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CULTU A

no es deia plaça dels Màrtirs, cosa
que ens parla d’un passat bèl·lic re-
cent. Penso també en la vella que
torna a la sinagoga de Rodes (El vi-
atge d’Ugo Fazzi), en l’ambulància
amb els llums apagats al peu d’un
avió (El dibuix de Stefano Cotardi),
en els paral·lelismes que es poden
establir entre el dolor expressat en
una pintura romànica i el dolor de
la persona malalta que les contem-
pla (Troncs sota l’aigua) i en la con-
densada expressivitat d’unes car-

■ Carlos Zanón

No sé si al tercer, però feia
llibres que no ens entusi-
asmava. Gairebé l’havia
abonat als llimbs dels

vaig ser i ja no sóc. Com si l’autor ha-
gués desertat de les expectatives cre-
ades. El caso Savolta guanya amb els
anys. Les dues novel·les protagonit-
zades pel nostre detectiu pirat favorit
ens van alleujar de transcendències
als 80. I l’oceànica La ciudad de los
prodigios va tenir molt de Titanic. Es
va endur tot el que tenia al davant:
lectors, premis, crítica. I probable-
ment les energies del seu creador. I
Mendoza es va convertir en un Len-
non al qual sempre estàvem dema-
nant A day in the life. I ell ens envia-
va a pastar. Amb Gurb, per exemple.

A poc a poc, sembla que l’autor
ha anat recuperant el somriure sota
el bigoti. I amb ell la diversió de lle-
gir-lo. Una manera com una altra de
triar públic. Pomponio Flato no
deixa de ser sinó un llibre sense al-
tres pretensions que fer bé el que
fas bé. Distreure i divertir sense
ofendre la intel·ligència. Buscar
complicitats i no claus sectàries o de
mercadotècnia. Canviar les teves
dues hores de lectura pel plaer de
deixar-se dur per una narració que
té molt d’aventi cervantina.

Argument no apte per a diabètics.
Flato és un filòsof que viatja per
l’Imperi Romà del segle I de la nos-
tra era. Va a la recerca d’unes aigües

Al tercer llibre va ressuscitar
Novel·la❚

Eduardo Mendoza situa la seva novel·la a la Natzaret del segle I de la nostra era
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de Pomponio Flato

Eduardo Mendoza
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■ Divertida i còmplice
novel·la policíaca que
va acompanyada de la
seva paròdia. Però
també és una novel·la
històrica, que també
parodia Mendoza.
I de passada, és un
mastegot a tanta
ximpleria en versió
‘bestseller’
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JORDI GARCIA

hi. En una casella trobaràs un Llàt-
zer leprós i extorsionador. En una
altra, un Ben-Hur nouvingut de ga-
leres. En d’altres, un sanedrí preo-
cupat pel boom immobiliari. I fins
i tot, confidències a la llum de la
lluna amb Maria, més pragmàtica
que plena de gràcia.

Aquest Pomponio Flato no canvi-
arà el món literari. Ni acontentarà
molts. Però de l’única manera pos-
sible, ell, ha tornat. El nostre home.
El del bigoti blanc.❋

miraculoses. La destinació el fa ar-
ribar a Nazaret. La ciutat està revol-
tada. En aquests dies, serà executat
l’assassí d’un prohom de la comuni-
tat. Es tracta d’un fuster que es diu
Josep. Pomponio Flato, per una
sèrie de casualitats, és contractat
pel fill de Josep, Jesús. Vint denaris
li promet aquest curiós nen que en-
cara no li agafa per fer mítings i mi-
racles amb pans, peixos i morts.

Mendoza col·loca el mapa i les
coordenades que li són tan grates.

No deixa de ser una novel·la policí-
aca i la seva paròdia. Una novel·la
històrica i la seva paròdia, també. I
de passada, és un mastegot a tanta
ximpleria en versió bestseller. Un
Codi Flato, diguem-ne. Un escena-
ri rigorós –tot i que no ho sembli–,
però dement i de ritme desbocat
en molts moments. Monty Python,
Hercules Poirot i Victor Mature en
el mateix pla. Astracanada, diver-
timent per a aquells que recone-
guin les pistes, que vulguin jugar-

■ Joan Josep Isern

Fa tot just dos anys Susanna Ra-
fart va publicar Un cor grec

(Angle Editorial), una delicatessen
per als amants de la bona cuina lite-
rària que aplegava els records i les
notes d’un viatge fet per l’autora per
la Mediterrània que recreava el cre-
uer per a estudiants universitaris
que l’any 1933 va portar Salvador
Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel
als llocs on va néixer la nostra civi-
lització.

Aquell llibre –la lectura del qual re-
comano vivament ara més que mai–
va generar el pòsit de vivències, imat-
ges i sentiments que ara trobem des-
til·lats en forma de narracions a Les

Narrativa❚

Les tombes
blanques
(Contes de la
Mediterrània)
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En terra de déus
tombes blanques, un d’aquests lli-
bres que aquest Sant Jordi no hauri-
en de passar desapercebuts.

Les divuit històries de Les tombes
blanques es desenvolupen en esce-
naris mediterranis. De Menorca a
Corfú, passant per Norfeu i la costa
adriàtica, la majoria d’aquests relats
de Susanna Rafart ens parlen de
gent desarrelada que s’instal·la tem-
poralment arran de mar. Ja sigui fu-
gint del passat, reconsiderant el pre-
sent o cercant un sentit per al futur.

Són històries suaus, sense grans
esquinçaments ni tensions, plenes
de detalls subtils que contenen
molta més informació de la que
donen en aparença. Penso en un
indret del qual se’ns diu que abans

tes adreçades a un poeta que mai
les respondrà (Cartes a un poeta de
Samos).

Descripcions de paisatges
Punt a part mereixen les descripci-
ons dels paisatges –colors, olors,
músiques, veus, silencis...– que de-
mostren el considerable gruix poè-
tic de Susanna Rafart. El llibre jus-
tifica plenament una segona lectu-
ra concentrada exclusivament en
els escenaris on els protagonistes
viuen les seves històries. Trio un pa-
ràgraf a l’atzar: “Lia Smith s’ho mi-
rava tot, asseguda en una cadira de
balca blava, sota una porxada
verda amb taules rosades. Es pre-
nia el cafè com si hagués caigut en
un pot de vidre d’una antiga confi-
teria plena de caramels de colors.
Però el cafè era amarg”. No se’l per-
din. Facin-me cas.❋Susanna Rafart
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