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CULTU A

Si vostè, amic lector, és se-
guidor incondicional de
L’ofici de viure, el progra-
ma d’ajuda i creixement

personal que cada vespre de dilluns
a divendres el periodista Gaspar Her-
nández presenta a Catalunya Ràdio,
no ho dubti ni un instant: aquest lli-
bre escrit a quatre mans per Care
Santos (Mataró, 1970) i Francesc Mi-
ralles (Barcelona, 1968), que en la
seva versió catalana –que no és l’ori-
ginal– ens arriba amb el títol d’El mi-

Recordant la vida

Novel·la❚ Joan Josep Isern

Política cultural

He quedat garratibat en saber
que cada any surten 500 discos que o bé
són del tot en català o bé inclouen
alguna cançó en aquest idioma. Aviat es
farà públic el guanyador del primer
Certamen Terra i Cultura amb el nom del
poeta Miquel Martí i Pol i mecenatge
d’en Lluís Llach. És per a cançons noves
amb lletres de poetes amb obra
publicada i s’hi han presentat 250
cançons. Els poetes que els músics i
cantants han escollit van de Verdaguer a
Pere Quart, de David Castillo a Joan
Vinyoli i noms recentíssims. No sé si som
el país més poètic del món o el que té
més poetes i artistes per metre quadrat,

però segur que som dels primers. Si no
en tinguéssim, protestaríem; ja que en
tenim, alegrem-nos-en i esbombem-ho!

Ara que el conseller Tresserras ha
presentat el pressupost de cultura per
plantar cara a la crisi, penso que no
hauríem d’oblidar iniciatives com
aquesta i altres que s’hi podrien afegir i
que formen un teixit important per al
manteniment del to cultural a casa. El
pressupost oficial s’ha qualificat
d’industrial i així ha de ser si volem que
hi hagi una indústria que potenciï la
creació artística. Però una mica més
d’atenció als que comencen sense cap

tipus de protecció i, sobretot, atenció al
públic que els dóna suport. No és el
gran públic que busquen les indústries
grans i petites, però és un auditori atent
a la qualitat més que a la quantitat, a la
pedagogia més que al negoci.

Afegim-hi més iniciatives: amb
motiu del cinquè aniversari de la mort
del poeta Miquel Martí i Pol,
l’Ajuntament del seu poble ha editat un
mapa amb les poblacions que tenen
carrers, places, avingudes, passejos,
instituts... dedicats al poeta: són més de
setanta! I cada any el mateix Ajuntament
convoca uns premis literaris per a adults

i escolars amb participació de tota la
comarca. El més nou és un que donen al
millor projecte pedagògic i aquest any
s’hi han presentat 23 escoles o equips
pedagògics. Ha guanyat un treball de
l’escola bressol La Cuca Fera de Tona
sobre com ensenyar poesia als infants
amb tots els valors que comporta. L’any
passat va guanyar una proposta per
treballar la interculturalitat al segon cicle
d’ESO, de José Alejandro Escuder, de
l’IES Reguissol de Santa Maria de
Palautordera, un treball editat gràcies al
Consell Comarcal del Vallès Oriental,
Educació i l’Ajuntament de Roda. I ja
porta set edicions.❋
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És una novel·la
escrita per unes
mans, quatre,
tècnicament
competents que s’han
posat al servei de la
idea de fons per
donar-li un embolcall
literari que no
enlluerna però que
tampoc provoca
vergonya aliena
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llor lloc del món és aquí mateix, és la
novel·la que estava esperant.

I si a més a més a vostè li agra-
den, per exemple, els contes de
fades, és a dir, aquelles històries edi-
ficants i plenes de bon rotllo en què
els protagonistes després de mil i
una peripècies acaben esdevenint
uns campions de la plenitud espiri-
tual i uns apòstols de les energies
positives, aquest també és el seu lli-
bre. El llibre de l’Iris.

L’Iris té trenta-sis anys, viu sola,

no se li coneixen aventures amoro-
ses i té una feina de telefonista grisa
i sense perspectives. Fa pocs mesos
que els seus pares han mort en un
accident de circulació i cada dia que
passa s’adona que la seva vida és
més buida d’al·licients. Un diumen-
ge a la tarda, just en el moment que
comença l’acció del llibre, decideix
resoldre definitivament la situació.
Les vies del tren seran el pou que
engolirà totes les seves angúnies...
fins que un incident inesperat en

què intervé un vailet que es diu
Àngel li estronca els plans. Tornant
a casa l’atribolada Iris troba en una
cantonada un cafè que fins a aquell
moment no havia vist mai en aquell
lloc. Un rètol lluminós escampa el
nom de l’establiment, El millor lloc
del món és aquí mateix, i decideix
entrar-hi.

Amb les convencions del gènere
A partir d’aquest punt les intencions
dels autors ens porten cap al desen-
volupament d’una història que es
basa en una idea única, “abandona
el passat i el present arrencarà”.
Una història en què no falta cap de
les convencions del gènere: una
trama més aviat primeta i amb no-
tables dosis de fantasia, uns perso-
natges arquetípics i una línia argu-
mental encaminada a subministrar
accions i idees de la manera més
entenedora i endreçada possible
fins a la inevitable redempció final
de la protagonista.

En defensa del llibre diria que El
millor lloc del món és aquí mateix és
una novel·la escrita per unes mans
tècnicament competents que s’han
posat al servei de la idea de fons per
donar-li un embolcall literari que no
enlluerna però que tampoc provo-
ca vergonya aliena. Els inspiradors
de la idea es podrien haver buscat
molta menys feina etzibant-nos un
altre dels molts manuals d’autoaju-
da que darrerament hem vist posar-
se a la venda. Vist des d’aquesta
perspectiva –coherent del tot amb
l’esperit de bon rotllo i d’harmonia
universal que la lectura m’ha enco-
manat–, cal estar contents. Vist com
està aquest mercat la cosa podria
haver estat molt pitjor.❋

JOSEP LOSADA

Francesc Miralles i Care Santos han escrit una novel·la breu a quatre mans

DIEGO IBARRA
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