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Correspondències i

U
na carta d’a-
morescritaa
Babilònia fa
més de qua-
tre mil anys
podria ser la
primera re-
ferència de

correspondènciaentrepersones
de la història. El que és segur,
però,ésquedurantmilersd’anys
els homes s’han comunicat en la
distància mitjançant l’ús de les
cartes iqueaquestmitjàhaestat
indispensable finsquel’arribada
deltelègraf iel telèfonelvanferir
de mort i, actualment, el correu
electrònic ielserveidemissatge-
ria de mòbil li han descarregat el
tret de gràcia.

Malgrat tot, no es pot negar
que la comunicació ha millorat
molt. Avui es pot concretar una
cita en segons i també en segons
es pot ajornar o anul·lar. És
doncs, com es diu ara, molt més
operatiu estar comunicat mit-
jançant les noves tecnologies
que pel paper i el correu. Una al-
tra cosa és pensar què quedarà
per a les generacions posteriors
de totes aquestes cartes virtu-

Text:Tinta invisible Daniel Boada

als, i en tot cas quina és en rea-
litat la intensitat gràfica i de con-
tingut dels missatges creats pels
mitjans actuals.

Fins ben entrat el segle vint
les cartes van servir per difon-
dre teories filosòfiques, per do-
nar notícies de fets polítics, mi-
litars, històrics o culturals. Per
establir relacions, mantenir-les
o trencar-les. Va ser Pedro Sali-
nas qui va afirmar, en el seu lli-
bre El defensor, que “la carta és,
almenys, un invent tan valuós
com la roda en el curs de la vida
de la humanitat”.

Sembla,però,quehaarribatel
moment d’acomiadar-nos d’a-
quest ancestral sistema d’inter-
canvid’informació, iésenaquest
sentit que la històrica revista Li-
toral, compromesaamblacultu-
ra i l’art des dels seus inicis als
anys 20, ens presenta el seu nú-
mero especial Cartas y caligra-
fía. Per les seves més de 300 pà-
gines hi desfilen des de clàssics
romansfinsaautorsdelsnostres
dies.Escriptors,pintors,músics,
polítics, tots ens obren la seva
anima amb els més íntims dels
seus treballs, en molts casos au-

tèntiques obres d’art. A tall d’e-
xemple: hi podem trobar una
carta d’Ernest Hemingway a
Marlene Dietrich, una altra,
aquesta pornogràfica, de James
Joyce a la seva amant, i la missi-
va que era a la butxaca de Van
Gogh, dirigida al seu germà
Theo,quanesvatrobarelseucos
després que se suïcidés.

Però les reflexions que propo-
saLitoralnosónaïllades.Calem-
marcar-lesenuninterèsgenera-
litzatperl’artdelacorrespondèn-
cia que es reflecteix en diverses
publicacionsiexposicions,segu-
rament impulsades per la intuï-
ció que aquest és un mitjà que ja
fatempsquetéelsdiescomptats.

Cartes de Van Gogh
Així, finselmespassat(esvaaca-
bar el 18 d’abril ) es podia veure
a la Royal Academy of Arts de
Londres una exposició dedicada
al mateix Van Gogh que incloïa
les seves cartes personals. Vin-
cent van Gogh va tenir una vida
artística molt curta, poc més de
10 anys, durant els quals va fer
més de 2.000 quadres. Sis-cen-
tes d’aquestes obres s’esmenten

en la correspondència que man-
tenia principalment amb el seu
germà Theo, però també amb al-
tres familiars, amics i col·legues,
com la seva germana Willemein,
Émile Bernard, Anton Rappard
i Paul Gauguin.

Amb la col·laboració d’especi-
alistes del Museu Van Gogh
d’Amsterdam, es va muntar
aquesta exposició, però a més
l’editorial Thames & Hudson
n’ha publicat una edició comple-
ta i anotada en paper, i una altra
d’íntegra a internet. També es
pot trobar una aplicació magní-
fica per a l’iPod Touch i l’iPhone
d’Apple amb tot el material. En
les cartes de Van Gogh, moltes
il·lustrades, hi trobarem els es-
forços d’un artista autodidacte
per aprendre un ofici nou, la
passió pel color o pel cicle de les
estacions, totes les seves preo-
cupacions i obsessions. En defi-
nitiva, descobrirem el Vincent
van Gogh més autèntic. Una
imatge que s’allunya bastant
del fals estereotip de pintor im-
provisador i precipitat que es
podia tenir d’ell al donar un pri-
mer cop d’ull a la seva obra.
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A dalt, Bonnie Parker i una carta de Jacob.
A baix a l’esquerra, una de Paul Gauguin i una altra de
Benjamín Palencia i la portada de ‘Litoral’. Damunt
aquestes ratlles, una carta de Van Gogh. A la dreta, una
altra de Franz Kafka amb el seu sobre i una de Pablo
Picasso felicitant el Nadal

únic i platònic amor quan ell te-
nia 32 anys i ella 19. Un clàssic
recuperat i ara embellit amb les
aquarel·les de l’artista argentí.

Triadú i Calders
Més a prop nostre, quan el 1950
Joan Triadú va incloure quatre
relats de Pere Calders a l’Antolo-
gia de contistes catalans es va
iniciar entre tots dos una relació
epistolar que va durar fins a la
mort de Calders, el 1992. És el
resultat d’aquesta relació el que
trobarem a Estimat amic. Car-
tes. Textos (Publicacions de
l’Abadia de Montserrat). Més de
40 anys de cartes que ens mos-
tren la vida cultural i quotidiana
tant al país, on vivia Triadú, com
a l’exili de Calders. També aquí
les cartes ens permeten veure
un Calders i un Triadú en l’àmbit
més íntim i personal, units per
l’amistat i per la causa comuna.
L’edició conté a més una segona
part on el crític analitza i valora
diversos títols de l’escriptor.
Tota una recuperació d’una part
imprescindible de la nostra cul-
tura i la nostra història.

Per la seva banda, Ursula Do-

yle, a Los grandes hombres tam-
bién hablan de amor, presenta
una col·lecció de cartes de les fir-
mes més reconegudes. Nelson,
Napoleó, Keats, Byron, Beetho-
ven i Schumann, entre d’altres,
mostren els seus personals sen-
timents en una antologia única.

I japeracabar,elNewYorkTi-
mesvadesvelarfapoquessetma-
nesqueelrecentmentdesapare-
gutisempremisteriósJ.D.Salin-
gervaescriure11cartesdirigides
al seu antic veí, Michael Mitchel,
undissenyadorgràfic.Enelstex-
tos es mostra, malgrat la seva
fama d’esquerp i de viure reclòs
en si mateix, com un ciutadà
més, integrat en la societat i pre-
ocupat pel dia a dia, per la políti-
ca i la cultura. A més, Salinger hi
parladelasevaobra,decomacu-
mula material per a nous llibres,
i afirma que escriu cada dia. Tot
aixòpotferpensarenunpossible
llegat literari desconegut d’a-
questautor.Lescartes,quesóna
la Biblioteca Morgan de Manhat-
tan, seran exposades pròxima-
ment, donat que era voluntat de
l’autorquenoesfessinpúbliques
mentre fos viu.❋

Seguintenlamateixalínia, te-
nim a les llibreries les cartes de
Bonnie Parker i Clyde Barrow,
que durant la Gran Depressió
delsEUA,alsanys30,esvancon-
vertir en la parella d’atracadors
més romàntica i perillosa de la
història i que després de morir,
assassinats en una emboscada
de la policia el maig del 34, van
entrar al món de la llegenda per
convertir-se en una autèntica
icona moderna. Les cartes publi-
cadesperAnaS.Parejasotael tí-
tol de Wanted Lovers, las cartas
de amor de Bonnie and Clyde
aporten, a més de les pàgines
que,ambtendresa,humorimol-
taemoció, livaescriureBonniea
Clyde mentre aquest últim era a
la presó, tres poemes de la noia i
material gràfic desconegut fins
ara entre nosaltres, entre el qual
destaquenlesfotosdelscadàvers
cosits a trets.

Tambél’editorialElZorroRojo
vapresentarfapoquessetmanes
Cartas a Ophélia, de Fernando
Pessoa, amb il·lustracions d’An-
tonio Seguí. Es tracta de les 48
missives que el poeta portuguès
va escriure a la que va ser el seu

Les cartes
escrites ja
fa temps
que tenen
els dies
comptats
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