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A

ndy Watson és un
autor anglès que el
nostre mercat està
descobrint a gran velocitat:
en poc més d’un any s’han
publicat tres obres seves i
se n’anuncien dues més.
Desayuno por la tarde ha
estat precedit per Sed de
noticias i Peleas de enamo-

rados, publicades per
Norma Editorial el 2005,
obres en què el seu tractament de l’anomenat slice of
life deriva cap a la comèdia
més aviat lleugera, que
s’oblida amb gairebé tanta
facilitat com se’n gaudeix.
Tot i això, especialment
a Sed de noticias, s’aprecia
l’habilitat de l’autor per introduir petites dosis de realitat, amb ressonàncies
socials, en una trama dominada pels avatars sentimentals. A Desayuno por
la tarde, en canvi, des de
l’inici es produeix una síntesi natural entre temàtica
intimista i social, de mane-

ra que si el centre de la narració es l’evolució de les relacions d’una parella,
aquesta no és tractada des
de la perspectiva de l’enamorament, sinó de com superar una crisi provocada
per causes laborals.
Situada en una petita ciutat

d’Anglaterra, la trama es
desenvolupa al voltant d’un
tema poc sovintejat per la
historieta: la diferent capacitat de reacció i d’adaptació dels homes i les dones
davant la pèrdua de la
feina. La descripció de la
realitat quotidiana, basada
en l’aprofitament dels seus

elements dramàtics i en la
credibilitat del comportament dels seus personatges, ens fa recordar les
grans sèries televisives britàniques com Gent del
barri, però amb la concisió
que permet i a què obliga el
format de novel·la gràfica.
Concisió i capacitat de
síntesi que també són presents en el seu grafisme,
de caricatura senzilla però
força expressiva, en la
qual troben referències del
dibuix humorístic de
premsa anglosaxona barrejades amb l’eficiència
narrativa i plàstica dels dibuixos animats.

Versos amb mesura
Poesia
El crim perfecte
Jep Ferret
Edicions 62. Barcelona, 2006

Jordi Llavina

E

l primer llibre de Jep
Ferret opta per la
mesura com a valor
formal, la sensibilitat com
a actitud estètica i la delicadesa com a concreció expressiva. Com diu Jaume
Subirana al pròleg, darrere
s’hi endevina una feina ingent d’escriptura de versos
i, encara més, de lectura de
poesia. De composició pacient i de tria laboriosa. El llibre ja no és, per això, aquell
“recull de versos per es-

criure” a què al·ludeix el
poeta, conscient que l’escriptura lírica és un aprenentatge interminable (Espriu ho repetia del dret i del
revés). No és un llibre per
fer, sinó una obra perfeta,
si se’m permet el joc de paraules. Potser les coses no
són senzilles, com proclamen els versos de La vida
quotidiana. Però, com a
mínim, Jep Ferret les hi
presenta. Versos complexos servits amb claredat de
forma, sempre amb l’imperatiu de la contenció, de dir
el màxim fent servir el
mínim de tinta (Gavina,
per exemple). Les coses,
apuntades amb una senzillesa que commou: “Els
anys, com una rosa, / se’t
pansiran tot d’una”.

L’última part del llibre
consisteix en un suggestiu
exercici de metapoesia. Ferret recorre al centó. Aplega
versos de Carner, d’Espriu,
de Salvat-Papasseit, de Ferrater i de Vinyoli, i en fa poemes nous, originals, que
sonen indefectiblement a
aquests poetes. No és un
pastitx, sinó una precisa escriptura de laboratori. A mi,
però, aquesta secció m’ha
interessat menys que les
tres anteriors, en què el
poeta adopta gairebé sempre formes breus (quartets,
tankes i haikus, entre altres;
a banda, un sonet shakespearià). Tot i que Teixidor no
és un dels autors homenatjats, el llibre m’ha fet pensar
en la poesia de l’autor de Fluvià. La bellesa concisa,

l’aigua de la consciència que
tot d’un plegat s’enterboleix
(el poema La corda, posem
per cas, ben torbador). L’estrofa final de Natura morta
la podria haver escrit Agelet
i Garriga. Ferret coneix molt
bé la tradició pròpia. Encara
els poemes Primavera i Tardor perquè són complementaris. El crim perfecte és, per
descomptat, el del temps damunt les seves preses. El
rigor formal no ens distreu
l’atenció respecte a les veritats revelades. Una actitud
escèptica treu el nas en les
invocacions del poeta a
l’eternitat. El llibre ressegueix el cicle de l’any (meteorològic i cultural). Sembla
una obra que arribi de puntetes. Però s’imposarà, perquè és notable.

o sé si l’autor inclouria en la seva llista de
clàssics la continuació de Peter Pan que l’Hospital que gestiona els drets de
J.M. Barrie ha encarregat a
Geraldine McCaughrean i
que s’acaba de publicar. I
tampoc no sé si Vicenç Pagès
(Figueres, 1963) consideraria que aquesta continuació
pot figurar en el seu cànon,
entre altres coses perquè
s’escapa de l’època –del 1719
al 1911– triada per ell.
“L’edat d’or de la literatura
juvenil es va acabar fa un
segle”, sentencia.
L’assaig de Vicenç Pagès
és una bona eina per a educadors. Superada la introducció que hi fa –amb afirmacions compartides i altres
de discutibles–, el gruix del
llibre conté una dissecció en
forma de guies orientatives
de les 28 obres escollides. Ell
és el primer que sap que és
agosarat afirmar que des del
1911 fins ara no s’ha escrit
res que es pugui anomenar literatura. L’últim segle ha
estat el més prolífic en obres
de tots els gèneres que han

llegit milions de lectors joves.
I és ara, entrats al segle XXI,
que caldria una selecció
–potser sí que impossible de
fer–, d’allò que s’ha publicat
a tot el món. Altrament, correm el risc que el segle XX
passi a la història com el
segle monoteista de Harry
Potter, cosa que seria una deformació de la realitat.
Pagès no amaga que les 28
lectures triades han estat les
seves millors d’adolescent.
Té raó. Però, mentre la societat del segle XIX i bona part
del XX tenia com a evasió
només la literatura, fins i tot
el fulletó, la del segle XX s’ha
vist sepultada per l’allau de
noves ofertes: cine, televisió,
Internet, amb DVDs i CDs a
manta. I el fulletó del XIX és
la sèrie televisiva d’avui vista
en família.
I és per això que els clàssics que ell enyora van passar a ser lectures juvenils.
Perquè, mentre els adults dimitien de la literatura i trobaven canals nous d’evasió,
als joves se’ls continuava
–se’ls continua encara– exigint mantenir una flama que
no veuen reflectida en el present que els envolta.
Si l’assaig de Pagès serveix per corregir aquesta
tendència, ja haurà valgut la
pena. Però em temo que
aquesta serà una lluita titànica que, com tantes lluites
de millora social, deixarem
insolidàriament en mans
dels educadors.

Contes amb tinta
blava. Ferran Bataller. Il·lustracions de Roberta Bridda. Bromera. Alzira, 2006. A partir de 10 anys.

Recull de contes guanyador del
premi Vicent Silvestre. Bataller
dóna la veu a un autor misteriós que viatja sempre acompanyat d’un gos i un bolígraf blau
d’on surten les històries que escriu. Històries quotidianes tintades d’un to fantàstic.

El príncep del cabàs
Isabel Marín. Il·lustracions de
Mabel Ramos. Edicions del Pirata.
Barcelona, 2006. A partir de 9 anys.

¿Els monarques es poden prejubilar? Els ressorts de l’afany
de poder no s’escapen dels
hereus del regne, que, com
que no paguen impostos de
successió, volen tocar-ne de
calents com més aviat millor.

En Bernat i la llàntia
màgica. Miquel Ribas. Il·lustracions de Carme Queralt. Baula.
Barcelona, 2006. A partir de 8 anys.

Un pot començar anant al casament d’una cosina i acabant
embolicat en la descoberta
d’un castell abandonat, la coneixença d’una reina mora que
excel·leix per la seva bellesa i
el record d’una llàntia màgica.

