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Laurie Halse Anderson, Parla!
Traducció de Josep Sampere.
Col·lecció Gran Angular Alerta

Roja. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

F
ins ara, aquest humil
comentarista no tenia
el gust de conèixer
l’escriptora Laurie
Halse Anderson. I he

d’admetre que la contracoberta
que ens serveix l’editorial m’ha
picat la curiositat. Laurie Halse
Anderson és de Syracuse, a
l’Estat de Nova York, on va néi-
xer fa 31 anys. Actualment viu
a Pennsylvania. Però aquesta
anècdota biogràfica no és el que
més m’ha encuriosit, és clar.

El que realment m’ha fet lle-
gir el llibre és l’allau de guar-
dons que ha tingut: Millor Lli-
bre Juvenil d’American Library
Association, Millor Llibre de
l’Any de Publisher’s Weekly,
Millor Llibre de l’Any de School
Library Journal, Llibre d’Honor
M.L. Prinz, finalista del Premi
Nacional dels EUA i finalista del
premi Los Angeles Times.

¿I què deu tenir aquesta no-
vel·la nord-americana que ha
agradat tant als crítics del seu
país? Doncs, suposo, que el
tractament que fa d’un tema
recurrent –els conflictes perso-
nals d’una adolescent que, si no
ho dic no s’entén, ha estat vio-
lada per un company més gran
del seu institut– i que, com si
això fos el pa de cada dia, ho fa
arribar al lector amb agudesa,
un llenguatge àgil i pentinat
amb una bona dosi d’ironia so-
bre el món.

Bé, ara que ja sabem, al-
menys per aquesta novel·la, de
quin peu estilístic calça l’es-
criptora de Parla!, és hora de dir
que ens trobem davant d’un
dels múltiples personatges fe-
menins adolescents que literà-
riament s’avancen, per edat, al
que després serà el fenomen del
voltant dels trenta anys de la
Bridget Jones, de Helen Fiel-
ding. La Melinda, la protago-
nista de Parla!, va pel camí de
ser la Bridget, quan en tingui
trenta, si no hi posa remei. És a
dir, que al marge de l’interès
estilístic de l’autora, el contin-
gut de Parla!, el diari de la ruti-
na, podria ser molt ben bé el
diari de la Bridget adolescent.

Dit això, un servidor que se
sent incapaç de fer passar per
l’adreçador tots els joves cata-
lans de principis del segle XXI a
còpia d’obres completes de Ja-
cint Verdaguer, malgrat l’inte-
rès literari, tradicional i patriò-
tic que tenen, ni per cap de les
ja difuntes lectures obligatòries
d’ESO, que només han tingut
un curs de vida, no s’estarà, en
l’any del centenari del mossèn
de Folgueroles, de recomanar,
ni que soni a sacrilegi, aquesta
novel·la nord-americana, densa,
però que té un mèrit escassís-
sim en els productes locals: la

vigorositat del llenguatge i el
ritme de la trama. I, a més,
sense caure en l’explotació de
les vergonyes ni en la ridiculesa
del que és més obvi.

Només té un petit problema,
i ja sé que això no està bé de
dir-ho, però la novel·la és llarga.
Més de 200 pàgines! I no té un
parell de punts culminants
–els de la violació i la venjan-
ça– fins ben superada la mei-
tat, cosa que, mentrestant, pot
fer pensar algun lector per què
l’autora li explica tants roman-
ços quotidians de la protago-
nista.

Diré també, per no desviar
l’atenció del tot, i fer-ho més
intel·lectual, que la novel·la, a
més de la similitud amb Brid-
get Jones, també té aires d’El
Diari d’Adrian Mole, de Sue
Townsend, sobretot pel to irò-
nic a riure’s de les pròpies es-
sències.

Tot plegat evidencia, doncs,
per si no ho havia deixat prou
clar, que Parla! no té una gran
originalitat. I és que, la litera-
tura més original, almenys la
dels joves, la del trencadís –pa-
rodiem Gaudí–, per molt guar-
donada que estigui, avui en dia,
no arriba precisament de l’altra
banda de l’Atlàntic.

Un objectiu malmès
A S S A I G

E N R I C C A S T E L L Ó

L’esperit
acadèmic
i alhora
divulgatiu de
l’obra aporta
qualitat
i claredat

Manuel Palacio, Historia de la
televisión en España. Gedisa.

Estudios de Televisión.

Barcelona, 2001.

É
s just esmentar l’es-
forç de Palacio a es-
tablir un cànon tele-
visiu discutible i sot-
mès a possibles dis-

crepàncies, com sempre passa.
L’autor indica que, tot i que no
existeix un cànon únic, sem-
pre es poden fixar elements de
guia. L’obra els aporta a base
d’anotar les excel·lències dels
programes i teleastes cabdals
del passat. Palacios defuig,
amb èxit, de caure en l’anec-
dotari insuportable en què es
converteixen certs escrits so-
bre la història de la televisió.
L’esperit acadèmic i alhora
divulgatiu de l’obra aporta
qualitat i claredat en les ar-
gumentacions, mèrit que jus-
tifica la seva publicació en
aquesta col·lecció dedicada als
estudis de televisió que omple
un buit en el panorama edi-
torial.

Tanmateix, Palacio no ha
aprofitat per construir una

anàlisi històrica i analítica sa-
tisfactòria del que ha passat a
l’Estat espanyol els darrers 25
anys de televisió i la seva ex-
posició des de la Transició és,
si més no, precipitada. Els
anys vuitanta i noranta, etapa
dels canvis més bruscos del
panorama televisiu estatal,
són abordats en poc més de
vint pàgines on n’esbossen
quatre pinzellades insufici-
ents. La proposta global apor-
ta ben poca cosa a les obres
existents de Josep Maria Baget
i Lorenzo Díaz, per citar dos
dels historiadors més impor-
tants de la televisió espanyola.
Tampoc esgrimeix una postu-
ra inèdita o clarament crítica
amb la historiografia existent,
tret de mostrar-se raonable-
ment incòmode davant l’en-
focament reduccionista d’al-
guns autors com Vázquez
Montalbán que, segons Pala-
cio, s’han centrat en l’ús polí-
tic que s’ha fet sempre del
mitjà, així com davant d’altres
crítics i intel·lectuals que
s’han dedicat a donar-ne una
imatge negativa tot argumen-
tant l’escàs nivell cultural i de
responsabilitat social que de-
mostra.

És incomprensible que una
història de la televisió a Espa-

nya publicada al segle XXI se
centri encara gairebé en ex-
clusiva en una crònica de TVE
i sobretot en la televisió pre-
democràtica. Els historiadors
ja haurien d’estar en disposi-
ció d’esforçar-se a interpretar
més a fons la realitat televisiva
dels darrers 20 anys a partir
de materials de les mateixes
televisions, d’anuaris i d’arti-
cles que es publiquen a revis-
tes especialitzades i universi-
tàries, escassos però existents.
L’argument de la poca pers-
pectiva històrica que en un
moment treu l’autor ja no és
justificable, menys encara
quan dedica un espai consi-
derable a parlar de la TVE dels
vuitanta.

El 2002 commemora el vin-

tè aniversari de l’aparició
d’Euskal Telebista, canal que
trencà el monopoli estatal en
la més pura al·legalitat, i l’any
vinent li tocarà a TV3. Palacio
únicament dedica un parell o
tres paràgrafs al conjunt de la
televisió autonòmica i n’es-
menta unes quantes sèries
d’èxit, exposició que sembla
més dirigida a justificar el tí-
tol de l’obra que a extreure’n
una radiografia global. També
es troben a faltar referències a
les plataformes digitals; a la
televisió via satèl·lit; o al pro-
tagonisme creixent de la tele-
visió local i urbana. Així ma-
teix, cal anotar el dèficit d’ex-
posició sobre la descentralit-
zació territorial de l’ens pú-
blic estatal de televisió, al qual
no es dedica més que un
esment dels centres que ha
arribat a posar en marxa TVE,
obviant el procés polític i ad-
ministratiu que va suposar
aquesta operació al llarg de la
història. Les referències a la
televisió privada són, final-
ment, minses i centrades en el
comentari a un parell de sèries
d’èxit. Aquestes mancances
malmeten l’objectiu de l’obra,
tal com es marca l’autor, de
“comprendre el sistema televi-
siu espanyol com a globalitat”.

Lena Paüls, L’Aixecacases.
10è premi de narrativa
infantil Ciutat d’Eivissa.
Res Publica Edicions.

Eivissa, 2002.
A partir de 7 anys.

L a protagonista d’aquest
conte, que va obtenir el
10è premi de narrativa

infantil Ciutat d’Eivissa, té el
sobrenom de l’Aixecacases
pels seus invents que tras-
balsen el poble. Fer ploure en
un terreny pedregós i sec i
moure els edificis de lloc són
algunes de les pràctiques
utilitats dels seus invents.
L’autora ha obtingut també
recentment el premi de nar-
rativa del Masnou.

Ifeoma Onyefulu, C de
Comiat. Traducció de Fina
Marfà. Fotos de l’autora.

Intermón Oxfam.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

L’ autora, nigeriana, ex-
plica de primera mà la
història de la seva

àvia, una ballarina de dansa
tradicional d’un poblat de
l’est de Nigèria. Amb text i
fotografies d’una gran ex-
pressivitat, l’autora fa servir
la veu del seu fill per explicar
com va ser el comiat de l’à-
via. Tot el ritual al voltant de
la mort i la manera de dir-li
adéu mostren la cultura d’un
poble ibo.

Carme Arrufat, L’enigma de
la muntanya santa.

Il·lustracions de Stefanie
Pfeil. Col·lecció Grumets.

Editorial La Galera.

Barcelona, 2002.
A partir de 10 anys.

E n Bernat i la Tura se’n
van de casament a
Montserrat, però aviat

s’emboliquen en una aven-
tura, amb altres companys,
pels paratges insòlits, terri-
bles i meravellosos que des-
cobreixen. L’autora és de
Manresa i ha obtingut, fins
ara, diversos premis de nar-
rativa. La novel·la parteix de
les seva coneixença de l’àm-
bit on s’ambienta.


