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L’edat del despertar: tercer trimestre al club de la
cistella
Si amb un llibre en va tenir prou per enlles tir la his tòria de L’A ntic lub, ara
n’hi han c algut tres , que es c orres ponen amb els tres trimes tres d’un
primer d’E SO (E l c lub de la c is tella, Segon trimes tre i aques t L’edat del
des pertar), per retratar una c olla d’adoles c ents ben pec uliars i, alhora,
fàc ilment rec oneixibles entre els joves que pul·lulen pels ins tituts del
país . L’autor, però, no ha perdut pas pis tonada, i s egueix c ombinant amb
èxit els ingredients de les entregues anteriors : anèc dotes c arregades
d’humor amb pinzellades d’ironia, de les quals val a dir que no s e’n s alven
ni els pers onatges joves ni els adults , s obre un rerefons realis ta que no
nega que a la vida també hi ha moments difíc ils , i que les pers ones s om
és s ers c omplexos , amb molts matis os , i s ovint impos s ibles d’entendre. E l
res ultat és una obra refres c ant que ofereix una c onc lus ió a la trilogia que
no dec ebrà els lec tors de les novel·les prec edents .
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