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HACE TIEMPO QUE VENGO AL TALLER Y NO SÉ A LO QUE VENGO / Jorge Cascante.-
Barcelona: Blackie Books, 2019.

Jorge Cascante va náixer a Madrid en 1983. Col.labora en premsa, revistes i fanzines. Al 2013, va
publicar el seu primer llibre, una col.lecció de relats titolada Detrás de ti en el Museo del Traje. Després de
vàries publicacions més, apareix al 2019 aquest títol tan suggeridor i també de relats curts.

Aquestes narracions curtes, que recomane al començamen d’aquest any nou, són ideals per a llegir
en qualsevol lloc. En una societat en la qual exigim els continguts més sintetitzats per manca de temps,
aquest estil narratiu resol el problema. Els contes curts no són terreny exclusiu d’escriptors emprenedors. Ja
els grans escriptors clàssics crearen obres mestres en el gènere breu a més de novel.les memorables. Tal és
el cas, per exemple, de Ray Bradbury amb Cròniques marcianes o Mark Twain i els seus Contes selectes.

Amb aquest títol, comencem el 2020 amb humor i un humor insolent que precisament crec és el més
graciós  i  necessari  en  aquest  temps  de  tanta  correcció  en  el  qual  vivim.  Podrem  vore  des  d’altres
perspectives el costat més obscur de la vida i despertar el disbauxat que molts portem dins.

Aquest llibre és una recopilació de seixanta relats breus que per a les ments tancades poden ser
esgarrifadors.  Cascante  ha  creat  un  mosaic  d’allò  que  és  el  més  patètic  de  la  condició  humana,  on
predominen històries de persones que odien el món, s’odien a si mateixa i odien el món perquè s’odien a si
mateixa. Persones que escriuen cartes d’amor a persones a les quals no volen; gent que anhela tindre vides
interessants, que són admirades pels demés però viuen en el més vulgar de la quotidianetat. És clar que tots
els relats no pareixeran al lector brillants, però la majoria són rabiosament divertits i genials.

Veritablement, no es sap ben bé qui és Jorge Cascante, potser no existesca i sols siga un seudònim,
així i tot, siga el que siga, demostra tindre una sensibilitat extraordinària i un enorme talent per aconseguir
que ens importe el present i el destí dels personatges que hi apareixen. Cada història és una joia i l’expressió
màxima d’un humor que naix de la tradició espanyola, demostrant-ho amb el títol.

En definitiva, lector, us trobareu davant un deliri creatiu on l’absurd us demostrarà el que és l’essència
de la realitat. Cada lector reconeixerà a molta gent del seu entorn i també es reconeixerà a si mateix.

   
 PER RIURE’S DELS DEMÉS, ABANS HI HA QUE SABER RIURE’S D’Ú

MATEIX.AMIC CASCANTE, GRÀCIES PER ELS TEUS CONTES!!
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