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La pura
sang d’una
pura sang

da Castells publica la seva
quarta novel·la, Pura sang
(Edicions 62), que va obte-

nir el premi Sant Joan de Sabadell,
convocat actualment per Unnim.
Ada Castells és una jove novel·lista
–tal com així ho entenen els anglosa-
xons– i una veterana periodista, que
fa més de vint anys que col·labora al
suplement. La seva nova obra desta-
ca per la complexitat de la trama i la
situació que planteja, però sobretot
per l’estil límpid i insuperable, que
l’ha convertit en un dels noms im-
portants de la prosa actual. Per l’am-
bient tancat i sòrdid exposat a Pura
sang, l’obra m’ha recordat algunes
novel·les dels neorealistes italians, sense obli-
dar Llorenç Villalonga o la desesperació de la
Ingrid Bergman quan va protagonitzar
Stromboli. En l’entrevista signada per Valèria
Gaillard, Castells explica que encara hi ha
molta gent que no sap on anar i acaben ac-
ceptant relacions que poden semblar d’escla-
visme. Parla de mons tancats dels quals costa
molt sortir i també de l’endogàmia, un dels
mals de la nostra societat, no gaire llunyana
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de la feudal. M’ha agradat el retrat de la se-
nyora, una perversa criatura, que sembla un
oli realista d’aquelles matriarques de l’alta
societat, sigui als barris benestants de les ciu-
tats o al món rural. En això no varien gaire les
comunitats. La concepció del poder és sem-
pre ben a prop del despotisme, que Castells
dibuixa amb una precisió prodigiosa. Si te-
nen oportunitat de llegir-la, s’adonaran que
hi ha ben poques novel·les d’ara tan ben

construïdes i escrites. La paciència i el
treball de l’escriptora han estat immen-
sos i el premi ha estat la merescuda re-
compensa a anys de treball solitari.
També destaquem, en portada, l’edició
d’enguany del Voll-Damm Festival de
Jazz de Barcelona, una de les cites més
importants del panorama europeu, on
podem gaudir –a preus més que satis-
factoris– d’autèntiques llegendes i
d’artistes amb l’obra oberta, tant de
l’àmbit nacional com internacional. El
retorn de Sonny Rollins o de Brad
Mehldau són dos dels diamants que ens
ofereixen els seus programadors. Gui-
llem Vidal traça un recorregut per les
principals actuacions del festival.
També volem accentuar l’article de Xè-
nia Dyakonova sobre els dos represen-
tants de les lletres russes que han vingut
enguany, en el marc de la fira Liber, An-
drei Guelàssimov i Alexei Varlàmov.
Els dos narradors, publicats per edito-

rials catalanes, van participar, també, en un
interessant col·loqui dels que organitza Ri-
card San Vicente a la Universitat de Barcelo-
na. De vegades costa que tinguin visibilitat
autors de literatures que no provinguin del
marc anglosaxó, però hi són i seguint la tra-
dició més depurada que representen els rus-
sos. En fi, teniu dins la nostra revista totes les
novetats de la setmana, que esperem que
continueu compartint. ❋
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Hi ha poques
novel·les tan
ben construïdes
com la nova
d’Ada Castells

L’escriptora barcelonina Ada
Castells narra una història contra
l’endogàmia / ALBERT SALAMÉ

l’assaig de referència
Shakespeare i la natura.
Inspiració i simbolisme

(Cossetània), de Rosa M. Martí-
nez Ascaso, llegim que el mític
autor fa un ús de les flors a tra-
vés del simbolisme, “d’aquí que
empri moltes plantes segons la
seva al·legoria, com el lliri ho és
de la puresa, el xiprer de la mort,
l’ortiga del sofriment, el salze
representa la tristor, la rosa
l’amor i la bellesa, el llorer la vic-
tòria, el fonoll l’adulació [...].”
L’autora comenta que hi ha es-
tudiosos que donen altres inter-
pretacions a aquest llenguatge
floral. Si prenem les flors de
símbol, depenent del lloc geo-
gràfic, de l’època de l’any o dels
gustos del poeta, és lògic que
una margarida, una violeta o la
flor del pèsol tinguin interpre-
tacions variades. Com determi-
nades paraules. Cinta pot ser
una planta de la família de les li-

A liàcies o de les gramínies, però
també una tira de roba, de plàs-
tic adhesiu, un vell casset... I el
cenyidor del vestit de la patrona
de Tortosa que ella mateixa va
lliurar a un clergue –que estava
a la catedral pregant–, la mati-
nada del 25 de març del 1178,
acompanyada de sant Pere, sant
Pau i un seguici d’àngels (què hi
feien, allà, a aquelles hores?).

Posats a creure segons quines
històries, en prefereixo de sen-
zilles per a primers lectors, com
El món dalt d’una sabata (Bar-
canova), amb il·lustracions de
Marta Costa i rodolins d’una
tortosina, Cinta Arasa. Se’m fa
més agradable llegir que una
nena somia que vola dins d’una
sabata que una Mare de Déu,
una matinada, es treu una cinta
del vestit, com qui es treu un
guant, i li dóna a un Glenn Ford
vestit de capellà. Ui, començo a
dubtar què m’agrada més... ❋
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