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capítols posteriors, en un anar i ve-
nir de l’abans i després de cada mo-
ment transcendent. Cada capítol,
cada ratlla de la vida, explica petites
històries que van enllaçant tots els
personatges i que, de retruc, van
conformant la seva manera de ser,
les seves il·lusions i desencisos i els
seus sentiments. Un retrat del seu
interior vital, que inicia la pel·lícula
total de la vida d’un segle d’una nis-
saga familiar i que a la vegada per-
met també contemplar un gran mu-
ral de la història social d’una comu-
nitat rural del País Valencià, la que
va de finals del segle XIX a finals del
segle XX.

Raquel Ricart (Bétera, Camp del
Túria, 1962) és poc coneguda a Ca-
talunya, però ha fet una tasca literà-
ria important al País Valencià. A més
d’un text dramàtic, ha publicat dues
novel·les i el relat juvenil Van ploure
estrelles. La novel·la Les ratlles de la
vida va guanyar el premi Octubre 3i4
d’aquest any. ❋

Raquel Ricart va guanyar el premi
Octubre amb aquesta novel·la
EZEQUIEL CASTELLANO

aldar per escriure unes cartes adreçades a
alguns dels més destacats prohoms cata-
lans de la segona meitat del segle passat,

convertir-les en les seves biografies, tot recobrant les
seves figures del tan injust com desolador pou de
l’oblit en què es trobaven sepultats, retent-los alhora
un emotiu i apassionat homenatge suposava una te-
meritat editorial ben poc assenyada. Amb major raó
al nostre país, on les aportacions biogràfiques sem-
blen anar destinades directament a conversar amb
les resclosides lleixes de les biblioteques.

Cal, doncs, felicitar Quim Torra per haver superat
amb tan bona nota el repte, sorprenent estranys,
amics, coneguts i saludats en situar durant un temps
Honorables. Cartes a la pàtria perduda en la sobreva-
lorada llista de llibres més venuts. Sens dubte, una
sensacional notícia per a totes les editorials petites
que han assolit el miracle de sobreviure a la insacia-
ble voracitat dels grans taurons balena de la indús-
tria editorial catalana.

Mitjançant aquestes
teòriques cartes de ca-
ràcter entre ucrònic, con-
temporani i atemporal,
redactades amb una en-
certada mescla de rigor i
d’honestedat personal i
intel·lectual, l’escriptor i
editor blanenc ens ofereix
el seu particular i inflamat
homenatge a vint dels
protagonistes del magne
somni balafiat de la Repú-
blica catalana.

Alguns d’ells cèlebres i
reconeguts, tot i que, per
desgràcia mal coneguts o
transformats en estrafe-
tes caricatures d’ells ma-
teixos (Carrasco i Formi-
guera, Ferran Soldevila, Prat de la Riba, Trueta, Rovi-
ra i Virgili...), d’altres pràcticament salvats de la des-
memòria: Rafael Patxot, Just Cabot i, principalment,
Trias i Peitx.

Amb una prosa pulcra, fluïda i acuradíssima –amb
tocs lírics de gran volada sàviament i justa dissemi-
nats–, d’agradosa aroma planiana, Torra ens pre-
senta els seus particulars homenots. Homenots que
bateja com a honorables per emfatitzar el colossal
honor que els devem: haver-nos salvat els mots i el
país: “Si no els recordem, que ens queda? Si no els
honorem, què podem deixar als nostres fills? Si vo-
lem existir com a poble, com podem no tenir-los pre-
sents?” (p. 91).

En certa manera, vesteix –i basteix– en paraules
la imatge pictòrica que ens llegaren alguns dels re-
trats del gran mestre Ramon Casas, tot trinxant amb
la seva coratjosa reelaboració biogràfica “un passat
confús i dèbilment explicat, de consistència blana, de
mites de fang i de tèrboles llegendes”, amb l’evident
objectiu de donar continuïtat a la consigna soldevilia-
na de “Fer de Catalunya un país normal” (p. 25).

Aquestes cartes a la pàtria perduda –que ho po-
drien ésser, també, a la màtria si Torra hi hagués in-
clòs alguna de les donasses que compartiren amb
els seus homenots la mort en vida de l’exili– són
udols que ens criden amb el silenci de les paraules a
recuperar-la i regenerar-la, a fi de transformar “la
història bellíssima d’un fracàs” (p. 230) i d’un mal-
son, en la d’un èxit, en el somni compartit de tants
Honorables. ❋
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