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Asituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

Tot i que, d’entrada, la història
sembla una paràbola sobre
les guerres i les lliçons que
se’n poden treure, en una

nota de l’autora al final de l’àlbum lle-
gim que la “guerra dels pardals” real-
ment es produí a la Xina l’any 1958: el
president Mao culpà els ocells de la
pèrdua de les collites de blat i ordenà
als camperols exterminar-los utilitzant
petards i qualsevol cosa que fes soroll.
L’efecte desitjat s’aconseguí, però va
resultar fatal: les llagostes, sense cap
pardal que se les cruspís, devastaren,
en forma de plaga, els sembrats i pro-
vocaren la fam de la població. Un des-
astre. La Li Ming, la protagonista del
conte, salva set pardals, conscient que
comet una falta greu contra el dirigent.
“Els plans del nostre dirigent sempre
són perfectes. Ens ho han dit a l’esco-
la”, li diu el seu germà.

I començàvem dient que sembla
una paràbola perquè, si canviem els
protagonistes per uns altres, tenim
una història antibel·licista que pot re-
cordar La llista de Schindler (fins i tot
la nena sempre destaca entre la mul-
titud gràcies al seu vestit vermell,

mestre Spielberg!) i molts altres dra-
mes de societats en conflicte per cul-
pa d’uns il·luminats impulsius que no
solen tenir escrúpols.

Tanaka, amb un estil clàssic, sobri,
gens expressionista, de figures molt
homogènies i força semblants, i amb
enquadraments cinematogràfics (con-
trallums, picats i contrapicats, pers-
pectives aèries, desenfocats el primer
o el segon terme) fa senzilla la trans-
cripció en imatges del text, però no
arriba mai a sorprendre’ns. La seva
representació no és orientalizant al
cent per cent ni tampoc és trencado-
ra. Una mica pictòric, una mica naïf,
i un conjunt de serenor que transmet
estabilitat i quietud fins i tot en les es-
cenes de més agitació i interacció de
personatges. Té cura de les gammes
de color a cada pàgina i aposta per
ser fidel als objectius d’una història
tendra com aquesta: conscienciar els
nens i les nenes dels errors d’actituds
autoritàries i enaltir els valors posi-
tius de la condició humana, com ara
la solidaritat, la commiseració, la pre-
servació del medi natural i el respec-
te per la infància.❋
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I
si un dimoni hagués temptat Ramon Muntaner?
Aquestes coses passen; a les llegendes, però
passen. Recordem que Teddy Bautista (que per
cognom podria ser un sant Joan però va optar

per presidir una societat d’incompresos que ara el
recompensa amb una pensioneta mensual i vitalícia
de 24.000 euros) va interpretar Judes, un dels traï-
dors més icònics, a la versió castellana de Jesucristo
superstar. Per tant, ja havia sucumbit a la temptació.

Però tornem a Ramon Muntaner, no el de Sesfàbre-
gues (que podria ser avantpassat d’un futbolista cata-
là de l’Arsenal), el de set segles més cap aquí: Ramon
MuntanerTorruella,nascutaCornellàel 1950. I siquan
el 1975 va publicar el seu primer disc, Cançó de carrer,
un dimoniet l’hagués obligat a triar entre dues opci-
ons? O aconseguir èxit i fama mundial amb aquell disc
i els següents, com la de Dylan, Serrat i Demis Roussos
junts, tot musicant poemes (com va fer) d’Espriu, Mar-
tí i Pol, Sagarra, Salvat-Papasseit, Rimbaud, Palau i Fa-
bre iMiqueldePalol, entred’altres,omplintelPalaude
la Música, però també l’Olympia de París (com tants
companys de la Nova Cançó) i, si volia, el Carnegie Hall
de Nova York, i a més, afegiria el dimoniet, li prome-
tia un allisat de cabells definitiu i res de panxeta per
molt que s’atipés. Potser en Ramon hauria preguntat:
“I la segona opció?”. I el dimoniet l’hauria fet director
d’una associació que s’enriqueix (ells, més que els as-
sociats) defensant els drets d’una minoria i per això és
criticada per la majoria (que són els que paguen).❋
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