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Fortament, 
Ford 
Richard Ford ha passat per Barce-
lona promocionant el seu nou llibre, 
Francament, Frank (Empúries / 
Anagrama, 2015, traducció catalana 
de Marc Rubió). És un home capti-
vador, el paradigma de nord-ameri-
cà blanc conscient de la història del 
seu país i alhora, també, que els pe-
cats originals amb què neixen són di-
fícils, per no dir impossibles, de ne-
tejar. Per això diu que li agrada molt 
el seu país, els Estats Units, però que 
cada vegada li agrada menys. És llàs-
tima que entre nosaltres la majoria 
de la gent el conegui pels seus dar-
rers grans llibres, com El Dia de la 
Independència i Canadà. Els qui en 
som seguidors entusiastes ens hem 
fet grans amb ell al llarg dels darrers 
trenta anys. Anagrama, per variar, el 
va introduir en castellà i ha continu-
at fins ara. En català va fer-ho Co-
lumna, en els seus començaments, 
a finals dels 80 quan va arriscar-se 
amb una de les novel·les de referèn-
cia de Ford, El cronista d’esports, en 
què introdueix el personatge de 
Frank Bascombe, que acabem de re-
trobar ara amb els quatre magnífics 
relats de Francament, Frank. Ford, a 
diferència d’altres autors nord-ame-
ricans de la seva generació, carrega 
amb el pecat del seu país, sense, per 
exemple, la protecció de la ironia. Al-
hora, però, és vital, sentimental i in-
tensament humà. 

EL ‘SANDY’ VA ARRIBAR 
MASSA AMUNT 

A Francament, Frank, tal com s’es-
devé a Incendios (1990), La última 
oportunidad (1981) i El cronista d’es-
ports (1986), hi ha un intent de refle-
xionar i dur a un pla objectiu les 
ruptures personals i familiars, lliga-
des en el cas de l’últim llibre amb el 
fet concret simbòlic de les destros-
ses de tota mena provocades per 
l’huracà Sandy el 2012 i la introduc-
ció a la reflexió sobre el fet de com 
viure la vida al caire dels 70 anys. Hi 
ha massa dolor, a l’entorn, i el pro-
tagonista, tal com fa no pas ara sinó 
al llarg de totes les històries que 
Ford ens ha regalat, ho encara amb 
diverses proteccions: l’amor, i un 
distanciament aparent perquè és un 
escèptic sentimental compromès 
amb els personatges. I, tot i semblar 
el contrari, dóna un missatge sòlid 
de confiança en la humanitat. Tal 
com deia el mestre Joan Fuster: 
“L’escèptic, i només l’escèptic, és 
sensible al temps, a la història, a l’ir-
repetible, al concret…” (Diccionari 
per a ociosos, “Escepticisme”).✒
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La col·lecció La Ne-
gra de RBA-La Ma-

grana s’acosta als 50 tí-
tols publicant la nova 
novel·la de Llort. A Sota 
l’asfalt, un noi de 27 
anys surt de casa una 
nit decidit a trobar el 
seu pare en algun punt 
dels 123 quilòmetres de 
les vies de la xarxa de 
metro. Promet violèn-
cia, erotisme i humor.
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Josep Pla deia 
que el mar era un 
fenomen impe-
netrable i subs-
tancial, una im-
mensitat col·loï-
dal amb una 

abrupta capacitat per donar vida i 
prendre-la, d’engendrar alhora el 
monstre i la sirena. No sé si recor-
deu aquell llibre deliciós que va es-
criure Miquel Martín anomenat 
Llegendes de mar de la Costa Brava, 
bellament editat per edicions Sidi-
llà l’any 2012, amb il·lustracions de 
Llenas Llensa. Un llibre inspirat en 
les històries i llegendes de la mar, 
contades bàsicament per mariners, 
i que deixava un esplèndid regust de 
sal i miratge. Ara, amb la intenció fi-
nal –imagino– de recórrer tota la 

La sal  
dels homes de la mar

costa catalana, l’editorial ha encar-
regat a l’escriptor Ignasi Revés (Sar-
roca de Lleida, el Segrià, 1976) com-
pletar aquella idea amb el mateix es-
perit narratiu, amb la intenció d’ex-
haurir el litoral català. El resultat és 
un llibre denominat Històries de 
mar de la Costa Daurada i el Delta de 
l’Ebre, un volum que inclou també 
un pròleg de Baltasar Casanova i 
amb unes il·lustracions exemplars 
de David Granato. 

Potser la diferència més palesa 
entre un llibre i l’altre, més enllà de 
l’estil i la llengua de cada escriptor, 
radica en el fet que a la Costa Dau-
rada i al delta de l’Ebre, de llegen-
des pràcticament no n’hi ha. El que 
sí que hi ha són les històries perso-
nals de la gent de la mar; de tal ma-
nera que les llegendes, en tot cas, se 

les inventen els pescadors a la ta-
verna quan no poden sortir a la 
mar pel mal temps. Els pesca-
dors són, més aviat, gent expan-
siva i xerraire, d’una memòria 
sostinguda i ferma. L’oblit no 
forma part de la seva naturalesa 
vital, i les històries, al voltant 
d’una taula i d’una forquilla, bro-
llen i van passant explicades de 
generació en generació. Però 
també hi ha generacions que 
s’extingeixen, com passa amb els 
oficis lligats al mar. La veritat és 
que, malgrat que hi ha més eines 
i més sofisticades, cada vegada hi 
ha menys pescadors.  

Fixar un món que s’esvaneix 
D’aquí la importància de fixar en 
paper, en lleixes i biblioteques, 
totes aquestes petites històries 
que fan de l’anècdota una trama 
existencial. Un món que, de fet, 
sembla esvanir-se en la broma 
del temps. D’altra banda, em 
sembla que aquesta és l’única 
manera d’acostar a la gent de ter-
ra endins el coneixement del 
món del mar, el color de les seves 
paraules pròpies, les seves parti-
cularitats, el sabor autòcton i gas-
tronòmic, la realitat, les duríssi-
mes condicions de treball, els at-
zars, les desgràcies i la joia, els 
noms dels vents i de les eines, la 
història, el caràcter i la vida.  

Històries de mar de la Costa 
Daurada i el Delta de l’Ebre és la 
prova que també hi ha literatura 
en les coses petites, i és aquí on hi 
ha l’encant del llibre, en el seu lo-
calisme substancial banyat per 
una llengua saborosíssima: en-
sumdemà, tossino, natros, estos, 
coixo, unflar, llimplia’l, llerga, 
allavontes, vàiguen, xicolate, ai-
xintes, xompo...; una delícia con-
versacional que esquitxa de sala-
bror la llengua viva. I malgrat que 
una certa nostàlgia va implícita 
en la pèrdua d’uns temps passats 
que no tornaran, el llibre és ale-
gre, bell i pròxim. Josep Pla soste-
nia que l’encant de viatjar (i de na-
vegar) era la lentitud, exactament 
la variació lenta; francament, a mi 
em sembla que és el mateix en-
cant que té el rodatge de la  
lectura.✒
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Tota la veritat i “no-
més la veritat” so-

bre l’embaràs, el part, el 
postpart, la lactància, el 
bebè, l’escola de mares, 
la parella i el llegat mas-
culí és el que ven La ma-
re que ens va parir. L’hu-
mor irreverent de La 
Quiles combina textos 
breus i il·lustracions que 
asseguren un recorregut 
amè per la maternitat.

La mare 
que ens va... 
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Aina Li ha publicat la 
seva primera no-

vel·la, El noi del bus, amb 
només 15 anys. Hi explica 
la trobada entre una noia 
i un noi en un autobús. 
Quan tornen a coincidir, 
decideixen que  no es di-
ran els noms durant un 
mes: ell serà el noi del bus, 
i ella, la noia del bus. L’au-
tora és bloguera i cursa 
batxillerat científic.
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