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L’editor Carles-Jordi Guardiola ha traçat a ‘Mar de tots’ (Diputació de
Girona) un recorregut per terres empordaneses a través de la literatura: un
bon feix de textos -narratius i poètics- d’escriptors coneguts i reconeguts del
nostre país.

(http://www.nuvol.com/autor/mar-fontana-peitivi)

Mar Fontana Peitiví

(http://www.nuvol.com/auto
fontana-peitivi)
10 articles publicats

Altres articles d'aquest autor
El perquè de Ciutat Vella
(http://www.nuvol.com/critica/el-perque-deciutat-vella/)
Elisabeth Strout: L’univers desencaixat dels
Burgess
(http://www.nuvol.com/critica/elisabeth-strout(http://www.nuvol.com/opinio/el-bany-de-joan-vinyoli/attachment/joan-vinyoli/)

lunivers-desencaixat-dels-burgess/)
Quan en dèiem xampany i també volíem ser

Joan Vinyoli a Begur

feliços (http://www.nuvol.com/noticies/quan-en-

Els cartògrafs, molt gràficament, ens tracen, sense marge d’error, els camins i
contracamins que poden recórrer els nostres peus (o les nostres rodes). Gràcies a ells
no estem més perduts del que ho podríem estar. L’objectivitat inevitable dels seus
resultats, però, esdevé un pèl ensopida. Hi falta paraula. Hi falta vida.
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Quan el llenguatge ens fa xantatge
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Tot paisatge té la seva singularitat (una qualitat, d’altra banda, d’allò més plural) que va
més enllà de quatre coordenades i de quatre punts cardinals. Territoris que desafien el
pas del temps, i la trepitjada de l’home, i romanen, en la mesura de les seves possibilitats,
més o menys intactes. Territoris que reclamen més atenció que un punt delimitat en un

Salvador Espriu visita el 7 Portes
(http://www.nuvol.com/critica/salvador-espriuvisita-el-7-portes/)

mapa. L’univers que envolta el Cap de Creus i les seves costes és un d’aquests territoris
que ha canviat poc, exeptuant certes edificacions i la irrefrenable empremta del turisme
omnipresent, potser per la seva tossuderia en no deixar passar per alt les sensacions
que, de molts anys ençà, suscitaren les seves terres, descrites, al seu torn, per
nombrosos autors que no només hi posaren el peu, sinó que també hi fixaren la vista.
‘Mar de tots’, parafrasejant J.V.Foix, és un recorregut per terres empordaneses a través
de la literatura: un bon feix de textos -narratius i poètics- d’escriptors coneguts i
reconeguts al nostre país, escollits per l’editor manresà Carles-Jordi Guardiola
(Col·lecció Josep Pla), l’aglutinador, doncs, d’una bona colla de guies excepcionals i
ocasionals amb els mots com a únics delimitadors de latituds. Textos la qualitat dels quals
eclipsen el gairebé imperceptible fil discursiu de manera que, i a causa de la prou
encertada selecció dels mateixos, es relliguen entre si oferint els diversos i particulars
punts de vista davant un mateix paisatge. Tota tria és bona si no és gratuïta, i la de CarlesJordi Guardiola no ho és, malgrat fragmentar obres tingui un cert risc, d’altra banda

(http://www.grup62.cat/autor-vicenc-pages-jorda-

inevitable si es pretén crear una amalgama de punts de vista.

000032918.html)

Els mapes són útils, i utilitaris, però tan sols són mapes, malgrat esdevinguin del tot
indispensables. Davant certs paisatges, com ara les rodalies del Cap de Creus que, si no

(http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?
n=a987b5b6& cb=5345435345)

+ Llegits

fos perquè són del tot terrenals gairebé semblen del tot celestials, és difícil sentir
indiferència: Joan Maragall, Tomàs Garcés, Quima Jaume, Miquel Desclot, són

1

només alguns exemples de la quarantena llarga d’escriptors que aplega el volum i que

(http://www.nuvol.com/opinio/contra-el-

canten, cadascú a la seva manera, les gràcies empordaneses.
Tocats o no per la tramuntana (no posaré en dubte la seva capacitat d’influència) van

kindle/)
2

Luna Miguel és cool
(http://www.nuvol.com/entrevistes/luna-

descriure a través de les paraules les percepcions que els suscitava tal espectacle natural

miguel-es-cool/)

bo i sabent que no hi ha millor guia que la literatura. També que no hi ha millor cura que la
natura, i en aquests termes, destaca la veu enyorada i, aparentment desubicada en

Contra el Kindle

3

Memòria oculta

aquest recull, del doctor Moisès Broggi, al qual igualment se li desvetllaren els sentits

(http://www.nuvol.com/opinio/memoria-

davant la panoràmica del Cap.

oculta/)

El palau del vent, allà on la terra sospira tendrament sota les ruïnes que conten mites i la

4

Dues roses al Teatre Nacional
(http://www.nuvol.com/noticies/dues-roses-

tendríssima badia. Saludant contundentment, la cinquena gràcia manté alerta el roc votiu i

al-teatre-nacional/)

ben despert el bressol de somnis, de mars i d’amors. L’Empordà en paraules de poeta.
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