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Canvia videojoc
per imaginació

Dissecció implacable
Còmic
La pobresa
no és rendible
Els objectius
del mil·lenni
Alfons López
Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO de Catalunya
Icària. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

Aquest llibre gràfic,
barreja de text, his-
torieta, il·lustració i

acudits amb què Alfons
López continua la línia de
Globalización, pasen y vean
sobre grans qüestions soci-
als actuals, tracta sobre el

terrible domini de la pobre-
sa en molts països del Sud
socioeconòmic. Un proble-
ma que com l’autor expres-
sa en un dels seus acudits,
pertorba amb periodicitat,
fins i tos de vegades moles-
ta la nostra digestió amb la
seva aparició a les notícies
de la televisió.

Una aproximació crítica
als objectius del mil·lenni
aprovats per l’ONU per
combatre aquesta situació
ens mostra un programa
polític amb tantes declara-
cions d’intencions i bones
voluntats com insuficiènci-
es i improbable aplicació.
Però aquest apropament,
en comptes de servir com a
conclusió, actua d’estímul

perquè l’autor ens plantegi
un aprofundiment en el
tema, tot començant per les
contradiccions inherents al
desenvolupament desigual
a escala mundial. Els inter-
rogants descoberts provo-
quen una investigació/re-
flexió sobre l’evolució de la
pobresa dins de la història
de la humanitat, que con-
dueix fins a la cobdícia com
a font simètrica del seu nai-
xement, consolidació i crei-
xement desmesurat.

El llibre funciona mitjan-
çant la síntesi de l’anàlisi i
les informacions en forma
d’acudits carregats d’iro-
nia destil·lada, tot i que es
transforma en cinisme

corrosiu en la boca dels po-
derosos, en un mecanisme
arbitrari però no gratuït ni
demagògic.

Els diferents nivells d’in-
formació, reflexió i divulga-
ció es manifesten als estils
gràfics, també diversos.
Així, la caricatura humorís-
tica, unes vegades és més
realista i amable i d’altres
més abstracta i dura; en
ocasions, la simplificació ex-
pressionista de les formes
s’uneix a les atmosferes tèr-
boles generades pel color,
per evidenciar una malaltis-
sa hipocresia; les formes
inspirades en pintures pre-
històriques actuen com a
referent de contrast sobre
l’evolució humana.

Freakando
Sherlock Holmes
Col·lecció completa editada
per l’AVUI. Barcelona, 2004

Carles Santamaria

Quan Arthur Conan
Doyle va decidir matar
el seu personatge

Sherlock Holmes en el
famós duel amb el professor
Moriarty a les cascades de
Reichenbach, va cometre el
crim literari més conegut de
la història. L’enrenou que es
va organitzar va ser de l’al-
çada d’un campanar. Durant
molt temps, Conan Doyle va
patir l’assetjament dels fans
de la sèrie, que li reclamaven
amb insistència la tornada
de l’heroi. Van haver de pas-

sar deu anys perquè l’es-
criptor es decidís a ressus-
citar-lo i, en aquesta segona
fase, va ser quan el detectiu
va mostrar el seu vessant
més humà, en uns relats
més íntims, en què el dis-
tanciament entre Holmes i
Watson s’aniria engrandint.

Passat un segle, un altre
fenomen repeteix els parà-
metres de l’homicidi escrit
negre sobre blanc. L’autora
de Harry Potter ha donat a
entendre que a la setena i
darrera novel·la de la saga
dos dels protagonistes fina-
ran. Harry, el mag que tant
ens estima, té molts núme-
ros per pringar. Els segui-
dors, que són una multitud
arreu, ja no dormen pensant
en aquest tràgic epíleg.

Tot plegat, en el fons, és
relatiu. Matar Harry ja no

està a les mans de la seva
creadora, perquè el perso-
natge pertany a l’imaginari
col·lectiu. Com Frankens-
tein, la criatura té vida prò-
pia i no se la pot aturar.

No hi ha cap dubte, però,
que amb aquest anunci el
setè i, teòricament, darrer lli-
bre establirà un nou rècord

mundial de vendes, mentre
el negoci de les llicències va
a tota màquina amb les
adaptacions cinematogràfi-
ques, les edicions especials
en DVD, els jocs, les joguines
i tot el marxandatge imagi-
nable. Serà difícil, però,
igualar el final de Holmes
enfrontat al seu gran anta-
gonista, mentre Watson, im-
potent, no podia evitar la
desaparició del seu amic.

Infantil i juvenil
En Luka i la Maria
al País Vermell
Sebastià Sorribas
Il·lustracions de Mireia Coll
Barcanova. Barcelona, 2006
A partir de 8 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

La discreció amb què Se-
bastià Sorribas (Barce-
lona, 1928) ha passat

per la galàxia de la literatura
infantil és el que, a hores
d’ara, quan es commemoren
els 40 anys de la primera edi-
ció d’El zoo d’en Pitus, fa que
l’autor es trobi entre el des-
bordament i la sorpresa. Fa
l’efecte que ha assumit amb
resignació els seus més de
tres-cents mil exemplars d’El
zoo d’en Pitus i la versió ci-
nematogràfica. Perquè, com
passa sovint, una obra sepul-
ta les altres i un autor es con-
verteix en l’autor d’una obra
determinada.

SebastiàSorribas,entreel
1966 i el 1987, va publicar
una desena de llibres entre
els quals Viatge al país dels
lacets, convertit també ara
en una adaptació televisiva,
i diversos manuals de text i
divulgació històrica que res-
ponen a l’ofici de mestre que
Sorribas va exercir i a la seva
especialitat en història.

Però una avaria a l’esque-
na li havia impedit escriure

en els últims tretze anys. El
silenci de Sorribas, doncs, va
ajudar a mantenir-lo en un
pla encara més discret. Ara
hi ha tornat amb la mateixa
empenta que quan va co-
mençar. El resultat és En
Luka i la Maria al País Ver-
mell. Dos protagonistes de
vuit anys que s’avorreixen
recorren a l’avi perquè els es-
timuli amb la seva imagina-
ció a superar un joc de tres
enigmes. En certa manera,
Sorribas ha canviat el video-
joc del segle XXI per la ima-
ginació de l’avi. I la dèria da-
vant de la pantalleta per l’en-
giny en un viatge fantàstic a
un país –ressona el món del
mag d’Oz, de L. Frank Baun–
on tot és vermell i en què cal
afinar bé la picaresca per sor-
tir-se’n sense prendre mal.

Que els personatges de
Sorribas pensin i actuïn ja és
un fet en la venerable
novel·la El zoo d’en Pitus. I
aquí, quaranta anys després,
es repeteix la mateixa opció,
amb un estil que no s’encan-
ta gens en fets innecessaris i
que accelera el ritme. En
Luka i la Maria al País Ver-
mellmarca un retorn de Sor-
ribas, sota l’ombra d’El zoo
d’en Pitus. En quaranta
anys, s’han publicat milers
de llibres per a infants. El
mèrit de Sorribas és que
torna des de la seva discreció
com si no hagués passat res,
i això és el que el fa reaparèi-
xer com un autor novell, al
marge de l’última moda.

En Pau
Monika Klose. Il·lustracions
d’Ulrike Müller. Edicions de L’Albí
Berga, 2006. A partir de 5 anys
Les làmines d’aquest petit
àlbum il·lustrat presenten un
petit protagonista fet un ter-
ratrèmol. Només quan el ter-
ratrèmol s’atura es troba a
faltar el seu enrenou. El soroll
és vida, diuen. Sobretot si un
porta uns bons auriculars.

La Maisy i en Nil
van al dentista
Lucy Cousin. Adaptació de Jordi
Pujol Manyà. Edicions Serres
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
La col·lecció d’àlbums de
l’autora reprodueix alguns
dels episodis de la sèrie au-
diovisual. La petita història
és un intent de fer agradable
una visita al dentista.

La Ratona
M. Àngels Ollé. Il·lustracions de
Roser Capdevila. Eumo Editorial
Vic, 2006. A partir de 5 anys
Sis historietes en forma de
còmic que tenen de protago-
nista un personatge que viu si-
tuacions quotidianes amb un
toc d’humor. Il·lustracions de
Roser Capdevila, deslligada de
l’etiqueta que l’ha feta popular.
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