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❚Avui critico jo
‘Avui critico jo’ és

l’espai a través del
qual tots podeu exer-
cir de crítics literaris

de manera pública, tot
i que en format sintè-
tic, això sí. Cada set-
mana us proposarem
un títol i publicarem
en aquest suplement

una selecció dels
comentaris que ens

envieu via web.
És l’hora de dir-hi

la vostra.

Vaig acabar de llegir-lo ahir.
El recomano. És un llibre es-
fereïdor, bestial!!! M’ha agra-
dat molt. Mai m’havia plan-
tejat què sentien, què pensa-
ven els infants, tant els jueus
com els alemays, durant el
nazisme. En aquest llibre,
l’escriptor John Boyne, amb
una narrativa excepcional, et
fica dins la pell d’un infant de
nou anys. Quan l’acabes es
produeix un buit a dins teu.
El traductor, Jordi Cussà, ha
fet una molt bona feina. No
us el perdeu. És una joia.
■ Lurdes

La novel·la suposa, no només
una anàlisi radical del geno-
cidi, sinó un veritable salt
mortal sense xarxa dins els
abismes de la naturalesa hu-

mana. És aquest un llibre he-
terodox i esmolat com un ga-
nivet que qüestiona d’un sol
tall totes les conviccions
sobre l’Holocaust i sobre
l’home contemporani.
■ El llegidor pecador

El llibre El noi del pijama de
ratlles és sorprenent i ima-
ginatiu. Només els ulls d’un
nen podrien donar una visió
tan real del que va ser l’Ho-
locaust. A mesura que vas
passant les pàgines et vas
incorporant a la història i te
la vas imaginant, amb tots
els seus horrors, des de la
mirada d’un infant.
■ Sílvia

Relat lúcid –i alhora trist–
d’un temps que no hem

d’oblidar mai, perquè la his-
tòria no la podem canviar
però sí que podem evitar que
es torni a repetir. Des dels
ulls d’en Bruno i l’Schmuel
es filtra la crua realitat, però
també l’amistat.
■ ggg

Sí, és un llibre agradable de
llegir però que cau en els tí-
pics tòpics sobre el nazisme.
És sempre la mateixa histò-
ria. M’agradaria veure una
mica més d’imaginació sobre
el tema, està molt explotat,
tant a la literatura com al ci-
nema.
■ Chris

Estic d’acord amb el/la Chris
en el sentit que sí, que és
agradable de llegir, però si

ho penses, veus que l’autor
és un pèl trampós, perquè
una història com la que ex-
plica, si hi poses nens, doncs
què n’has de dir?, si se su-
posa que encarnen la inno-
cència... si el nano alemany
encara fos una mica bord i
mala peça, potser encara po-
dria passar, però el xiquet ja
és innocentó de mena i
l’altre nin, el jueu empreso-
nat, ja te’l presenta directa-
ment com a víctima.
■ Carsó

L’he llegit aquest estiu. És un
llibre molt bonic i també et
fa reflexionar sobre moltes
coses que han passat i que
no se sap mai si poden tor-
nar a passar.
■ Júlia
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El noi del pijama de ratlles
John Boyne
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■ Andreu Sotorra

Enric Larreula (Barcelona, 1941) ha fet una novel·la en
dos volums que podria passar per trilogia. Però la

fantasia, tant en voga, és substituïda per un personatge
de ficció, en Bernat Prats, situat al segle XVI, quan les
ganes de poder o la rapinya s’arreglaven a cops de gar-
rot i sobretot amb la justícia de la pròpia mà.

Bernat Prats és un heroi complet, un noi del Ter, que
es fa ell sol, que viu aventures i desgràcies i que vagare-
ja en solitari per una Catalunya esventrada que l’autor
ressegueix des del vessant històric, geogràfic i toponí-
mic. Larreula s’endinsa en la societat de l’època i, mal-
grat el rerefons històric, posa l’èmfasi en l’evolució de
ficció del seu heroi, que viu ràtzies de pirates i ha de dei-
xar la masia amb la família assassinada, a la recerca d’una
germana, segrestada pels invasors.

Aquest objectiu marca part de l’aventura que va mo-
delant el personatge entre la lluita bandolera i l’educació
autodidacta gràcies al contacte amb
un savi català que viu a Sicília i el co-
neixement de la cultura jueva que el
marca també fins al final a causa d’un
tresor amagat que té el compromís
de fer arribar a la comunitat jueva.

L’heroi es mou entre la decadèn-
cia política, econòmica i cultural, la
pèrdua de mercat del Mediterrani, la
protecció dels atacs barbarescos i
turcs, el bandolerisme en auge, les guerres europees, les
intrigues polítiques i les lluites religioses. De les costes
catalanes a Tunis, de Tunis a les illes mediterrànies, del
Mediterrani a les Índies dels conqueridors, de les Índies
a Anglaterra i als Països Baixos, el recorregut de Bernat
Prats és intens, propi d’un moment convuls.

És per això que l’heroi té influències de bandolers cè-
lebres, militars sense fronteres, polítics sense escrúpols
i religiosos sense religió. Tot un reguitzell de personat-
ges i situacions que conformen un fresc enriquidor per
al lector, tractat amb ferm domini literari larreulià i amb
un evident interès per no alterar el rigor històric. ❋

■ David Castillo

Després d’haver estat un dels di-
namitzadors del surrealisme

dels vint, Desnos va esdevenir un re-
novador de la poesia francesa des de
l’alexandrí. Robert Desnos (1900-
1945) va participar activament en els
jocs hipnòtics dels surrealistes, en l’au-
tomatisme psíquic, en elscadàvers ex-
quisits i en les pràctiques inaugurades
per Crevel i Daumal (fruit d’aquestes
experiències apareixerien les proses
poètiques de Rose Sélavy). També in-
troduirà els elements onírics dins els
cercles avantguardistes. Mentre utilit-
za l’alexandrí clàssic crea artefactes

com la novel·la La llibertat o l’amor!
(1927), cim del surrealisme, tant per la
bellesaconvulsaqueexhumacomper
l’estil sacsejat i la llengua plena de vida
i argot. La història de dos personatges
esquinçats, enmig de la passió de les
seves descobertes, com, per exemple,
el Club de Bevedors d’Esperma o fins
i tot la del mateix autor. Expulsat el
1930 del moviment surrealista, el tre-
ball experimental no evita que alguns
dels seus llibres conjuguin un lirisme
d’una senzillesa extraordinària al cos-
tat d’una tensió, que, com recorda
Gaëtan Picon, pressentia el seu final
tràgic. Durant l’ocupació nazi no es
cansa de gestar uns poemes contra el

nazisme, sota l’estela de Villon i em-
prant sovint brillants girs amb argot.
El 1944 es detingut per la Gestapo,
que troba els seus poemes en favor
de la llibertat. Coneixerà els camps
de Compiègne, Buchenwald, Ausch-
witz, Flöha i Terezin, on morirà de
tifus quan els alemanys ja s’havien
rendit. Un estudiant txec trobaria a
les seves butxaques un últim poema
dedicat a la seva dona i musa: “Te-
llement aimé ton ombre, qu’il ne me
reste plus rien de toi”. Aventurer, mè-
dium, amant foll i resistent contra els
nazis, Desnos ha estat un heroi i un
astre. Excel·lent que els editors de
March recuperin aquest mite. ❋
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■ Intensa novel·la
poètica, entre somnis
i grans esclats sintàtics
i lingüístics, un dels cims
literaris del moviment
surrealista
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