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na de les grans pèrdues
de la modernitat seran
les cartes. Mai no s’havia

escrit tant a amics, familiars i co-
neguts, però dissortadament sen-
se estil, segrestats per la precarie-
tat del temps que s’escapa i per la
mateixa dinàmica efímera d’in-
ternet. Potser per aquest motiu la
recuperació de la correspondèn-
cia dels nostres grans escriptors
del segle XX –alguns dels quals els
vam conèixer o van col·laborar en
aquestes pàgines– sempre és una
oportunitat per recuperar els seus
problemes, molt abans dels anys
de les subvencions. De les prohi-
bicions a les subvencions podria
ser un tema de reflexió sobre el
canvi de la nostra cultura, de la re-
sistència a l’oportunisme. La lec-
tura del volum de correspondèn-
cia de Pere Calders (a la foto) a
Rafael Tasis és una bona oportu-
nitat per saber com sentien i com
pensaven els escriptors que tor-
naven de l’exili i buscaven inter-
locutors. Amb el seu fi sentit de
l’humor, Calders resumia a Tasis
–tal com ho destaca la nostra
companya Eva Vàzquez– l’estat
de la literatura d’aleshores, “tan
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inclinada a fer impecable l’enso-
piment”, i discutia l’“obra cate-
quitzadora” de Sales, ara desen-
terrat després d’anys d’ostracis-
me. Són consideracions directes,
en primera persona, d’un mo-
ment poc conegut de la nostra
història contemporània, per no
dir obviada.
    Els anys de crisi econòmica
tampoc no han estat especial-
ment notables, amb l’afegitó de
corrupció generalitzada amb què
el poder ha castigat la confiança
dels ciutadans. La cultura, pràcti-
cament deixada a la deriva no no-
més per manca de pressupost si-
nó per la manca d’idees o per nar-
cisisme, contesta amb força des
dels col·lectius petits. La corres-
pondència ha estat publicada per
A Contravent. També és d’una
editorial petita el llibre d’obertu-
ra de crítica, els contes de David
Bezmozgis, presentats per La-
breu. Podríem continuar, però no
vull destacar més continguts per-
què el suplement d’aquesta set-
mana és ple de sorpreses, des del
Goya retrobat a Vilanova fins a la
recuperació del patrimoni a Tar-
ragona. Redescobrim el país! ❋
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n el món vegetal hi ha
selva, hi ha bosc, hi ha
prat, hi ha jardí, hi ha

horta. I a Horta, el barri de Bar-
celona, s’ambienta la novel·la
Lluny d’aquí, que Jaume Ben-
avente acaba de publicar a l’edi-
torial Alrevés, dins la col·lecció
crims.cat. Protagonitzada per
Tomàs Darné, un experiodista
que fa el taxi i que té un pare lli-
breter (ofici en extinció, com
periodista de premsa, de fet),
podria tenir continuïtat com a
sèrie.

Benavente és coherent i po-
dríem dir que tal com viu, es-
criu, per això el seu estil pausat i
de creació d’ambients és fàcil de
reconèixer, més si afegim els re-
ferents a la cultura portuguesa,
constants en la seva obra. En
aquesta, la inquietud ens arriba
a poc a poc, i ens costa d’identi-
ficar, com en un film de David
Lynch, i quan sabem què ens

E neguiteja, ja hem fet tard: ho te-
nim dins, com el fred.

En canvi, Sebastià Bennasar
mostra les cartes d’entrada i ens
arrossega amb bona tècnica a
un joc de moltes i variades emo-
cions a El país dels crepuscles,
publicada a la mateixa editorial
i col·lecció. Anem de l’horta
(urbana) als boscos (nevats) del
Pirineu, a l’Alta Ribagorça, on
un ventall de mossos d’esqua-
dra, comandats pel comissari
Jaume Fuster (sí, és un home-
natge), investiguen una sèrie
d’assassinats rituals que copien
models de tortura pintats dins
les esglésies romàniques de la
zona. Això és només la punta de
llança d’una novel·la gairebé
coral i que toca temes com la
llengua, el franquisme, el con-
traban, la gastronomia, l’ecolo-
gisme agressiu, la política... En
tots dos casos els mana un color,
però, el negre literari. ❋
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De l’horta al bosc, negres
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