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Jordi Sierra i Fabra,
Estimat Ronaldinho. Il·lustració
de la coberta d’Arly Jones.

Col·lecció L’Odissea. Empúries.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

Jordi Sierra i Fabra, El
somriure del diable. Col·lecció
Espurna. Bromera. Alzira,

2004. A partir de 15 anys.

Jordi Sierra i Fabra, Les veus de
Mart. Col·lecció El Corsari.

La Galera. Barcelona, 2004.
A partir de 14 anys.

Jordi Sierra i Fabra, La
biblioteca dels llibres buits.
Il·lustracions d’Antònia

Cortijos. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Cruïlla. Barcelona,

2004. A partir de 9 anys.

L
a diversitat narrativa
de Jordi Sierra i Fabra
(Barcelona, 1947) fa
que, en un mateix
moment s’acumulin

mitja dotzena de novel·les se-
ves, amb arguments tan con-
traposats com una biografia
sobre Ronaldinho i una incur-
sió en la ciència-ficció amb una
trama a Mart.

La tria d’aquestes quatre no-
vel·les més recents és una bona
mostra de la fecunda i prolífica
rauxa creativa de Sierra i Fabra,
que ha acumulat uns dos-cents
títols en la seva trajectòria, i tot
fa creure que som només al
principi del que pensa escriure.

Estimat Ronaldinho és, per des-
comptat, un llibre puntual, que
s’apunta al boom del brasiler
Ronaldinho, ídol del moment
del futbol mundial i, sobretot,
miratge dels seguidors catalans
més joves. Sierra i Fabra va fer
un viatge fa deu anys pel Brasil
i va estar a Porto Alegre. Allà va
assistir a un dels espectacles de
la gespa, que ara recorda en el
pròleg del llibre. I així enllaça
amb els orígens de Ronaldinho.
Més que una biografia autorit-
zada, que ja existeix, signada
per Toni Frieros, el llibre sobre
Ronaldinho és una aproxima-
ció novel·lada, però molt fidel,
dels 23 anys del jugador, des de
la seva infància fins a l’arribada
a Barcelona.

Llegint Estimat Ronaldinho, les
notícies esportives engolien en
menys de tres dies la descober-
ta, la pujada al podi i la baixada
al psicòleg d’Erik Lamela, un
argentí de 12 anys que va pro-
tagonitzar un estira-i-arronsa
de pesos i euros, promogut pel
seu pare, entre el seu equip de
futbol argentí, el River Plate, i el
Barça.

La història de Ronaldinho és
similar. Però el fet que el brasi-

ler parteix d’un origen humil,
que perd el pare de jove, i que
ha de trepitjar fort per aconse-
guir el que vol, el fa un heroi
més humà i més accessible.
L’èxit econòmic, fruit del pro-
fessional, és, en tots els àmbits
i tots els racons del món, allò
que ara per ara emmiralla la
societat. I el fet que Ronaldinho
no fos un bon escolar i fes tan-
tes campanes com podia per
jugar a futbol, el fa encara més
heroi, antisistema i triomfador.

Fent un salt radical de temà-
tica, Sierra i Fabra ofereix a El
somriure del diable una novel·la
d’intriga urbana que parteix
d’un accident i que penetra en
la ment d’un personatge de
doble cara. La relació que s’es-
tableix entre una dona viuda
que atropella el protagonista
del relat aguanta una trama
ambientada a la Barcelona més
negra que s’amaga darrere de la
Barcelona d’aparador.

LA TERRA FETA MIQUES
Un altre salt radical de gènere
porta a Les veus de Mart, en el
més pur estil de ciència-ficció,
que Sierra i Fabra no ha dei-
xat mai del tot i que reprèn
ara per situar els últims ha-
bitants de la Terra en una co-
lònia de Mart, on van fugir
després d’un holocaust que va
deixar la Terra feta miques.
De registre difícil, la novel·la
posa l’autor damunt d’una lí-
nia tensa que no pot abando-
nar en tot el recorregut de
més de dues-centes pàgines
per a lectors avesats a emoci-
ons fortes.

I l’últim salt porta a La bi-
blioteca dels llibres buits, una
novel·la de gènere fantàstic
per a lectors més joves que els
de les tres anteriors i que re-
torna a la placidesa interna
dels llibres, uns llibres, però,
que perden totes les lletres a
partir d’un estrany fenomen
que provoca que els habitants
del lloc es dediquin a escriure
a gavadals fins a convertir-se
en el poble del món amb més
escriptors per metre quadrat.

ROBERTA GREGORY

Radicalitat feminista o mirall

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Roberta Gregory, Bitchy Bitch:
Ha nacido un putón i Bitchy

Bitch: Todo lo guarra que (ella)
quiere ser. Ediciones Alecta i

Recerca Editorial.

Barcelona, 2003.

R
oberta Gregory és una
veterana historietista
nord-americana for-
mada en el movi-
ment underground. És

considerada una clàssica per les
antologies i els estudis sobre el
paper de la dona autora dins
del món de la historieta. Tot i
això, és una gran desconeguda
a casa nostra, situació que l’e-
dició d’aquests dos llibres po-
dria ajudar a superar si no fos
perquè la modèstia de l’editora
ha limitat radicalment la seva

difusió. Ha nacido un putón i Todo
lo guarra que (ella) quiere ser, títols
que segurament desorientaran
el seu públic potencial, són un
recull d’historietes protagonit-
zades, la majoria, per Bitchy
Bitch, una mena d’antítesi de
Bridget Jones, és a dir, una dona
actual que acumula frustraci-
ons sense buscar l’aixopluc de
sentimentalismes edulcorats ni
intentar agradar als altres.

LA VIDA DE BITCHY BITCH
Les narracions reflecteixen di-
ferents moments de la vida de
Bitchy Bitch: les confusions i
pors de la infància, les ingè-
nues i manipulades idealitza-
cions de l’adolescència i la re-
sistència adulta davant una vi-
da laboral i sentimental poc
gratificant. La militància en el
lesbianisme polític made in USA
de l’autora només s’explicita
en un parell d’historietes

complementàries del segon
llibre, a la resta, el seu femi-
nisme s’expressa mitjançant
un peculiar costumisme hu-
morista. La visió àcida fa que
les anècdotes quotidianes es
tornin retrats que assenyalen,
amb deformacions de la reali-
tat, la tensió del fracàs i de les
insuficiències vitals.

Com passa a l’obra de Clai-
re Bretecher i de Maitena, a la
de Roberta Gregory la narra-
ció es basa en una certa cari-
catura de l’intimisme, que
voreja freqüentment la crisi
nerviosa i s’expressa amb la
profusió verbal, reforçada en
aquesta ocasió per les icones
imaginades. Ara bé, la nega-
tivitat del personatge, el di-
buix lletgista i la utilització
narrativa de situacions o ele-
ments gens delicats, explici-
ten en aquest cas un plus de
voluntat provocadora.

Oriol Vergés, El cant dels ocells
(L’11 de Setembre del 1714).
Il·lustracions de Joma.

Col·lecció La Galera Popular.
La Galera. Barcelona, 2004.

A partir de 9 anys.

R ecreació del setge de Bar-
celona de l’11 de Setem-
bre a partir d’un conte

curt que té com a protagonista
un noi de l’època i com s’ho fa
per posar en el punt de mira de
tot el món la melodia d’El cant
dels ocells. El text mostra què es
commemora la Diada Nacional
de Catalunya.

Oriol Garcia i Quera, Corpus
1640. La revolta dels Segadors.

Il·lustracions del mateix
autor. Casals. Barcelona,

2004. A partir de 10 anys.

R ecreació d’un altre fet
històric, el de la Guerra
dels Segadors, del 1640,

però en aquesta ocasió pre-
sentada en clau de còmic, del
qual l’autor ho és a la vegada
del text i dels dibuixos. La
Guerra dels Segadors, que va
durar 12 anys, té en aquesta
versió una fidel i rigorosa in-
terpretació dels fets.

Linda de Haan i Stern
Nijland (text i il·lustracions),

Rei i rei. Serres.

Barcelona, 2004.
A partir de 7 anys.

I com que no hi ha revolta
pobletana sense reis,
aquest àlbum il·lustrat

explica la història d’un regne
la reina del qual vetlla per
casar el príncep hereu. Però
les candidates ho tenen ma-
lament perquè el príncep
tria un altre príncep. Festa
reial amb casament i anissos
inclosos.


