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LLIBRES

ada biografia representa l’en-
trelluc de la seva societat. La
història cultural estableix, amb

l’anàlisi de trajectòries vitals, referents
per a la comprensió del context col·lec-
tiu viscut. En aquest sentit, la vida de Jo-
sep Maria Llompart (1925-1993) és un
bon exemple de vinculació entre vida i
obra que remet als vessants respectius
de creativitat literària i de socialització
intel·lectual. Pilar Arnau, especialista
en literatura contemporània, ha bastit
una recerca ben definida sobre l’evolu-
ció general de l’assagista mallorquí. El
text, malgrat la seva brevetat, consti-
tueix una unitat metodològica útil per
resseguir les variables estètiques i èti-
ques de Llompart. L’autora, que ha tin-
gut accés a arxius familiars i editorials
per elaborar la primera biografia gene-
ral de l’autor de La Terra d’Argensa
(1972), aporta, amb detall, les princi-
pals etapes de formació i d’irradiació
cultural de qui fou assessor literari del
filòleg i editor Francesc de Borja Moll. Cal destacar d’aquesta recerca
la claredat d’exposició pel que fa als cercles concèntrics que duen el
redactor de Papeles de Son Armadans a implicar la dimensió literària
en l’organització d’unes activitats –en principi concebudes com a
culturals (les Aules literàries)– que suposaren al capdavall iniciatives
parapolítiques. La detenció del poeta el 21 de maig de 1968 significà
un abans i un després en la línia de treball llompartiana i en la políti-
ca illenca. Un home polifacètic al servei del país exposa l’orientació de
qui fou president de l’Obra Cultural Balear i professor a la Universitat
Catalana d’Estiu, i demana estudiar-ne l’obra en el marc de la intel-
lectualitat (política) dels anys seixanta i setanta.
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Llorenç Riber, 18
Primera aportació rigorosa a la biografia de
l’escriptor i assagista Josep Maria Llompart
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llingas, una platja quasi verge del
sud de Creta on coincideixen els
dos principals personatges

d’aquesta novel·la. Tots dos són de Ba-
dalona, com Jordi Cortès; no es conei-
xen. Un d’ells és el narrador. Es diu Jau-
me Rovira, il·lustra còmics, havia estat
a Illingas fa vint-i-cinc anys, de viatge
de noces, hi torna per escampar les cen-
dres de Mònica, la seva dona, i per pas-
sar-hi una temporada. L’altre, Martí
Subirana, és metge, s’ha separat fa tres
anys, hi passa també una temporada i
amaga un parell d’històries clau per a
aquesta novel·la. El tema de fons és
l’amistat. Hi ha altres personatges que
van apareixent i desapareixent d’Illin-
gas i que, pel meu gust, són massa es-
quemàtics, quasi només una actitud:
Sandrine, que he trobat inversemblant
a més de massa explícita; Antoine Her-
laut, el seu marit, un escriptor d’èxit;
Silje i Bridget, dues noies d’Oslo, que…
sí, ja s’ho imaginen. Iorgos, l’hostaler,
sembla molt més interessant, però Jordi Cortès no el desenvolupa.
Ariadna, la filla de Jaume, o Renata, una amiga de Mònica, aparei-
xen potser innecessàriament. La senyora Montserrat, no. La histò-
ria d’en Jaume té molt menys pòsit que la d’en Martí, que va més a
fons i que és més intensa. Jordi Cortès sap escriure: els primers capí-
tols de L’última platja –per què, però, un títol tan vist?– atrapen, con-
trola els tempos, les descripcions de Creta són excel·lents i les rela-
cions entre Martí i Jaume –i Iorgos de fons– úniques. Justifiquen so-
bradament que amb aquesta novel·la obtingués el III Premi de Nar-
rativa Marítima Vila de Cambrils. Reconforta veure que continua
havent-hi bons escriptors, petits o grans, en la nostra llengua.
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Vida enrere
Amb «L’última platja», Jordi Cortès va
guanyar el premi Vila de Cambrils 2010
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Ambientada a Creta,
però amb el rerefons de
Badalona, L’última
platja de Jordi Cortès és
un bon llibre sobre
l’amistat entre dos
homes adults.
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