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Mary Farrell és una professora de literatura
anglesa i nord-americana de la Universitat
Jaume I de Castelló, nascuda el 1941 a
Maryland (EUA), que de vegades, els diumen-
ges a la nit, es prepara rosetes de dacsa (o
panís, o blat de moro) per a sopar, amb cava,
mentres mira el “Trenta minuts” de Joan Salvat
a la TV3. També varia els seus menús: i si li ve
de gust, es fa creps amb plàtans, des crêpes
aux bananes. Abans cuinava molt, quan ha-
via d’alimentar entre quatre i cinc persones a
casa, amb els àpats corresponents. La simplifi-
cació actual la viu en part, ens conta, com una
mena d’alliberament.

Després d’una vida viatgera que va dur-la de
Xicago a Lyon i a Barcelona (ciutats on ha vis-
cut), finalment s’ha establert a Castelló i amb tot
el bagatge d’experiències ha compost un llibre
breu, però substanciós, un compendi de vivèn-
cies i de reflexions, d’evocacions i de meditaci-
ons, caracteritzat pel bon humor i que té un fil
conductor central: els mil i un aspectes de la
cuina i l’alimentació, la memòria del què ha
menjat, els grans canvis que en tot aquest ram
ha produit el tipus d’economia, que cada vega-
da “industrialitza” més coses, sota la qual vivim.

Els moments autobiogràfics es barregen amb
la descripció de tota mena de sensacions gus-
tatives i de tècniques de cuina, la reflexió so-
bre la transformació de les manera d’alimen-
tar-se s’alternen amb evocacions sobre els llocs
que ha vist en els seus viatges, sobre les diver-
ses ciutats i països que ha visitat, que en són
molts, i dels quals en gurda una memòria
irremeiablement lligada al sentit del gust.

Les divagacions no són gens banals. Mary
Farrell aconsegueix una prosa que es guanya
al lector, plena de notícies i de pensaments
dispersos, però amb centres de gravetat recur-
rents, que d’alguna manera integren una refle-
xió de més abast, diria que sobre el sentit “de
tot plegat”, a manera de recapitulació quan
s’arribat a un punt de la vida que permet una
perspectiva dilatada. Però ella, lluny de posar-
se transcendent o greu, ens explica històries i
anècdotes divertides, i ens parla sobretot de
cuina, aquesta font quotidiana de petits plaers
basats en un treball manual de precisió i a
l’abast, i en general d’aliments, menjars i be-

gudes, un element cultural central de les dife-
rents societats, amb multitud de significacions
i derivacions de tota mena.

Sovint les petites històries desborden l’aspec-
te culinari, i tenen com a objecte consideraci-
ons d’un altre tipus. Posaré com a exemple un
d’especialment colpidor: la impressió que li fan
les zones interiors de Tarragona (un paisatge
que trobaríem, molt paregut, també a l’interi-
or de Castelló), que la catapulten al temps dels
Evangelis. L’espectacle de tossals, vinyes, figue-
res, pous, ramats i oliveres, certament, ofereix
un escenari força més bíblic i versemblant per
aquesta mena d’històries que no els camps
verds i amables, d’una amenitat tan definida,
de les terres —de regadiu natural— de les re-
gions humides del nord.

Darrere de les anècdotes i les reflexions s’en-
treveu, doncs, una història personal, que l’au-
tora administra amb discreció i saviesa, amb
ple domini del ritme narratiu i de l’amplària del
tros de vel que vol descòrrer. El tipus d’escrip-
tura que practica Mary Farrell, aquesta mena
d’evocacions iròniques i divertides barrejades
amb informacions pràctiques i observacions di-
rectes, fa de molt bon llegir (el lector s’ho pas-
sa realment bé) i compta amb predecessors
distingits, que no és cas enumerar ací. Sense
anar més lluny, però, en podria ser un el mag-
nífic i divertidíssim llibre de Tomàs Graves
Volem pa amb oli (J. J. de Olañeta editor, Pal-
ma de Mallorca, 1998), un d’aquells llibres que
us agraeixen quan els recomaneu.

Amb aquest volum, que es fa curt, prologat
per Joan Garí, l’autora guanyà el Premi d’As-
saig Ciutat de Vila-real 2002, fa una entrada
esperançadora en les nostres lletres i aporta
un toc personalíssim en el terreny de la no fic-
ció. També d’aquest llibre es pot dir que us ho
agrairan quan el recomaneu.

Gustau Muñoz

Em sap greu: jo no pertany a cap ge-
neració imparable. Sóc una illa dins una
illa, m’agrada llegir i escriure, aprendre
i passejar pel camp. Tampoc sóc car-
nerià. No és un poeta que m’hagi mar-
cat, però sent per ell un gran respecte,
trob que és un autor de «cànon» i el seu
Nabí em sembla un llibre important. Per
entendre i valorar una obra cal situar-
la en el seu context. Amb tanta post-
modernitat, podem acabar acusant la
Divina Comèdia de rotllo llarg, feixuc i
rar. Hem perdut els orígens, els refe-
rents, la saviesa, i no tenim identitat.
Sempre havia sentit parlar del famós
«seny» català i l’únic que trob és «l’ava-
ra povertá di Catalogna». Reivindic la
meva menorquinitat. Tampoc sóc ribià.
No me l’enduria a una illa deserta,
però, en la nostra història literària,
Carles Riba és un poeta fonamental.
M’agraden Ferrater, Espriu, Vinyoli, Es-
tellés... i m’agrada sentir parlar de Li-
teratura amb coneixement, rigor, intel·-
ligència, deixant de banda qüestions i
fòbies personals. N’hi ha que parlen
sense haver llegit, d’oïda, i pontifiquen
viscerals. N’hi ha que aprofiten el seu
poder cultural per autopromocionar-se,
per ser traduïts, per figurar a antologi-
es... Són els hereus de l’oblit. Kant no
es va moure de Königsberg. Blai Bonet
no va sortir pràcticament de Santanyí i
els seus llibres no es venen gaire, però
en Blai és gran, molt gran, i en Villan-
gómez, a més, una bona persona.

S’han perdut els papers, el criteri, les
formes. Jo no entenc aquesta eixorca ne-
cessitat de matar els pares literaris. No
esper, com Quasimodo, veure passar
cap cadàver d’enemic davant la porta
ni crec com el general Custer que el
millor indi sigui el mort. Per deu postis-
sos minuts de fama baratera un no s’ha
de prostituir, perquè —la dignitat es pot
vendre, però no es pot comprar— tot és
fum i encalçar el vent. Pessoa tenia clar
que no volia ser cèlebre, sinó immortal.
El món literari sembla un cada vegada
més buit i artificiós mercat. Ja ho deia
Horaci: «Si hortum in bibliotheca habes,
deerit nihil». Crem un munt de branques
seques i m’assec entre els ullastres a lle-
gir Dant.

Ponç Pons




