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n vista de la sospita que els polítics no
estiguin a l’altura, els escriptors cata-
lans ens donen la seva versió del que

seria un escenari cultural després de la inde-
pendència. Ens l’ofereix el poeta i assagista
valencià Antoni Martí Monterde, un veterà
de la nostra literatura, que obre les seves
idees en una interessant entrevista publica-
da per Valèria Gaillard. Com a complement
podem trobar la crítica que Sam Abrams fa
de la nova novel·la d’Albert Sánchez Piñol,
Victus, que acaba de sortir en castellà publi-
cada per La Campana. Esperem aviat l’edi-
ció catalana, que no crec que trigui gaires
mesos a aparèixer. Són propostes que s’ins-
criuen en el panorama del país, marcat per
les demandes d’autodeterminació i per unes
eleccions autonòmiques a mitja legislatura
que poden marcar el futur immediat de Ca-
talunya.

Nascuts a la dècada dels seixanta, Martí
Monterde i Sánchez Piñol pertanyen a
la generació que es va forjar a la dèca-
da dels vuitanta i que va començar a
publicar a la de 1990 quan les ex-
pectatives eren obertes, però
també amb tota la problemàti-
ca del que ha significat inten-
tar un tipus de societat igua-
litària i multilingüe amb els
espanyols, una missió im-
possible, antinatural, que ha
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de transformar-se en una realitat de sobira-
nisme després d’esgotar les vies, les fórmules
i els constitucionalistes fracassats.

També va començar a publicar en la dar-
rera dècada del segle XX el nostre company
Lluís Llort [a la foto], un escriptor amb estil
des del primer moment. Discret i tímid de
mena, Llort no s’ha mogut per les tribunes

ni els cenacles sinó que ha optat per una tra-
jectòria de corredor de fons. Si quan et do-
nen per mort un dia tornes, que acaba de pre-
sentar La Magrana, és la sisena novel·la de
Llort, independentment de la seva obra en la
literatura infantil, que té devots seguidors.
Llort és un escriptor original de la nova for-
nada, desinhibit i sense els ismes que van
marcar les generacions anteriors. No fa no-
vel·les de literat sinó que va al gra, però con-
servant totes les idees que enganxen el lector
i el sotmeten a la disciplina del text. Si quan
et donen per mort un dia tornes és una obra
d’un jove veterà, de qui podem disfrutar els
articles en aquest suplement des de fa dotze
anys. Com tants i tants escriptors catalans
han de patir la discriminació de jugar a casa
com si juguessin a camp contrari, és a dir,
amb uns mitjans de comunicació refractaris

cap a la nostra literatura, que, per
altra banda, només té el re-

corregut que té a l’àrea
estricta de les quatre

províncies autonòmi-
ques. Una realitat frus-
trant, la de l’anonimat,
que es contraposa al talent
dels llibres que ha publicat

i que sempre han tingut el
segell d’editorials de primera.

Impossible donar-lo per mort,
creguin-me. ❋
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he Beatles, al final de la
seva curta però prolífica
carrera, van viure l’es-

clat hippy, ple de bones inten-
cions, drogues, amor, música i
flors, moltes flors entre cabells
abundants. Una mostra la te-
nim al seu vuitè disc, Sgt. Pep-
per’s Lonely Hearts Club Band
(1967): és una portada atapeïda
de flors, personatges i color. I
de presumptes missatges ocults
que donen pistes sobre la teoria
–distreta i elaborada, però poc
creïble– que Paul McCartney és
mort. Jordi Zaragoza, en canvi,
promet descobrir-nos elements
ocults en la discografia del grup
i ho fa sense jocs de mans. I no-
més parla de música, que és el
que realment importa.

A The Beatles. Canciones es-
condidas (Quarentena Edicio-
nes), Zaragoza ofereix un catà-
leg minuciós d’unes 400 can-
çons interpretades per algun

T dels quatre membres del grup,
quan estaven junts o en solitari.
I d’on surten? Cares B de sin-
gles, recopilatoris, col·labora-
cions amb altres artistes, ban-
des sonores, talls de concerts
mai inclosos en discos oficials...

Zaragoza aporta dades del
com i el perquè de cada tema
ocult i fins i tot desenes de por-
tades. I la referència del disc o
una adreça per poder-lo escol-
tar via internet. Perquè a mesu-
ra que vas llegint, el que vols és
escoltar. Ens ofereix una mena
de full de ruta de com arribar a
un jardí ple de trèvols de quatre
fulles. Però cal anar-hi, ajupir-
se i collir-los. Les cançons exis-
teixen, hi ha un camí per arri-
bar-hi i només cal prendre la
decisió, tot i que no sigui fàcil
aconseguir els enregistraments
i pugui ser un procés llarg. Ui,
algú diria que tinc interferèn-
cies independentistes... ❋
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