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Hi pocs autors
que se salvin
de rebre
alguna
bastonada

Faristol. Núm. 46.
Consell Català del Llibre

per a Infants i Joves.

Barcelona, juliol, 2003.

L
a revista Faristol és la
publicació del Consell
Català del Llibre per a
Infants i Joves. A un
ritme de tres o quatre

exemplars anuals, la revista ha
experimentat una renovació,
tant estètica com de contingut,
en els últims mesos. I en l’a-
partat de difusió ha fet un salt
de la ressenya a la crítica. Ara
que estem immersos en un
pim-pam-pum al voltant de la
crítica literària, amb exabrup-
tes i panegírics, insults i ensa-
bonades dels uns cap als altres
per intentar definir, o imposar,
la idea de si tenim o no tenim
crítica, si tenim crítics o resse-
nyadors, crítics que fan resse-
nyes, ressenyadors que fan crí-
tica, crítics multiempleats o
crítics a l’atur, el tema és
oportú de tractar.

El cas és que, en la secció
autoqualificada de Crítica, de
l’últim número de Faristol, es
recullen uns setanta llibres,
dels quals, en relació als d’au-
tors catalans, n’hi ha molt
pocs que se salvin de rebre al-
guna bastonada del seu criti-
caire. Fent una excepció, re-
produiré algunes de les ex-
pressions de Faristol que defi-
neixen l’estat de la qüestió.

Diuen, entre moltes altres
coses, els signants, en relació a
les lectures que han fet: “És
una llàstima que el text no
assoleixi desenvolupar la idea
de manera més precisa i co-
hesionada”; “Llàstima que la
trama pren camins que s’a-
llargassen i fan ballar el cap”;
“Narrat amb un llenguatge
fàcil i entenedor, però no per
això exempt d’interès”; “Una
lectura divertida amb poques
novetats de concepte”; “Les
frases breus estan mancades
d’emotivitat i calidesa, al ma-
teix temps que el ritme nar-
ratiu és poc fluid”; “Tot i que
la narració és correcta i la
lectura és amena, hi ha una
sèrie de fets que no fan creïble
la història”; “La narració, cor-
recta i elemental, fa de bon
passar, però li manca credibi-
litat”; “Es va desgranant una
història que vol ser divertida,
màgica, però que no va més
enllà de l’absurditat”; “De fà-
cil lectura, la principal difi-
cultat és recordar el cúmul de
situacions”; “Llàstima que el
final et deixa amb ganes de
saber què ha passat”; “La his-
tòria, tot i mantenir un to en-
grescador i esbojarrat, no aca-
ba de ser prou versemblant”;
“Un autèntic disbarat que co-
mença pel mateix títol”; “La
història està escrita amb cor-

recció però els personatges
són arquetípics”; “Un reperto-
ri de personatges i situacions
que enfarfeguen la lectura”;
“Un relat amb massa lliçons
que més que divertir el lector
l’aclaparen”; “En el planteja-
ment de la història es troba a
faltar un enfocament més
modern”; “Personatges poc
imaginatius, successos poc
creïbles, casualitats massa
miraculoses”; “Amb alguns
diàlegs força aconseguits i
d’altres no tant, l’autor narra
una història poc creïble”; “El
llibre no té gaire interès, la
història és poc àgil i avorrida i
l’autor no acaba de trobar-hi

el to”; “Novel·la ambiciosa i
interessant, però amb un dis-
curs massa bonhomiós i sim-
plista”; “L’argument queda
embolicat amb un excés de
descripcions”; “No ens trobem
davant d’un llibre imprescin-
dible tot i que resulta entre-
tingut”; “La trama, desenvo-
lupada amb lleugeresa, s’en-
nuega en algun punt”; “Un
relat èpic d’una bona qualitat
literària, potser amb massa
punts i seguit que afeixuguen
els paràgrafs”...

I això només és una mostra.
El farcit complet potser podria
donar prou gruix, fins i tot,
per elaborar un Manual del bon
i el mal crític. Tot i que, desen-
ganyem-nos, ja és prou sabut
que la tifa de la literatura,
com la de la muntanya, no fa
pudor, encara que la remenis
amb un bastó.

Queda força clar que, a jut-
jar pel breu buidat que m’he
permès fer de la revista Faris-
tol, qui no té un all té una ce-
ba. I això em porta a pensar
que, estant com estem, pel
que sembla, enmig de tanta
quisca literària, potser ens
podríem estalviar el Consell
Català del Llibre per a Infants
i Joves –que edita Faristol–,
subvencionat pel govern cata-
là i integrat per representants
d’il·lustradors, llibreters, bi-
bliotecaris, escriptors, editors,
documentalistes i altres espe-
cialistes del país que, més que
autoflagel·lar-se, potser, tot i
no passar per alt la comesa de
reflexionar, sí que, sobretot,
haurien de difondre i presti-
giar aquí, i fora d’aquí, allò
que és, o hauria de ser, la raó
essencial de la seva existència.
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Igort, 5 el número perfecto.
Sinse ntido. Madrid, 2003.

E
ls delinqüents són
part necessària per a
l’equilibri del món?
Com a mínim aques-
ta és la creença inici-

al de Peppino, un assassí pro-
fessional, ja jubilat, de la Ca-
morra napolitana dels anys 70
del segle passat i que és el

protagonista de 5 el número
perfecto. L’obra de l’italià Igort
ens descriu el sistema de valors
amb què aquella organització
de la delinqüència legitima la
seva existència com a poder
paral·lel a l’estatal en l’ús de la
violència. Són principis que
s’estableixen al voltant del res-
pecte d’estructures semifami-
liars que atorguen a la seva je-
rarquia natural una funció co-
hesionadora i en la qual l’acte
de matar és una manera ne-
cessària de defensar el seu or-
dre particular.

Aquesta visió, que intenta
integrar valors tradicionals i
conservadors dins d’una situa-
ció de desordre institucional,
naufraga, però, amb la traïció
que origina la mort de Nino, el
fill de Peppino. Aquest trenca-
ment de les regles de solidari-
tat internes, que apareix para-
doxalment com un fet inevita-
ble dins de la lluita pel poder
en una organització estructu-
rada sobre l’exercici de la vio-
lència, és l’element dramàtic
que l’autor utilitza per activar
la narració.

Amb una combi-
nació equilibrada
de descripció realis-
ta i d’elements dis-
tanciadors, que bar-
reja situacions molt
diferents, Igort con-
dueix la venjança
del pare cap a un
enfrontament fron-
tal amb l’estructura
local de la Camorra.
La sobrietat del seu
traç i del bicolor es
torna expressivitat
plena de matisos
per descriure, dins
d’un entorn de ten-
sió i acció violenta,
l’evolució íntima
del protagonista i
dels seus acòlits cap
l’autonomia perso-
nal i l’allunyament
del fals ordre fami-
liar.

Roald Dahl, Charlie i el gran
ascensor de vidre. Traducció de
Joan Fontcuberta. Col·lecció
L’Esparver. La Magrana - RBA.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

C harlie, que ja és amo de
la fàbrica de xocolata,
se’n va amb la seva fa-

mília i el senyor Wonka a vi-
sitar les seves propietats amb
un vehicle molt especial: un
ascensor de vidre supermo-
dern que entra en òrbita.
Charlie haurà d’enfrontar-se a
tot un seguit de perills i
aventures espacials.

Rafik Schami, Una mà plena
d’estels. Traducció de Carme

Serrallonga. Col·lecció
L’Esparver. La Magrana - RBA.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

D iari que un adolescent
sirià escriu a Damasc
entre els 14 i els 17

anys. El noi és fill d’un forner,
però la seva gran il·lusió és ser
periodista i, malgrat la pressió
familiar, aconsegueix el seu
propòsit. I això li permetrà
d’entrar en contacte amb la
gent que lluita contra el règim
dictatorial del seu país.

John Wyndham, El dia dels
trífids. Traducció de Ramon
Folch i Camarasa. Col·lecció
L’Esparver. La Magrana - RBA.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

E ls trífids són unes plan-
tes grotesques i perillo-
ses de més de dos metres

d’alçada que es cultiven per
extreure’n oli. Però un desas-
tre mundial de grans dimen-
sions els transforma en una
terrible amenaça. Un dels pocs
supervivents d’aquest desastre
ens narra l’horror d’un món
dominat per aquestes plantes.


