutio-
nary Road (novel·la publicada el 1961 i filma-
da el 2008) que hem conegut l’obra de Ri-
chard Yates. Com a exemples més recents, te-
nim Tres nits (Proa, 2012), abans publicada
com Tony i Susan, d’Austin Wright, i ara aca-
ba de sortir L’escombra del sistema (Edicions
del Periscopi, 2013), del malaguanyat David
Foster Wallace.

Però des de fa nou mesos l’efecte boca a
orella està consolidant John Williams
(1922-1994) com a nou difunt revelació. Sto-
ner (Edicions 62, 2012) s’està mereixent la fa-
ma de “la millor novel·la que he llegit en els
darrers anys” i, a mitja redacció d’aquest arti-
cle, conec la publicació d’August, la que li va
fer guanyar el National Book Award 1973. En
sabíem ben poc d’aquest texà professor d’es-
criptura creativa a la Universitat de Denver,
autor de dos poemaris i tres novel·les, i ara

ens sorprèn amb aquest text del
1965 que provoca una rara addic-
ció. La història va de la biografia
de William Stoner (1891-1956),
un gris professor ajudant de la
Universitat de Missouri, de caràc-
ter taciturn i fred, amb difícils re-
lacions familiars i professionals,
de qui la biblioteca només con-
serva un manuscrit medieval.
    Què passa perquè una vida me-
diocre esdevingui una lectura
apassionant? Simplement: està
explicada des d’una saviesa literà-
ria de primer ordre, capaç de
treure humanitat de l’estil més
concís i petri. El narrador li se-
gueix totes les etapes vitals, des
dels orígens familiars de granger
fins a la mort, alternant les llar-
gues explicacions amb escenes de
diàlegs tallats amb escarpa, sense
que en cap moment tinguem mo-
tius per admirar un home tan poc
heroic, sinó més aviat per lamen-

tar-ne la submissió a la mediocritat. Però és
amb observacions tan subtils com punyents
que el narrador s’endinsa en uns estrats que
ens toquen la sensibilitat i ens fan còmplices
d’una existència que volem conèixer fins al
final, sense excuses.

Molts moments per recordar
Difícilment oblidaré el moment que el dis-
cret estudiant d’agricultura descobreix la vo-
cació literària davant d’un sonet de Shakes-
peare. Ni com se’m presenta la personalitat
de la futura esposa. Ni la reunió de tres beve-
dors de cervesa que deriva cap a la radiogra-
fia més despietada del futur universitari. Ni...
Ara, però, la solidaritat que m’ha encomanat
William Stoner, em du a preguntar-me
quants personatges de la seva talla han caigut
víctimes de l’oblit literari. Qui decideix les
obres que cal salvar de la desmemòria?
Quants difunts que se la mereixen no tindran
una segona oportunitat? ❋
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a uns mesos vaig dedicar una d’aques-
tes motacions a un terme sensacional
per anomenar els barcelonins que vaig

trobar viu a Aiguafreda. Res de pixapins o ca-
macos. Resulta que els locals anomenen es-
quenafreds els estiuejants barcelonins perquè
quan es fa fosc i refresca de seguida corren a
buscar un jerseiet. A més, no se’l posen ben
posat, sinó que se’l pengen a les espatlles com
si fos un xal, amb les mànigues pengim-pen-
jam o entrellaçades per davant i el tronc del
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Camalluents?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

jersei escalfant l’esquena. D’aquí, els esque-
nafreds d’Aiguafreda. El terme em va recor-
dar un costum que els indígenes de Matade-
pera practicaven amb els qui gosàvem estiu-
ejar-hi: portar-nos de nit al bosc a caçar la xi-
beca. Quan ens tenien ben entabanats a la re-
cerca d’aus nocturnes ens llançaven una ga-
lleda d’aigua (freda) pel cap. Però a Matade-
pera mai no van inventar cap mot per ano-
menar els estiuejants, més enllà d’adaptar el
castellanisme de veranejant. En canvi a Cas-

tellterçol sí. A la pàtria d’Enric Prat de la Riba
es fixen en les extremitats inferiors dels bar-
celonins i ens anomenen camalluents. Com
que els (i les) estiuejants capitalins van ser els
primers de lluir cuixa passejant pel poble
amb calça curta, els castellterçolencs es van
fixar que lluïen morenor amb les cames ben
untades de Nivea (que era la crema solar de
l’època). I d’aquí, aquest esplèndid apel·latiu
compost de camalluents que s’afegeix als ja
rebuts de pixapins i esquenafreds. ❋O

p
in

ió




