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F
·a uns anys, Nicholas
Sparks va publicar El
quadern de Noah, que
va esdevenir un best
seller mundial. Esti-

mulat per aquell gran exit,
l'autor ha pretes repetir sort i
ens acaba d'oferir El missatge
en una ampolla, que conté tots
els elements típics per con-
vertir-se en un dels llibres que
encapcalin les llistes dels més
venuts.

La historia que relata
Sparks té un inici original.
Theresa, Una dona de tren-
ta-sisanys, divorciada i mare
d'un noí adolescent, durant
unes vacances, .troba a la
platja 'una ampolla amb un

. missatge adins. El -missatge
l'ha escrit Garrett en forma
de desesperada carta d'amor
a una dona morfa. Theresa,
que és columnista d'un diari
de Boston, empesa per la seva
editora, publica la commove-
dora missiva al diari i aquest
fet provoca l'aparició de tres
cartes més, totes escrites per
la mateixa ma,'! trobades per
distintes persones, allunya-
des per milers de quilome-
tres, sempre dintre d'ampo-
lles recuperades del mar. Per
alguns indicis esparsos, The-
resa dedueix ori podría tro-
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en alta
l'últim a

Univm It
deslf taca. <'JH i~ tse-
cord d'un amor inoblidable.

Tal com deiem al principi, el
llibre de Sparks conté tots els
topics del best seller:uns perso-
natges sense macula, ni gaire
joves ni massa grans, perfecta-

ment encaixats en la so-
cietat, sempre positius i
animosos, de classe mit-
jana alta, amb escenes
d'erotisme apassionat
gens ofensives, amb per-
sonatges secundaris en-
tranyables, el :fill de
Theresa sa i sense pro-
blemes, l'editora amiga
comprensible i exceHent
persona, .el pare de Gar-
rett positivament encan-
tador. 1 tot plegat amb
una mesurada dosi de
sentimentalisme i amb
un desenllac dramátic i
corprenedor. Elements
tan evidentment desti-
nats a agradar que se'ls
acaba veient el llautó.
Probablement la factoria
de la Warner n'acabará
fent una versió cinema-
tográfíca d'exit, sobretot

si esta protagonitzada per
Kevin Cóstner i Paul New-
rnan, encara que, des del punt
de vista literari, El missatge en
una ampolla no deixi de ser 'un
producte de gran consum en-
torn del tema etern de l'amor.
Un producte, cal reconei-
xer-ho, fet amb ofici pero amb
data de caducitat molt pro-
pera.

Missatge d'amor
bar-se el malenconiós Garrett
i, captivada pels sentiments
de l'home, intenta localit-
zar-lo.

En una ciutat marítima de
Carolina-del Nord, molt lluny
de Boston, Garrett és un jove
de trenta itants anys que re-
genta una botiga d'aparells
nautics i que exerceix de

professor de submarinisme.
Així mateix, Garrett, que re-
sulta un home molt ben
plantat, és propietari d'un
vell veler en el qua1, unes ho-
res després de coneixer The-
resa, iniciaran la seva relació.
Tots dos, no cal dir-ho, són
gairebé perfectes: guapos,
ben fets, intel-ligents i sensi-
bles, 1 el que havia.de passar

s'esdevé d'una manera
inevitable, s'enamoren
l'un de I'altre. El seu
amor, pero, tindra una
pega, la distancia, Situ-
ats a milers de quilo-
metres l'un de I'altre,
lessevestrobadesseran
curtes i espaiades ,~n el;
temps. S'estimaran im-
petuosament pero ni
ella es plantejará aban-
donar la seva brillant
carrera periodística ni r

ell considerara la pos-
sibilitat de canviar de
vida, El fill de Theresa,
que hauria pogut ser
un obstacle insalvable,
estará embadalit amb
el nou amic de la seva
mare i aquest s'enten-
drá perfectament amb : SPARKSTÉTOTSELSPUNTSPERA L'EXIT

. el noi.
-Hi ha, pero, un altre i més

poderós ínconvenient. L'a-
mor perdut de Garrett, la seva
exdona Catherine, a qui con-
tinua estimant amb un in-
consolable amor. En un mo-
ment decisiu, després de me-
sos d'una relació meravellosa,
quan la parella es planteja
seriosament la possibilitat
d'unir les seves vides, Garrett
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descobreix les seves cartes a
Catherine entre els papers de
Theresa. Aquesta circumstán-
cia provocara el primer en-
frontament entre ells dos i
fará que se separin en un clí-
max d'alta tensió dramática,
Posteriorment s'esdevindrá la
tragedia, Garrett, després
d'haver optat interiorment
per Theresa, trobará la mort


