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Mary Anning va ser la primera 
gran caçadora de fòssils de la histò-
ria. A les platges del poblet anglès 
de Lyme Regis va trobar a principis 
del segle XIX alguns dels monstres 
fossilitzats més reveladors de l’era 
juràssica. Els seus descobriments 
van posar geòlegs i paleontòlegs 
damunt la pista de la teoria evolu-
cionista sobre l’origen de les espè-
cies que anys més tard Darwin des-
envoluparia i que va qüestionar el 
paper de Déu com a creador. Però 
Mary ni sabia, ni es podia plantejar 
res de tot això. Era filla d’un ebenis-
ta, en un poble remot, dona i gaire-
bé analfabeta. Si buscava fòssils era 
perquè la seva família no es morís 
de gana. Tracy Chevalier ha con-
vertit aquest personatge històric 
en l’heroïna de Criatures extraordi-
nàries, que ara publiquen Lumen i 
La Magrana.
 Com a la seva novel·la més fa-
mosa, La jove de la perla, Chevalier 

es fixa en una jove sense recursos 
que intenta sobreviure en una socie-
tat on l’extracció social i la condició 
femenina la condemnaven: «No era 
un personatge obvi per a una novel-
la, però m’agrada la gent de qui s’es-
pera molt poc i de sobte fa alguna co-
sa extraordinària. Mary va impres-
sionar el món científic de l’època, 
dominat i controlat pels homes. Era 
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una dona sense educació, però va 
trobar uns fòssils extraordinaris», 
comenta Chevalier, al club del Soho 
londinenc on té lloc l’entrevista.

Necessitat i ciència

El seu és un relat a dues veus, la de 
Mary i la d’Elizabeth Philpot, una 
dama educada. Malgrat les diferèn-
cies que les separaven, totes dues 
van entaular una estreta amistat i 
van passar moltes jornades a la plat-
ja buscant les empremtes del passat. 
«En principi volia exposar només el 
punt de vista de Mary Anning, però 
quan vaig començar a investigar so-
bre la seva vida vaig trobar Elizabeth 
Philpot. Vaig descobrir que eren bo-
nes amigues i que anaven juntes 
a buscar fòssils cada dia. Aquesta 
amistat em va intrigar perquè hi ha-
via molta diferència d’edat, de cul-
tura i de classe social, i en aquella so-
cietat eren barreres molt marcades», 
assenyala Chevalier. «Mary busca-
va fòssils per menjar i per comprar 

per aconseguir el que volen». El final 
relativament feliç de la seva novel-
la no passa pel matrimoni, com pas-
sa amb les obres de Jane Austen, que 
va visitar Lyme Regis, on va situar 
alguns moments de Persuasió. Aus-
ten fins i tot va anar a l’ebenisteria 
del pare de Mary per a unes repara-
cions, però l’home  va demanar mas-
sa diners. «Quan vaig trobar aque-

L’escriptora britànica 
Tracy Chevalier. 

carbó. Elizabeth guardava els fòssils, 
no necessitava vendre’ls. La seva col-
lecció és ara a Oxford».
 Totes les protagonistes són solte-
res, «cosa que en aquella època es ve-
ia com un absolut fracàs», apunta 
l’escriptora, especialment interes-
sada «en aquelles dones del passat 
que normalment no tenen cap po-
der i han de trobar la seva pròpia via 
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tre busques fòssils, no penses en 
res més. És molt terapèutic».
 De Criatures extraordinàries s’es-
capa l’olor del mar, el batre de les 
onades, les ràfegues del vent. Un 
escenari que es trasformarà en pel-
lícula. Mary Anning ja té una sala 
al Museu de Ciències Naturals de 
Londres. Aviat ocuparà també un 
lloc a la història del cine. H

lla dada, vaig pensar a incloure Aus-
ten com un personatge més, però 
després em va semblar que era por-
tar les coses massa lluny», explica 
Chevalier, que té una casa a Dorset 
i s’ha contagiat de la passió pels fòs-
sils. «M’encanta buscar-ne, és una 
manera excel·lent de meditar. Vaig a 
la platja i deixo enrere la resta de la 
meva vida, tan ocupada. Allà, men-
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El llegat de Kafka a Tel Aviv 
pateix estranys robatoris
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E
mbolicats en una disputa 
judicial des de fa dos anys, 
els manuscrits ocults de 
Franz Kafka (1883-1924) 

podrien estar desapareixent lenta-
ment de la casa de Tel Aviv on els cus-
todien les germanes Hoffe, que van 
heretar el llegat literari de l’escrip-
tor txec. La vivenda ha estat assalta-
da fins a tres vegades en els últims 
mesos. Ningú sembla saber exac-
tament què ha desaparegut enca-
ra que, segons la propietària de la 
casa, els lladres es van emportar lli-
bres, cartes i partitures de Max Brod, 
l’amic i marmessor de l’autor de La 
metamorfosi. 
 Kafka a penes va publicar en vida. 
Poc abans de morir de tuberculosi, 
li va demanar a Brod que cremés els 
seus manuscrits perquè mai fossin 
publicats. Però el seu futur editor, 
que va ordenar els seus escrits com 
qui ordena un  trencaclosques, no 

li va fer cas i el 1939, anticipant-se a 
la invasió nazi, va fugir de Praga cap 
a Tel Aviv amb els papers de Kafka a 
la maleta. Brod es va establir a la ca-
pital israeliana i abans de morir, el 
1968, va donar a la Universitat d’Ox-
ford els manuscrits d’Amèrica i El cas-
tell. La resta la va llegar a la seva secre-
tària, Esther Hoffe, en un testament 
que ara és objecte de disputa entre les 
seves dues filles i la Biblioteca Naci-
onal d’Israel. Al llarg dels anys Hoffe 
va anar venent alguns dels tresors de 

Kafka. Entre ells, el manuscrit d’El 
procés, subhastat el 1990 per gairebé 
dos milions de dòlars. La resta, des 
de cartes a contes com Un metge ru-
ral, la va guardar a la seva casa de Tel 
Aviv, fins que al morir, fa dos anys, la 
va cedir a les seves  dues filles. 
 I aquest és l’apartament on han 
entrat els lladres. El primer furt es va 
produir el setembre del 2009. Els al-
tres dos, dilluns i dimecres de la set-
mana passada, segons ha denunci-
at Eva Hoffe, de 78 anys. La pregunta 
és si es van emportar algun dels ma-
nuscrits de Kafka. Així ho sospita la 
Biblioteca Nacional, encara que l’ad-
vocat d’Eva Hoffe sosté que només 
ha desaparegut «un nombre insigni-
ficant de documents». 
 
EL PROCÉS / La disparitat d’opinions 
sembla lligada al litigi judicial que 
les enfronta. Des de fa dos anys la bi-
blioteca reclama als tribunals el lle-
gat de Kafka i Brod. Els seus advocats 
defensen que és impropi que un ma-
terial tan valuós estigui en mans pri-
vades, lluny del públic, i guardat en 
condicions inadequades. «Ja havíem 
advertit que els documents no s’es-
taven cuidant degudament», va dir 
ahir el lletrat que representa l’Estat, 
Meir Heller. El procés continua. H

Les hereves de 
l’escriptor denuncien la 
desaparició de llibres  
i cartes de casa seva
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