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Asituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

Enguany gaudim també d’un
excel·lent premi Hospital
Sant Joan de Déu, i per això
cal felicitar tots els que fan

possible la iniciativa. L’àlbum resul-
tant de la conjunció de totes les parts
implicades (l’autora del text, el jurat
avaluador, l’il·lustrador escollit per
donar-hi imatge, l’equip editorial i de
disseny) esdevé, a les mans del lector,
un petit microcosmos, un món parti-
cular que, mai més ben dit, té un inici
(el punt de partida 0 o 1), un desen-
volupament gradual, una complexi-
tat conceptual i un imaginari ambici-
ós que abasta molts temes de la vida
(la feina, la política, la guerra, l’amor,
les arts) i un final (punt d’arribada 1 o
0) que tanca el cercle. No volem
donar gaires pistes, perquè pensem
que és un plaer deixar-se sorprendre
per la seva estructura. Només aclari-

rem que en Faiquè és un carter que
du una sabata, dos parells d’ulleres i
tres rellotges de butxaca (pareu aten-
ció a les dades numèriques in cres-
cendo) que es mou en un món volgu-
dament surrealista, i que reparteix
cartes que afecten revolucions, inves-
tigacions policials i altres afers de
molt variada índole. La gran gesta és
que la complexitat estructural i fins a
cert punt caòtica de l’àlbum es resol
d’una manera clara, neta i àgil: petits
i grans ens veiem impulsats a avan-
çar en la lectura/visió a un ritme tre-
pidant, sempre endavant (quina bona
idea que el text sigui una sola línia
contínua a cada pàgina) fins a una
meta lògica i plena de bones intenci-
ons. L’il·lustrador ha fet una bona
feina: Ballester retrata el microcos-
mos tancat de què parlàvem abans
amb infinitat de figures humanes (de

Vint-i-tres
objectius
llibertaris

En Faiquè
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I
si Jesucrist hagués estat català? Si Colom, ara
demostrat de manera científica, podria haver
estat català i algunes veus asseguren que Cer-
vantes va néixer a Barcelona, especularé amb la

catalanitat de Jesucrist. Sense cap prova.
Si hagués nascut a... la Garrotxa, podria ser fill del

Josep, un pagès, i de Maria, una jove immigrant. Els
reis, massa atrafegats (en festes), no el visitarien,
però potser sí alguna altra mena de tripartit. De
temptacions no en superaria cap: hi cauria de ple
per, després, demostrar que pot dominar-les. El que
costa és superar l’addicció coneguda (o imposada), i
els catalans som abnegats de mena (i pacients espe-
rant sentències del Tribunal Constitucional).

Faria una campanya per tot l’Estat (català), i en
comptes de multiplicar pans i peixos, multiplicaria
patates d’Olot i botifarres. De curacions, poques,
ara, d’expulsar dimonis (i tota mena de malparits),
se’n faria un fart. Tampoc transformaria l’aigua en
vi, perquè ja en tenim de bons: Costers del Segre,
Empordà, Pla de Bages, Priorat, Penedès...

Moriria de vell, però seria crucificat durant anys
pels mitjans de comunicació espanyols, després d’al-
darulls per parlar en català a la Guàrdia Civil (mentre
l’amonestaven per dur el Cat al tractor), insultar pú-
blicament els fills d’Agustí Centelles o reclamar la in-
dependència en adonar-se que, per cada sac de pa-
tates que tributava, li tornaven dues peres, i la madu-
ra se la menjava el Millet. Hosti noi, quin Cristo!❋

Jesucrist

LLUÍSLLORTISI...?

totes les edats, de totes les races),
jocs visuals (els caps/laberints, els nú-
vols/corbes isobàriques, el segell tri-
angular de la portada), referències a
l’art (Miró, Zuloaga), al cinema
(gàngsters americans dels 50), sím-
bols (les fletxes, les banderes), i ho fa
sempre amb el seu estil depurat de lí-
nies netes i taques planes de color,
sobretot els tres primaris i el negre.
Passen moltes coses a cada pàgina, i

per això s’acumulen personatges i si-
tuacions, tal com imposa el caràcter
acumulatiu del text, i Ballester con-
verteix les seves composicions bigar-
rades i dinàmiques sobre fons blanc
en el document d’identitat d’una co-
munitat carrolliana, atemporal, arti-
ficiosa i simbòlica com és el món d’en
Faiquè, que desitja, igual que tots
nosaltres, que el món que li ha tocat
viure sigui el millor dels possibles.❋


