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Novel·lista britànica

ARXIU

Johnny Depp i Juliette Binoche a ‘Chocolat’

Un llibre de platja

Joanne Harris
vol fer-nos
sentir l’olor
de l’aigua
salada

➤ Ara que ve l’estiu i que
alguns tenen la sort de po-
der gaudir de més temps
lliure per llegir el que els
vingui de gust, no està de
més tenir en ment algun tí-
tol per afegir a la gandula, la
tovallola, les pales, les ulle-
res de sol, la crema amb
protecció solar i la nevera
amb begudes refrescants.

L’illa de l’esperança (La Ma-
grana / Diagonal) de Joanne
Harris pot ser una opció en-
certada, sobretot tenint en
compte que l’autora brità-
nica es marca com un dels
seus principals objectius fer
sentir al lector que realment
està en una illa, perduda de
la mà de Déu, dels mars del
nord de França. Harris es
proposa fer-nos sentir l’olor
de l’aigua salada, el tacte de
la sorra que s’escola entre
els dits o la remor de les
ones que vénen a morir a la
platja de Le Devin. I ho
aconsegueix, igual com va
fer amb les olors i el gust de
la xocolata i els bombons en
la novel·la que la va a donar
a conèixer a tot el món:
Chocolat.

Més d’un va tenir un atac
de “voracitat xocolatera”
llegint el llibre de l’autora o
veient la botiga que el per-
sonatge de Juliette Binoche
tenia en l’adaptació cine-
matogràfica de Chocolat. Ara,
doncs, no seria d’estranyar
que alguns decidissin fer-se

a la mar a la recerca de l’illa
francesa que serveix d’esce-
nari al darrer llibre de Jo-
anne Harris.

La novel·la la protagonitza
la Mado, la filla d’un cons-
tructor de barques, quan
decideix tornar a l’illa de la
seva infantesa. La jove apor-
tarà una alenada d’aire fresc
a la comunitat avorrida i
endarrerida dels Salannais,
una terra dividida pels odis
entre famílies i entre illes
properes on les superstici-
ons encara juguen un paper
protagonista.

L’illa de l’esperança retrata,
doncs, la vida d’una comu-
nitat petita, un paisatge
ideal cap al qual poden fer
volar la imaginació tant
aquells a qui els toca treba-
llar a l’agost com els que
voldrien poder prendre el
sol en un tranquil·la platja
en comptes d’haver de jugar
al tetris a l’hora de buscar
lloc per estendre la seva to-
vallola en un pessic de sorra
de la Costa Brava.


