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del país sempre ha tingut més pes en la creació literària, fet que constatem en
Terra de lletres, dels seixanta textos, setze pertanyen a la ciutat de Barcelona.
Cada capítol està dedicat a un autor diferent, l’ordre de capítols és alfabètic
seguint el cognom de l’autor seleccionat. I per a cada capítol i de forma
introductòria, l’autor ha triat una frase il·lustrativa del text, un autèntic tractat breu
del paisatge que serveix com a reclam per a la lectura.
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d’un país petit però ben variat, un país que va de la muntanya a la plana, del poble
a la ciutat... divers però molt interessant.
Aquesta geografia literària recorre pobles com el Cadaqués d’en Josep Pla o
Sitges, amb Josep Maria Planas, pobles típics que han inspirat poetes i narradors
al llarg del temps. Comarques com l’Alt Empordà, de Montserrat Vayreda, autors
››

clàssics com Jacint Verdaguer i la seva estimada Cerdanya, fins arribar a autors
contemporanis com Jaume Cabré o Quim Monzó.
Destacar el darrer capítol, d’Olga Xirinacs, que clou el llibre, dedicat a la Costa
Daurada, que ben encertadament Llavina ha situat com a tancament de l’obra.
Capítol dedicat a la costa i com a contrapunt final a l’aigua, configuradora de
terres, creadora de vida: «Aigua antagònica, oposada, paradoxal perquè uneix i
separa; perquè és salvatge i dominada».
Alhora, cal que remarquem que en tot el llibre el fil conductor és la descripció
d’indrets sense una ruta establerta, no hi ha llocs primers ni darrers, ni millors ni
pitjors. És el lector el que crea el seu propi i únic viatge, és ell el que escull el seu
itinerari per fer-lo personal.
Esmentar també la coberta del llibre. Mirar-la, palpar-la t’evoca la terra en si
mateixa, com a substrat del paisatge. Tant pel color com pel tacte rugós, és
inevitable fer una associació directa al substrat que ens sosté. I dins d’aquest
substrat trobem una mena de mapa del nostre país, Catalunya. És un mapa-llibre
de seixanta tastos de paisatge que ens conviden a llegir tota l’obra completa.
En definitiva, l’obra d’en Jordi Llavina ens serveix per passejar per Catalunya
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llegint els grans autors que han enfortit la imatgeria de la nostra terra, la nostra
manera de ser, la nostra manera de veure’ns, la nostra cultura.
Fina Olivella Cuscó
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