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Qualsevol que hagi seguit la trajectòria de Llo-
renç Soldevila (a la foto) coneix la seva afecció

pels itineraris literaris. Soldevila ha resseguit amb
lupa els paisatges que van inspirar Maragall, Verda-
guer, Pla, Porcel i Martí i Pol. I ara ha engegat un pro-
jecte ben ambiciós en el terreny dels vincles entre
topografia i literatura: la confecció d’un autèntic
atles literari en deu volums que ha de recórrer tot el
territori de parla catalana. Acaba de sortir el primer
volum d’aquesta magna obra, titulada Geografia lite-
rària, en una edició elegant, àgil i profusament il·lus-
trada. El volum està dedicat a 10 comarques barce-
lonines: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat,
Berguedà, Garraf, Maresme, Osona i Vallès.

Cadasecciódelllibreestàencapçaladaperunmapa
quesitualespoblacionsdelesqualsesparlaeneltext.
Els indretsemblemàticsdecadapoblacióestanrepre-
sentatsdetresmaneresdiferents: fotografiesrecents
en color, textos descriptius que revelen la importàn-
ciadels indrets, i fragmentsd’obres literàries,envers
i prosa, estretament vinculades a l’entorn.

Geografia literària té dues finalitats clares: vol ser
una guia que ens esperoni a recórrer el país i una
contribució decisiva a la construcció del país a par-
tir de l’explicitació de la profunda unió entre terri-
tori i cultura, sobretot cultura literària.

Compassaambtotaobrad’aquestamagnitud,exis-
teixen certes errades que comprometen la qualitat
d’aquest primer volum. Per exemple, hi ha afirmaci-
ons incorrectes, com titllar l’obra de Lluís Solà de po-
eta“predominantmentconceptualid’idees”.Hihafal-
tes de tacte i de gust, com la insistència excessiva en
el suïcidi de Gabriel Ferrater. Hi ha exclusions, com el
fet de no citar Pere Calders en parlar de Sant Cugat o
no parlar més extensament de l’obra d’Eugeni d’Ors
vinculadaalazonadelPenedèsielGarrafodeixarto-
talment de banda el vincle profund entre Albert Rà-
fols-Casamadai l’AnoiaonoesmentarelMolíPaperer
de Capellades o no evocar Josep Grau i Jofre en rela-
ció amb Manlleu i Vic. O l’incomprensible fet de ban-
dejarautorscomaraDionisioRidruejoiJoséMaríaVal-
verdequevanescriuretextosmoltsignificatiussobre
paisatgescatalans.Tambéésunapenaqueesprojec-
tin imatgesmassatòpiquesd’autorscomVíctorBala-
guerquejustamentnecessitenrevisions importants.
I finalment,s’abusadelrecursfàcild’omplirbuitsamb
autors prolífics com Verdaguer i Pla.❋

que tenen un protagonisme més destacat
són Felo i Teresa –joves amics de Josep,
també militants comunistes descontents–,
Vicente Rodrigo –cap de la Brigada Políti-
cosocial, encarnació de totes les misèries
i maldats de la dictadura–, Sebastián Piñol
–un honrat comissari de policia que gesti-
ona com pot el xoc entre les seves convic-
cions catòliques i la impietat gens evangè-
lica del règim al qual serveix–, Rafel Puig
–un antic mestre d’escola per a qui l’ètica
és molt més important que la ideologia–, i
elMessié–unlladredeguantblancqueper
mala sort es veu enredat en un crim que
esquitxa alguns membres significatius de
l’alta societat–. Difícilment el ventall d’hu-

manitats –caràcters i conviccions– po-
dria ser més complet.

Fent gala d’un ofici i d’una
destresa narrativa que ja nin-
gú no gosa regatejar-li, Tor-
rent ha muntat una novel·la
–plena de diàlegs enginyo-
sos, escrita amb una prosa
efectiva i electritzant– en
què la intriga sociopolítica,
les exaltacions ideològiques,
els dilemes ètics i els drames
personals depenen els uns
dels altres i s’influeixen mú-
tuament. Això, naturalment,
transmet al lector una pode-
rosa impressió de credibili-
tat i de complexitat, com si la
novel·la de Torrent fos, no
un relat històric qualsevol,
sinó un tros de vida recupe-
rada, rescatada de l’oblit.

Molt notable.❋

Un atles
literari

Assaig
D. Sam Abrams

narrava la seva dèria per recu-
perar la memòria del seu avi
patern. Tant és així, que els
dos idiomes naturals del seu
blog a la xarxa són el català i el
rus, sense deixar de banda els
seus articles en francès i en les
altres llengües que domina.

Però a Un país de butxaca
deixa molt clar que “sense els
meus avis no sabria català.
Potser l’hauria après pel meu
compte amb llibres i discos.
Ara parlaria com un robot, el
català del Digui, digui amb un
reclam francès. Vaig apren-
dre la llengua de la meua gent
a la cuina, sota un parador de
cassoles immemorials i en
companyia de sitrells d’oli,
d’un porró comprat a Andor-
ra i del Sagrat Cor d’un pele-
grinatge a Lorda”.

I és aquesta parla rica, pro-
funda i genuïna dels seus avis
materns, ben amanida amb
girs encara més dialectals i
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Ferran Torrent
presenta una novel·la
ambientada en la
València dels anys 60

adobada amb la seva dèria
lectora de la millor literatura
catalana de tots els temps, la
que usa Bezsonoff per expli-
car la seva conversió total al
catalanisme. Si hi afegim
aquella alegria seva per expli-
car les coses, la seva vida ar-
rauxada, que li agrada tant di-
fondre, i el seu seriós i profund
sentit de l’humor, el lector es
troba davant d’un llibre amè,
que es llegeix amb la intensi-
tat d’una bona novel·la, amb la
passió per conèixer vells mots
i expressions encara ben vius
de l’idioma i amb la seguretat
que el somriure i la rialla seran
ben presents al seu rostre en
tot el llibre.

I amb un conclusió optimis-
ta: el català és una llengua en
quèespotfertotelquelidonila
ganaaqui lidoni lagana.Coma
l’autordelllibre.Quenoéspoca
cosa,amblapressióquepateix
del seu mateix entorn.❋
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