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Londres, 1948. Els veïns de la Queenie
Bligh no veuen amb bons ulls que hagi
rellogat una habitació a uns jamaicans que
acaben d’arribar a Anglaterra. Però no li
queda més alternativa, perquè ja fa tres
anys que es va acabar la guerra i Bernard, el
seu marit, encara no ha tornat. Gilbert
Joseph, aviador jamaicà destacat amb l’exèr-
cit aliat torna a una Anglaterra racista i
hostil. Tant ell com la seva dona, Hortense,
ciutadans de l’Imperi britànic, arriben a
Londres amb la il·lusió de començar una
vida millor, però es trobaran una ciutat
desfeta i mesquina, marcada per la bancar-
rota moral d’un país que, malgrat haver
guanyat la guerra, veu com es va enfonsant
el seu imperi. Andrea Levy, escriptora brità-
nica d’origen jamaicà, ha obtingut amb
aquesta obra els prestigiosos premis litera-
ris anglosaxons Orange Prize, Commonwe-
alth Writers Prize i el Whitebread Book of
the Year. És autora de tres novel·les anteri-
ors: Every Light in the House Burnin’, Never
Far from Nowhere i Fruit of the Lemon.

Andrea Levy
Petita illa
Proa

La primera edició d’aquest llibre va ser
publicada el 1995 i estava formada per
entrevistes que havien tingut lloc amb Tim
Burton entre el 1988 i el 1994. Posterior-
ment, una edició revisada el 1999 va reco-
llir material d’entrevistes realitzades entre
el gener i l’abril d’aquell any (amb motiu de
l’estrena de Sleepy Hollow). En aquesta
nova edició s’inclou tot el material addicio-
nal que va des del gener del 2001 fins al
març del 2005 (entrevistes en plató i durant
la postproducció d’El planeta de los simios,
durant la postproducció de Big Fish, al plató
de Charlie y la fábrica de chocolate, a més
de diverses sessions en profunditat a Lon-
dres, entre el gener i el març del 2005,
mentre Burton muntava La novia cadáver).
A banda dels textos, també s’hi troben
algunes fotos de rodatge i molts dibuixos del
mateix realitzador. El pròleg és del seu actor
fetitxe, Johnny Depp. L’editor, Mark Sa-
lisbury, és corresponsal a Londres de la
revista nord-americana Premiere.

Tim Burton por Tim Burton
Alba

El professor John Ringer rep un inesperat i
breu missatge al mòbil: “Truca’m: H.”. La
seva reacció instintiva el porta a pensar en
Helen, una antiga amant de qui continua
enamorat i que fa anys que no veu. Però
també es podria tractar d’un text extraviat,
d’un número equivocat, d’un fragment de
la vida d’una altra persona que atzarosa-
ment s’ha colat a la seva. En aquest cas no
tindria cap sentit buscar una causa... Aques-
ta és una novel·la que salta de la realitat a
la ficció i de la física a la literatura.

Andrew Crumey (Glasgow, 1961) va
estudiar Física Teòrica i Matemàtiques a la
Universitat de Saint Andrews i es va docto-
rar a l’Imperial College de Londres. Per
Mobius Dick ha rebut el Northern Rock
Foundation Writers Award (el guardó més
prestigiós en llengua anglesa amb el Man
Booker Prize, a què ha sigut nominat en
dues ocasions). El món de les seves novel-
les es compon d’imaginació, especulació
intel·lectual, reflexions literàries i suggeri-
ments científics.

Andrew Crumey
Mobius Dick
Elipsis

L’actor britànic Hugh Laurie està en boca de
tots pel rotund èxit obtingut amb la sèrie
televisiva House, on interpreta el malcarat
Dr. House. Va néixer a Oxford el 1959, i va
estudiar a la Universitat de Cambridge, on
participà en diverses obres de teatre. S’ha
guanyat la vida fent d’escriptor, actor, direc-
tor i músic, i ha aparegut a pel·lícules com
Los amigos de Peter, Stuart Little i Cousin
Bette, i a la sèrie L’escurçó negre. Viu a
Londres amb la seva dona i els seus tres fills,
i és un apassionat de les motocicletes.

A Una nit bestial  (titulada originalment
The Gun Seller), Thomas Lang és un expo-
licia i ara pistoler a sou, amb un cor massa
tendre. Quan li ofereixen cent mil dòlars per
assassinar un empresari americà, rebutja
l’encàrrec, indignat, i decideix advertir la
víctima del perill que corre. A partir d’aquest
moment, Lang es veu immers en una esca-
lada de mentides, corrupció i violència, que
l’obliga a deixar la seva vida en mans d’un
grup de femmes fatales...

Una nit bestial / Una noche de perros
Columna/Planeta

Jordi Llavina

Aparador

1.Marks Salisbury (Ed.)

///Opinió

Carod i la cultura

El nou conseller de cultura. El lector compta, respecte a mi, amb un gran
avantatge. En el moment que llegeixi aquest número de Benzina, ja coneixerà el
nom del nou conseller/a de cultura. Jo, a mitjan novembre, que és quan escric això,
encara no el sé. Sona molt el del professor Tresserras, i sembla segur que Josep
Bargalló, el conseller descorbatat, dirigirà l’Institut Ramon Llull. Substituirem, doncs,
les camises blanques de Manzano pels tons més foscos (de camisa, vull dir) del de
Torredembarra.

Carod va afirmar, en la campanya electoral, que la cultura esdevindria una
prioritat, en el cas que Esquerra –cito pel logo i per l’esperit puigcerquista, que
temo que és tant com dir pel pensament únic del partit– arribés al poder (o tornés al
poder o, perdó, tingués la possibilitat d’estar integrada de bell nou en el govern).
Suposo que el del bigoti estava prou curat d’espants respecte a la distribució de
carteres de fa tres anys i mig. Suposo que no volia que li tornessin a retreure la
manca d’interès per reclamar la cultura i els mitjans d’informació.

El flamant vicepresident sembla que n’ha pres bona nota, i ara Cultura i la Corpo
seran per a ell i els seus. Hem d’esperar que en facin un bon ús. Esquerra, atès que
afirma que l’horitzó nacional tant de socialistes com de convergents ha tocat sostre,
ha dit que ara el que toca és desplegar polítiques socials (a parer meu, una immensa,
colossal bajanada: ¿per què carat han de ser destriables les dites polítiques socials
de les polítiques d’afirmació nacional?). Veurem com les polítiques socials tenen
correspondència en les culturals: com s’hi imbriquen, o com intersequen, o com es
complementen, o com tot això i el que sigui. Hem de suposar que els d’Esquerra,
com se sol dir, tenen el país al cap (i vull creure que hi tenen el mateix que jo,
esclar, tot i que cada vegada en desconfio més: d’això i de tot el que fa quatre dies
creia que anava a missa. Segur que estic equivocat. Molt equivocat). Aniria bé que
els republicans fessin un curset accelerat de política cultural francesa, alemanya o
anglesa: ¿qui és el pinxo que rebatria que aquestes grans cultures no fan una polí-
tica cultural molt nacional i, doncs, molt orgullosa de si mateixos? Amb un Carod
sensibilitzat amb la política cultural d’aquest país, hem de suposar que la catalana
serà una cultura projectada al món. Suposem-ho. ¿És suposar massa, això?

2. Larios. La marca d’una ginebra més aviat mediocre. Però també el nom d’un
excel·lent poeta català, que viu i ensenya, des de fa molts anys, a Cardiff. Ha publicat
El cop de la destral (Jardins de Samarcanda). Poesia diversa, amb un gran sentit de
la concentració lírica (Carner, com a referent), però també una poesia moral més
descriptiva, en la línia tan divulgada per W. H. Auden. Jordi Larios havia tret un
primer llibre de poemes l’any 1984, Home sol (Quaderns Crema). Vint-i-dos anys
després, aquest nou llibre de títol manllevat a Larkin, magnífic. La poesia és un mal
(de bellesa i de veritat) que no vol soroll. Ni presses. I és una cura, també, contra
l’estultícia i l’abúlia, i contra l’afany de poder –vicis i defectes molt estesos en la
cosa pública (catalana o no).

3. Desclot. El pseudònim literari d’un poeta intuïtiu, el millor conreador –il miglior
fabbro– que té avui dia la nostra llengua; nascut, en efecte, al barri barceloní del
Clot. Miquel Desclot acaba de publicar la plaquette (més que una plaquette, de fet:
un recull de poemes) Fantasies, variacions i fuga (Quaderns el Bordiol). Vint-i-una
composicions de circumstàncies, que abracen un període de vint anys de treball
líric, que responen a dues línies molt clares: la que correspon a la “cantabilitat” i la
que correspon a la “responsivitat davant els estímuls literaris”.

La primera entronca, de manera molt clara, amb el seu Cançons de la lluna al
barret (1978), però també amb la poesia lírica per a nens, que Desclot ha practicat
des de sempre. Quant a la segona línia, l’hem d’emparentar amb les seves excel·lents
traduccions de poetes de totes les èpoques i tradicions, aplegades en un llibre de
referència obligada, magnífic, un dels monuments recents a la traducció literària
catalana: De tots els vents. Selecció de versions poètiques (Angle editorial).

La poesia, una vegada més, s’erigeix en un gènere estructural, en aquest nostre
païset que Valentí Puig escarneix mordaçment en la seva darrera novel·la, La gran
rutina.

Hugh Laurie




