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Al cinema,
tot era bonic...
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En tots els
casos sempre
ha estat primer
el llibre
i després
la pel·lícula

Lemony Snicket, Un seguit de
desgràcies catastròfiques.

Traducció de Marcel Farran.
Il·lustracions de Brett
Helquist. Columna.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

Joachim Masanneck,
Fèlix el Turbo.

Traducció de Carme Gala.
Il·lustracions de Jan Birck.

Col·lecció Les Feres Futbol Club.
Columna. Barcelona, 2004.

A partir de 9 anys.

D
eixant de banda
les pel·lícules so-
bre Harry Potter,
la sèrie de Les Tres
Bessones i els pro-

jectes clònics d’El senyor dels
anells, dels quals se n’ha par-
lat prou aquí, és convenient
fer un cop d’ull a l’adaptació
recent de novel·les, pensades
inicialment per a lectors jo-
ves, convertides ara en pro-
jectes cinematogràfics en una
relació gairebé normalitzada
entre tots dos llenguatges li-
teraris.

En tots els casos, tret dels
que neixen com un projecte
global planificat, sempre ha
estat primer el llibre i després
la pel·lícula. I també en tots
els casos la pel·lícula ha reva-
loritzat el llibre. I això passa
tant amb autors estrangers
com amb autors catalans.

D’entre les estrenes, encara
fresques, hi ha les Desgràcies
catastròfiques, la sèrie que té
com a protagonistes uns nois
desafortunats, els germans
Baudelaire, que es veuen im-
mersos en una vida misera-
ble. Tres d’aquestes històries
ja van ser publicades per se-
parat. Ara, en un sol volum,
en cartoné, i amb la fitxa de la
pel·lícula, es reediten les tres
històries de Lemony Snicket:
Un mal començament, La sala
dels rèptils i El gran finestral.

UNA AFIRMACIÓ VALENTA
La trilogia de tres peces breus
s’inicia amb una afirmació
que faria desistir de publi-
car-les, com a mínim, a tres
dotzenes llargues d’editors,
sobretot d’aquesta mena d’e-
ditors light que prenen la li-
teratura per fulls de paper de
fumar. Diu Snicket: “Si us in-
teressen les històries amb fi-
nals feliços, val més que lle-
giu un altre llibre. En aquest,
no solament no hi ha cap fi-
nal feliç, sinó que ni tan sols
hi ha un començament feliç, i
hi ha molt poques coses
felices entremig”. I això que,
segons deien, al cinema, tot
era bonic...

Un altre projecte cinema-
togràfic és la sèrie Les Feres

Futbol Club, una col·lecció ale-
manya, de Joachim Masan-
neck, entrenador de futbol,
filòsof i guionista, que posa
l’èmfasi en aventures dels
diversos protagonistes de la
sèrie. Leon el Superdriblador,
Fèlix el Turbo i Vanessa la intrè-
pida són alguns dels títols
publicats.

Una altra adaptació cine-
matogràfica que ha arribat
les últimes setmanes és L’Ex-
prés Polar, el clàssic de Chris
van Allsburg que ha copro-
duït amb ell Tom Hanks i que
Edicions Ekaré ha publicat en
català, per primera vegada,
en suport àlbum il·lustrat,
avalat per més de cinc mili-
ons d’exemplars venuts a tot
el món.

Entre els autors catalans
que s’han acostat amb fortu-
na al suport audiovisual te-
nim Josep Vallerdú, Sebastià
Sorribas i Jordi Sierra Fabra.
El primer, és clar, amb la sè-
rie animada sobre la novel·la

Rovelló, amb més de
vint-i-cinc edicions, i el se-
gon, amb la novel·la Viatge al
país dels lacets, amb més de
trenta edicions, totes dues
publicades des del 1969 a La
Galera, on continuen reedi-
tant-se. Viatge al país dels lacets
serà també una sèrie anima-
da (Lacets) de Televisió de Ca-
talunya amb D’Ocon Films,
la mateixa productora de Ro-
velló, feta en 3D i que explica
les aventures de les primeres
tribus catalanes de la Prehis-
tòria.

També ha entrat en el fons
a emetre per TVC, i alguna
altra televisió coproductora,
l’adaptació de la novel·la
Camp de maduixes, de Jordi Si-
erra i Fabra. L’autor, que en
va fer el primer guió, porta a
la pantalla una de les seves
novel·les best seller –uns
200.000 exemplars a SM i
Cruïlla–, en castellà i català.

Vist, doncs, el panorama
actual, la complicitat entre
llenguatges literaris és un al-
tre dels mèrits que s’han d’a-
tribuir a la literatura infantil
i juvenil, sempre que parteixi
d’una base sòlida, rigorosa i
adaptada als temps que li to-
quen viure, que és el que li
demana el cinema per fer-la
seva.

MARJANE SATRAPI / NORMA EDITORIAL

Una de les il·lustracions de ‘Brodats’, de Satrapi

L’art del safareig
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Marjane Satrapi, Brodats.
Norma Editorial.

Barcelona, 2004.

E
l safareig pot ser
també un art, o com a
mínim una artesania
sense ànim de lucre
que té les seves dife-

rents tècniques, especialitats i
connaisseurs. El bon safareig exi-
geix en primer lloc una impli-
cació molt activa i una mena
d’estriptis de les intimitats dels
participants. Per això el sector
mascle de la població general-
ment no està gaire capacitat
per fruir d’aquesta variant de
l’estudi de les persones i les se-
ves relacions. Als homes no ens
agrada gaire ni emmirallar-nos
en els altres ni que els altres
penetrin les nostres defenses.
Per contra, la capacitat de
moure’s dins del domini de la
intimitat és una virtut que ha
hagut de practicar molt el gè-
nere femení, tot i que sigui com
a conseqüència de fer de la ne-
cessitat virtut. Ara bé, el safa-
reig de qualitat no és un inter-
canvi d’informació sobre els
absents, espai degradat per l’a-
gressió i el reconfortament hi-
pòcrita, sinó sobre els presents,
i per tant necessita unes cir-
cumstàncies i uns ritus especi-
als, que permetin la sinceritat i
el respecte mutu.

PREMI A LA MILLOR OBRA
Aquestes seductores condicions
són les que recrea amb encert
Brodats, la darrera obra publica-
da a casa nostra de la iraniana
Marjana Satrapi, autora de la
saga Persépolis i que ha guanyat
aquest any en el Saló d’Angu-
lema el premi a la millor obra
amb Poulets aux prunes. Amb la

seva demostrada capacitat de
transcendir les anècdotes auto-
biogràfiques per evidenciar les
emocions i sentiments, Satrapi
descriu una llarga i intensa
sessió de safareig de les dones
de la seva família al voltant de
les seves secretes experiències
amb el sexe i amb els homes.

Amb la facilitat que genera la
complicitat sorgeix una àmplia
casuística d’experiències més o
menys conflictives, divertides i
també significatives de la situ-
ació de la dona a l’Iran i de la
seva contínua insistència en la
conquesta de la quota de plaer
que com a persona li correspon.

Garth Nix, Lirael. La guardiana
de la memòria. Traducció

d’Anna Turró. La Magrana -

RBA. Barcelona, 2005.
A partir de 14 anys.

C ontinuació de la novel·la
Sabriel. Fa catorze anys
que Sabriel va fer fugir el

malvat Kerrigor més enllà del
novè portal i va ajudar a res-
taurar el rei Pedrenyal al tron
del Vell Regne. Ara la Lirael,
una noia insegura de la seva
identitat, s’embarca en una
missió desesperada per salvar
precisament el Vell Regne.

Herbie Brennan, El portal dels
elfs. Traducció de Josep Marco.

Col·lecció Esfera. Bromera.

Alzira, 2004.
A partir de 14 anys.

P yrgus és el príncep he-
reu del Regne dels Elfs,
on està a punt d’esclatar

la guerra. Uns personatges
sinistres volen aconseguir el
control del regne. Davant
l’amenaça, Pyngus es veu
obligat a fugir del món dels
humans per salvar la pell. Un
sabotatge al portal màgic
canvia tots els plans.

Olga Xirinacs, Marina. Cavall
de mar. Il·lustracions d’Asun
Balzola. Col·lecció El Tresor de
la Sopa de Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

R eedició, ara en àlbum il-
lustrat, del recull de po-
emes i endevinalles en

què l’autora transmet als lec-
tors més joves el so i la flaire
del mar, un dels seus princi-
pals motius literaris, amb tot
d’imatges que porten a l’àm-
bit de la platja, el fons marí i
la imaginació.


