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‘Camaleó’ mostra una parella en una illa paradisíaca, relaxats i sensuals, mentre un grup de nàufrags lluita per sobreviure

Llort: “Volia parlar de sexe
sense fer novel·la eròtica”
Ada Castells
BARCELONA

Llort publica la
seva tercera novel·la: ‘Camaleó’
(Proa), una aventura en una illa
que li serveix per
barrejar gèneres
en més d’un sentit.
última novel·la
de Llort porta el
lector a una illa
paradisíaca on
una parella conversa sobre sexe, tot prenent
el sol, mentre un altre grup de
personatges lluita per sobreviure en un naufragi. “La intenció –explica l’autor– era
parlar de sexe, no des de l’erotisme sinó des de la teoria
del dia a dia. No pretenc fer
una història didàctica sinó
parlar de sexe i de fantasies
sexuals, i qui s’hi senti identificat, millor. I és que encara
que no ho admetem gaire sovint, tots plegats pensem més
en el sexe que en d’altres coses, i està bé que això passi si
no es converteix en un tema
patològic”.
Llort volia fugir del “localisme urbà” de les anteriors novel·les –T Ardor i Maleït Montjuïc–, per això en aquesta ocasió
ha ant ben lluny “perquè no
volia que els personatges fossin identificats amb gent d’aquí”. Amb aquest pròposit ha
creat “un escenari de cartró
pedra, com de decorat, però
que tots podem identificar i on
puc moure els meus personatges com si fossin fitxes”.
Parlar d’un lloc que no ha
visitat no ha estat difícil: “He
volgut jugar a crear un escenari que no he vist i a escriure
de coses que no he viscut, dins

ha de poder captar els conceptes sense cap esforç, amb
agilitat”.
Llort explica que està interessat a mantenir un ritme
cinematogràfic: “Intento dir
el que vull dir i punt, i com
que m’agrada barrejar gèneres, finalment la novel·la ha
quedat amb sexe i acció, més
que res per trencar el ritme
dels diàlegs sobre sexe, que
podien resultar monòtons.
També hi ha algunes paròdies
subtils, suspens, sentiments
universals. I tot, reblat per un
final, si més no, curiós, tot i
que per a mi l’interès de la
novel·la no és el final, sinó

En el seu tercer
llibre, l’autor ha
inventat un escenari
de cartró pedra on
mou els personatges
com si fossin fitxes
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ROBERT RAMOS

L’escriptor Llort, que publica ara la seva tercera novel·la
del microcosmos de la novella, és clar”, comenta l’autor,
que compagina l’escriptura
amb la feina periodística a
l’AVUI.

A banda de sexe, Llort també parla “del sentit de culpabilitat, de les psicopaties, de
la redempció que un es pot
atorgar o que busca en els al-

tres i de l’instint humà de
superació en situacions desesperades”. Tot, però, en un
estil que vol “senzill, que arribi fàcilment al lector, que
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Miquel Bezares col·loca els seus
personatges al caire de l’abisme
A.C.
BARCELONA

A través dels
tretze contes de
‘Quan els avions
cauen’, Bezares
explica que les
coses no són el
que semblen.

algrat que el títol del llibre recorda la recent
catàstrofe collectiva a Nova
York, Quan els avions cauen
(Empúries) parla de “les catàstrofes íntimes”. Les tretze històries ens remeten, d’una manera o altra, “a les relacions
personals que voregen l’abisme”. Bezares (Llucmajor,
1968), amb tres llibres de
contes i cinc poemaris publicats, considera que aquest és

M

el seu llibre de narracions
“més subtil i més de mosaic i
en aquest sentit és el més ambiciós”.
Tot i que als contes s’hi troben diversos escenaris, com
Roma i el barri de Tribeca, a
Nova York, l’autor considera
que “el lloc no és important
sinó els que hi vivim”, i que les
seves històries podrien passar
aquí. De fet, el llibre és “poc
descriptiu i costumista, tret de
Roma, on faig tot el que no faré
en els altres contes”.

l’ambient que de mica en
mica es va enrarint, xuclant
l’atenció del lector”.
Llort es declara autor de
novel·la curta, com ja ha demostrat tres vegades: “En
qualsevol cas, és una novel·la
que es llegeix en dues horetes,
per tant, a qui li agradi, potser
es quedarà amb ganes de més,
i a qui no li agradi, tampoc no
haurà perdut gaire temps”.
Bezares vol deixar clar que
Quan els avions cauen no és un
recull de contes sinó que és un
llibre unitari i recomana una
lectura en l’ordre que es presenten els relats. El primer text
fa pensar a qui està llegint en
una novel·la, el segon té un
component molt quotidià i, a
la resta, es va trencant aquesta
quotidianitat amb aspectes inesperats que l’autor no jutja:
“No sóc gens moralista ni intento cercar explicació del
perquè passen les coses”.
El llibre de Bezares va guanyar el premi de narrativa
Marià Vayreda d’aquest any,
dins dels premis Olot. Curiosament, fa deu anys l’autor va
guanyar la modalitat de poesia amb Versllum.

.
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

el diari A

V U I

us convida al teatre:

LA DONA I EL DETECTIU
De Mercè Sarrias. Dir.: Toni Casares
Una dona irromp en el despatx d'un detectiu, però no per
sol·licitar els seus serveis sinó per comunicar-li que l'han
acomiadada del bar en què treballava i que a ell tampoc el
voldran més de client perquè l'empresa ha decidit renovarse i tenir clients i treballadors més joves.

Reserva les teves entrades amb el carnet de
subscriptor del diari AVUI al tel. 93 265 13 00, de
dilluns a dijous d’11 a 14 hores i de 16 a 18 hores; divendres d’11 a 14 hores (excepte festius).

Alegre de Dalt, 55 bis.
Tel. 93 284 53 12
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dimecres 12 de desembre i
divendres 14 de desembre,
a les 22 hores.
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