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Llums a la costa és una no-
vel·la que ve de lluny. Va
començar a esbossar-se
una mica per casualitat,
quan l’autor s’estava do-
cumentant per dos altres
llibres: Camps de lava
(2000) i Masurca de Praia
(2001). «Vaig descobrir
un camp de concentració
de la dictadura portuguesa
i en un altre viatge a Ma-
deira vaig trobar una placa
dedicada a Américo To-
más, l’antic president de la
República.»

La història de la dicta-
dura portuguesa apareix
com a rerefons de l’obra,
representada a través del
personatge d’Eusebio Se-
na, un professor de grec i
llatí, antic lluitador antisa-
lazarista. És un personat-
ge, com Pessoa en vida,
oblidat de tots i de tothom,
que roman en l’anonimat.
El novel·lista remarca, pe-
rò, que no es tracta d’un
llibre polític, sinó més
aviat reflexiu: «Volia par-
lar de literatura i plantejar
certs problemes existen-
cials.» Per això va inventar
el personatge de Cèlia Vi-
dal, una traductora que
fuig de la monotonia de la
seva vida barcelonina i de
l’absència del pare, un
leitmotiv en les novel·les
de Benavente. «Cèlia fa de
contrapunt a la gran rique-
sa espiritual de Sena, igual
que Muma, un altre perso-
natge gens intel·lectual i
sense les pors de la Cèlia.»
Tots tres es troben per at-
zar en una dinàmica de fu-

gides i retorns. «Eusebio
Sena, com Pessoa, ha fugit
sempre, però sempre re-
torna.»

Retrat d’un món atlàntic
Benavente es declara «fas-
cinat» pels personatges de
Pessoa i reconeix un deute
amb Tabucchi, de qui s’ha
empassat tots els llibres,
en especial Afirma Perei-
ra. També admira les pel-
lícules de Wim Wenders,
autor de Lisboa history.

La seva novel·la propo-
sa un retrat literari de Lis-
boa, Madeira i, més enllà
encara, d’un món atlàntic
que va descobrir amb no-

més 3 anys, quan va em-
prendre un viatge amb vai-
xell cap al Brasil, on la se-
va família va emigrar per
tres anys. «M’ha quedat
sempre la imatge mítica de
les illes que es van veient,
amb els llums a la costa, i
Madeira n’és una.» Una
aventura que l’escriptor
compara amb la del nave-
gant cartaginès Hanon, al
segle VI aC.

Marcat per aquest viat-
ge iniciàtic, l’escriptor ha
volgut fer a Llums a la cos-
ta «una metàfora sobre la
inquietud i l’esperança, el
desig de descobrir una ter-
ra nova i la por que gene-

ra». Assegura que no és un
llibre autobiogràfic, tot i
que reconeix que sempre
s’hi escolen elements per-
sonals del seu passat
«mític».

«No és un llibre trepi-
dant d’acció però t’arros-
sega de la primera línia
fins al final», explicava
ahir Margarida Aritzeta,
membre del jurat del pre-
mi. També va destacar el
doble viatge que fa la pro-
tagonista: d’una banda,
cap al paisatge, i de l’altra,
cap a l’interior d’ella ma-
teixa. «Descobreix algú
que no arribava a intuir.»

Llums a la costa és l’on-

zè llibre publicat de Bena-
vente, que ha conreat poe-
sia, dietaris de viatge, re-
lats i narrativa juvenil.
Ahir no va voler explicar
com es guanya les garro-
fes, però va donar una pis-
ta: «Com Pessoa o Kaf-
ka.» Al marge de les mo-
des literàries i dels autors
mediàtics, afirma que es-
criu per explicar el seu
món, habitat per persones
que busquen el seu lloc en
el món. Ha estat traduït al
castellà i dues obres seves,
Camps de lava i Viatge
d’hivern a Madeira, seran
properament traduïdes a
l’italià.

Jaume Benavente trepitja el terreny
incert entre la inquietud i l’esperança

«Llums a la costa», premi Pin i Soler, ret un homenatge a Fernando Pessoa i al Pereira de Tabucchi

Jaume Benavente, ahir a la llibreria Laie de Barcelona. / TOSHIKO SAKURAI

� Jaume Benavente (Barcelona, 1958) va emi-
grar de petit al Brasil en un transatlàntic.
Aquesta experiència va deixar una imatge míti-
ca de les illes disperses en el recorregut que es

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona retroba a Llums a la costa (Columna), l’obra
guanyadora de la darrera edició del premi Ciu-
tat de Tarragona Josep Pin i Soler. L’escriptor
hi dibuixa una metàfora sobre el desig de des-
cobrir una nova terra i les pors i angoixes que al

mateix temps provoca. Alimentat pet l’Afirma
Pereira, d’Antonio Tabucchi, i de la literatura
de Pessoa, amb qui se sent identificat, Bena-
vente ret un homenatge a aquests autors i a un
país, Portugal, que ja se’l considera mig seu.

Miquel Sitjar, nou
director de
Cultura i Mitjans
de Comunicació
a Girona
� Girona. Després de
setmanes d’incertesa
sobre qui seria el suc-
cessor de Josep Quinta-
nas, el conseller Joan
Manuel Tresserras ha
nomenat Miquel Sitjar i
Serra (Ribes de Freser,
1962) nou director ter-
ritorial del Departa-
ment de Cultura i Mit-
jans de Comunicació a
Girona. Llicenciat en
filologia per la Univer-
sitat Autònoma de Bar-
celona, Miquel Sitjar és
des de l’any 2003 regi-
dor de Ribes de Freser
per Esquerra Republi-
cana-Acord Municipal
(ERC-AM), i és el pre-
sident del Consell Co-
marcal del Ripollès i
també del patronat de
l’Hospital Comarcal de
Campdevànol. La seva
activitat professional
ha estat molt lligada a la
docència. Sitjar també
ha manifestat la seva
passió per la història lo-
cal en nombroses publi-
cacions, com ara la mo-
nografia dels Quaderns
de la Revista de Girona
sobre el seu poble, Ri-
bes de Freser, i un llibre
sobre el municipi ripo-
llès de Campelles i un
altre sobre Dòrria, per
posar només alguns
exemples. / X.C.

Conxita, Quimi
Portet i Beth, avui
en l’entrega dels
premis Enderrock
� Barcelona. Les unions
artístiques entre Conxi-
ta i Joan Miquel Oliver
(Antònia Font), d’una
banda, i Jofre Bardagí i
Beth, de l’altra, junta-
ment amb les actua-
cions de Xerramequ Ti-
quis Miquis, Canimas i
Quimi Portet, centraran
la festa de lliurament de
la 13a edició dels pre-
mis Enderrock, avui a
la sala Bikini de Barce-
lona, a partir de les nou
del vespre. La gala, pre-
sentada per Albert Om,
reconeixerà grups com
ara Conxita (millor disc
en català del 2006,
segons la crítica) i An-
tònia Font (millor artis-
ta de pop-rock del
2006, per votació po-
pular). A la festa, s’hi
pot accedir enviant un
correu electrònic a
premis@enderrock. 
com. / EL PUNT

� El dramaturg Ricard
Gázquez juga amb un per-
sonatge sord per potenciar
la tensió entre la trobada
dels familiars després d’un
cas de violència domèsti-
ca. La germana d’ell, Glò-
ria (Anabel Moreno), sap
comunicar-se amb la filla
sorda, Laura (Sara Rosa),
a través del llenguatge de
signes. L’altra tieta, ger-
mana de la víctima, Rosa

(Blanca Pàmpols), depèn
del que li tradueix Glòria.
Totes es troben a la cuina
on, poc temps enrere, s’ha
comès el crim. Folie en fa-
mille, que s’estrena avui a
la Sala Beckett i es podrà
veure fins a l’1 d’abril, és
el nom d’una síndrome
psiquiàtrica en què un
grup, generalment tancat,
assimila actes de violència
com a situacions normals.

Gázquez és director i

dramaturg interessat a in-
corporar als seus muntat-
ges els codis de comunica-
ció habituals en la vida
real però exclosos en l’es-
cena professional. De fet,
és el primer cop que s’in-
corpora un personatge que
s’explica amb el llenguat-
ge de signes en l’escena
professional. Les quatre
sessions de dijous es faran
amb subtítols ja que es re-
presentarà pensant en el

col·lectiu sord. Gázquez,
que fa un any va fer un curs
de signes com Sara Rosa,
reconeix que introduir un
personatge amb aquesta
«peculiaritat» aporta un
punt d’intriga que obliga
l’espectador a interpretar
les relacions de les tres
actrius. L’obra deixa en-
treveure que aquell
desequilibri que s’ha
produït en la família té a
veure amb un cert des-

gavell en la societat.

Dramatúrgia sonora
Raquel Tomàs, d’Àrea
Tangent, debutarà el 27 de
març a la Beckett amb una
lectura dramatitzada. Re-
quiem for Comaneci és
una peça que fusiona di-
verses disciplines, «una
dramatúrgia sonora», diu
Tomàs. L’obra es va pre-
sentar dijous a l’Institut
del Teatre.

Gázquez denuncia els silencis en la violència
familiar a través d’una filla sorda a la Sala Beckett

J.B. / Barcelona


