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LLÀTZER GARCIA TANCA LA SEVA TRILOGIA AL VOLTANT DE LA FAMÍLIA I ENS CONVERTEIX EN MEMBRES

D’UNA COMUNITAT CAPAÇ DE PROTEGIR-NOS DEL MAL SI RENUNCIEM AL MÓN I ELS SEUS PECATS

On es troba lamaldat en estat
pur? Sovint, mirat des de fo-
ra, el bosc se’ns presenta en el
món de la ficció com aquell es-
pai misteriós que amaga quel-
com terrible connectat amb
les nostres pors: cal evitar
endinsar-se’n així com així.
Però pensem en la pel·lícula de
M.Night ShyamalanEl bos-
que: en aquella història pro-
tagonitzada per una comuni-
tat rural que aparentment viu
a les acaballes del segle XIX,
acabem descobrint que la ve-
ritable amenaça es troba en la
civilització del segle XXI si-
tuadamés enllà dels llindars
del bosc. Quelcom en el fons
no gaire diferent del que devi-
en sentir els integrants de la

secta que Llàtzer Garcia des-
criu a la seva nova obra. Una
secta que, cap als vuitanta, i
guiada per les molt integristes
concepcions religioses de la

seva líder, laMareMissatge-
ra deDéu, va decidir abando-
nar les temptacions i la manca
d’espiritualitat de la socie-
tat gironina. I es va instal·lar

R. OLIVER

Un bosc ple de barrots

Teresa Vallicrosa (esquerra) convertida en una fanàtica religiosa.
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¡DISFRUTA, COMPARTE Y VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA!
Torre Bellesguard - Antoni Gaudí (c/Bellesguard, 16)
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MARKET DE MODA Y TENDENCIA

Visitas guiadas a Torre Bellasguard a precio especial de 10€

Entrada
GRATUITA

Viernes, Sábado y Domingo

10, 11, 12 de noviembre de 11h. a 22:30h.
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¡Os esperamos!

zer semblen fer aquest camí.
Llàtzer, de fet, ha partit aquest
cop d’un record personal (les
seves trobades amb un excom-
pany d’escola que va créixer
dins del cercle de laMissatgera
de Déu) per posar punt final a
una trilogia que, com ell ma-
teix afirma, en principi, no te-
nia un caràcter premeditat.
Va ser a mesura que anava

escrivint La terra oblidada i
La pols, mentre donava voltes
alhora al text que ara s’es-
trena, que va adonar-se’n: el
que estava escrivint eren tres
obres en què abordava les rela-
cions familiars partint de tres
edats diferents; l’edat adulta,
la joventut i la infantesa. Com
diu també Llàtzer, tres obres
del tot independents, però re-
corregudes per una mateixa
amarga ombra familiar plena
de ressons bíblics.

als boscos del voltant de Sant
Gregori, disposada a retro-
bar-se amb Déu.

Les edats familiars

No cal ni dir que les persones
que integraven aquell grup
(sovint ben instruïdes i de bon
nivell econòmic), van voler
preservar les seves criatu-
res dels mals exteriors. Però,
de vegades, els nens sónmés
desagraïts del que voldrien els
pares, que tot ho fan pel seu
bé. I els nens de l’obra de Llàt-


