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Jordi Sierra Fabra, Els homes
de les cadires. Il·lustracions

d’Àngels Ruiz. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2000. A
partir de 12 anys.

A
questa és una novel-
la intrigant, que no
vol dir ben bé d’in-
triga, sinó inquie-
tant. És una novel·la

que té dos o tres elements es-
sencials: la mort, la parapsi-
cologia i la força de l’art per
damunt del temps. L’autor els
converteix en un relat clara-
ment dividit en dues parts. La
primera manté l’alè típic d’u-
na novel·la fantàstica i la se-
gona entra en els relats a mig
camí del terror i de l’esglai,
propis de Hitckcock. I encara
queda una petita part per als
sentiments que Sierra Fabra
destil·la sempre amb una ha-

bilitat, anava a dir sobrenatural,
influït per la puntualitat de la
lectura, però ho deixaré en
natural.

Tos som els homes de les
cadires. Una moralitat final, al
cap de més de 180 pàgines,
que em sembla una autèntica
troballa. Els homes de les ca-
dires som tots els que estem
asseguts passivament davant
dels televisors i, de cop i volta,
tanquem els ulls, ens aixe-
quem i ens n’anem a fer el bé
i el mal.

UN QUADRE MISTERIÓS
A la novel·la, els homes de les
cadires és la manera que el
protagonista té d’anomenar
els set personatges misterio-
sos que –una de les primeres
descobertes del lector– for-
men part d’un quadre perdut
en un racó de magatzem de
museu de mala mort, herèn-
cia sentimental d’un pintor
aparentment fracassat d’una
població petita que va morir
en un incendi amb tota la seva
obra, sense poder assaborir la
glòria final d’aquest únic

quadre titulat Els televidents.
Sierra Fabra estructura la

història que vol explicar, que
no és altra sinó l’origen de
l’autor del quadre i les seves
circumstàncies, d’aquesta ma-
nera: un personatge adoles-
cent, que vol ser escriptor
quan sigui gran, li serveix per
aportar l’ingredient del visio-
nari que cal sempre per fer
creïble qualsevol ficció; una
família que no es creu el que
explica; una àvia que se’n va
del món i el repta a no atu-
rar-se en la seva dèria; una
dama perduda en una mansió
(Margarida de Roquesblan-
ques) que representa el passat
esplendorós de l’època incòg-
nita del pintor (Gaspar Foix);
unes aparicions dels set per-
sonatges, com els genets de
l’Apocalipsi que l’autor no
s’està d’esmentar, i que circu-
len en l’imaginari del prota-
gonista portant-se la cadira

cadascú: “Són set ho-
mes i vesteixen de
negre: vestit negre,
sabates negres, cor-
bata negra, bolet ne-
gre [jo hauria posat
bombí], bigoti negre,
ulls negres, cara co-
berta de cendra. No-
més la seva camisa és
blanca. Però és possi-
ble que la seva ànima
també sigui negra.
Traginen a pas lent
les cadires sobre les
quals s’asseuen i, as-
seguts, contemplen
el món com si ho fes-
sin des d’una distàn-
cia infinita.”; la por al
passat, la por al des-
conegut, el foc que ho
converteix tot en
cendres i la memòria
que es perd però que
torna purificada per

l’alambí del temps que ho
crema tot.

La il·lustradora ha captat a la
perfecció la intenció de l’autor.
Les il·lustracions es basen
pràcticament en la presència
dels set personatges que, com
al protagonista, assalten tam-
bé el lector en els moments
oportuns. Molt poques vegades
unes il·lustracions, de traç sen-
zill com aquestes (en blanc i
negre i no aptes per al color),
tenen la força del complement
del text en el moment just.

En conjunt, text i il·lustraci-
ons trepitgen de puntetes el
surrealisme (és la primera im-
pressió que tens si només mi-
res la il·lustració de la coberta).
Però aquesta seria una altra
lectura, que algú altre pot fer,
evidentment. Qualsevol mira-
da a Els homes de les cadires és
possible, tret de la de caure en
la comoditat de dir que és una
novel·la “d’aventures i de fan-
tasia per a nois i noies”. Hi ha
alguna cosa més, que Jordi Si-
erra Fabra deixa al llarg del
relat, sense aparatositats, però
amb efectivitat.

SONIA PULIDO

Esquitxant imatges

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Diversos autors, Esquitx.
Projectes editorials.

Palma, 2001.

E
l tancament de la re-
vista Dibus comic, posa
de nou en qüestió el
paper dels tebeos in-
fantils, una espècie

en extinció després d’haver he-
gemonitzat durant molt de

temps el mercat de la historie-
ta. La manca de personatges
amb què els possibles lectors
poguessin identificar-se i la
confusió de l’oferta amb la seva
germana gran, la revista Dibus,
han estat segurament els punts
més febles d’aquest darrer in-
tent. Mentrestant, continuen
amb els seus esforços de super-
vivència projectes més modes-
tos, tot i que força interessants,
com és el cas d’Esquitx. Aquesta
revista illenca és dirigida per
l’historietista Bartomeu Seguí i
ha arribat al seu quart número
d’existència amb periodicitat
trimestral. Unes atractives por-

tades, esplèndida la del número
tres, de Gabi Beltran, introdu-
eixen a un concepte de publi-
cació moderna i atractiva, en
què s’aprofita la potencialitat
comunicativa de la imatge, que
té una funció autònoma. El su-
mari, que compta amb les col-
laboracions foranes de Titeuf, el
magnífic personatge del suís
Zep, i les historietes de l’asturià
Igor Medio, està hegemonitzat
per autors illencs. Tret de l’a-
portació de Max, la resta són
obres de producció específica
per a Esquitx. Alex Fito, amb el
seu món infantil especialment
imaginatiu, Sonia Pulido i To-
meu Morey s’instal·len en una
dimensió narrativa més fantàs-
tica, amb diferents matisos, i
Mr. Funghy s’acosta a la realitat
amb la seva distorsió gràfica.

Queta Garcia, Una festa sota les
estrelles. Dibuixos d’Ignasi
Blanch. Intermón Oxfam.

Barcelona, 2001.
A partir de 7 anys.

A la galàxia Escuma, el
planeta Aldea corre el
perill d’extingir-se a

causa de la despoblació i la
manca de mans que s’ocupin
de la flora i la fauna. Nil, Ai-
tana i Clara són els encarre-
gats de posar mans a l’obra.
Organitzen la Gran Festa dels
Visitants: una crida d’amistat
per als habitants de la galàxia.

Trinitat Ruiz, Petita història de
Víctor Balaguer. Il·lustracions
de Pilarín Bayés. Col·lecció
Petites Històries. Editorial

Mediterrània. Barcelona,
2001. A partir de 9 anys.

C oincidint amb el cente-
nari del naixement de
Víctor Balaguer, es publi-

ca aquest relat adreçat als més
petits per conèixer la biografia
i la trajectòria d’aquest perso-
natge del segle XIX que manté
la seva referència a Vilanova i
la Geltrú amb la Biblioteca
Museu que porta el seu nom.

Kathryn Cave, M de Món.
Traducció i adaptació de

Montserrat Riera. Intermón.

Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

C onte que recorre més de
20 països, des de Groen-
làndia fins al Vietnam.

Àlbum amb text i fotografies
que dóna una visió plural de
la humanitat, el seu hàbitat i
els seus costums. Un mapa
d’escoles, famílies, llars, ves-
tits, aliments, persones, cul-
tures, creences. Un homenat-
ge a la diversitat.


