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Per què
la paraula
‘misteri’ en
un títol manté
la força del
primer dia?

Salvador Comelles i Anna
Cros, El misteri dels Ogres
Golafres. Il·lustracions de

Stefanie Pfeil. Col·lecció Sopa
de Llibres. Editorial

Barcanova. Barcelona, 2002.
A partir de 8 anys.

Maria Àngels Juanmiquel,
Obre bé els ulls, Marina...!

Il·lustracions de Cristina
Duran. Col·lecció Sopa de

Llibres. Editorial Barcanova.

Barcelona, 2002.
A partir de 10 anys.

Toni Villalobos, M’avorreixo,
va dir en Pol. Il·lustracions de
Lluís Filella. Col·lecció Sopa

de Llibres. Editorial

Barcanova. Barcelona, 2002.
A partir de 10 anys.

S
alvador Comelles,
autor veterà d’obres
en solitari fins ara,
ha escrit aquest lli-
bre a quatre mans

amb Anna Cros, autora de
nova incorporació, i el resul-
tat ha estat un relat enginyós
no només pel seu mètode
d’escriptura sinó per l’enginy
que hi hauran de posar els
lectors. El misteri dels Ogres Go-
lafres ja n’indica alguna de
grossa només pel títol. Per què
la paraula misteri en un títol,
potser una de les més utilit-
zades a l’hora de batejar con-

tes i relats, continua mante-
nint la força del primer dia? En
aquest cas, sumada als ogres i,
per postres, golafres, la lectura
gairebé es fa inevitable. Relat
de llibres i biblioteques, però
també de bruixes, pirates i
personatges malvats, que ho
són tant que fins i tot s’han
pogut aplegar en un club, el
Club dels Personatges Dolents.

De fet, la referència dels
Ogres Golafres procedeix d’un
conte popular que, pel que
sembla, s’explicava a tots els
pobles de la rodalia de les
Muntanyes Negres. Això, al-
menys, és el que diuen els au-
tors en començar el relat. I el
llibre on es podia trobar, se-
gons alguns lectors que l’ha-
vien tingut a les mans, posseïa
unes propietats inusuals. D’a-

questa manera es desencade-
na una història que posarà en
acció personatges malèvols
que vetllen perquè el llibre
dels Ogres Dolents, a pesar de
les seves trapelleries, no sigui
abandonat pels lectors.

El treball d’escriptura a
quatre mans es completa amb
les il·lustracions de Stefanie
Pfeil, una arquitecta alemanya
dedicada al disseny del pai-
satge que ha canviat els plà-
nols urbanístics per les pàgi-
nes dels llibres. Les seves là-
mines són plenes dels perso-
natges estrafolaris que repre-
senten els que li serveixen els
autors, i la impressió de
misteri, de por, de terra d’o-
gres i de gana de lladre es
manté durant tot el relat.

PRIMER LLIBRE PUBLICAT
Maria Àngels Juanmiquel és
una nova autora nascuda a
Palafrugell, terra de Josep Pla.
No és estrany, doncs, que el
seu llibre Obre bé els ulls, Mari-
na...! tingui la voluntat de fons
de recrear els llocs que l’auto-
ra coneix, al voltant de l’es-
tany de Fontcoberta, on ara
viu. I ho farà a través del seu
personatge, la Marina, que
anirà recorrent els espais de la
natura. Malgrat que el relat
inclou una dosi de fantasia
perquè la natura no es pot
deslliurar dels follets i les fa-
des, l’esperit d’observació, de
riquesa de vocabulari desco-
negut per bona part de lectors
que no conviuen amb l’hàbi-
tat, té una part important en
el contingut. Les il·lustracions
de Cristina Duran, en blanc i
negre, se centren principal-
ment en el personatge prota-
gonista, i algun dels fantàstics
que apareixen en el relat.

I a M’avorreixo, va dir en Pol,
Toni Villalobos, un autor de
les Terres de l’Ebre, reuneix en
aquest relat alguns dels re-
cursos que mai no deixaran de
ser útils a l’hora de confegir
contes per als lectors més pe-
tits: una escola on passen co-
ses estranyes, material d’esco-
la amb propietats sorpre-
nents, lletres que ballen com
si fessin aeròbic, plats del
menjador que porten de cap el
protagonista, llibres de bibli-
oteca amb el do de canviar-se
per éssers fantàstics i aventura
de somni. El dibuixant Lluís
Filella, que per al bé de la il-
lustració un dia va penjar els
hàbits d’advocat per fer d’il-
lustrador, recorre en aquest
conte les peripècies d’en Pol,
el protagonista, i ho fa amb els
motllos dels personatges cari-
caturescos de la seva factoria,
uns personatges de traç sim-
ple, aparentment tots ben
colrats, que sembla que man-
tinguin sempre un pèl de
complicitat amb el lector.

WILL EISNER

Tres vinyetes del llibre de Will Eisner ‘Los archivos de Spirit’

Spirit, la fàbrica
d’aventures

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Will Eisner, Los archivos de
Spirit. Norma Editorial.

Barcelona, 2002.

L
os archivos de Spirit re-
cull les primeres his-
torietes d’aquest per-
sonatge, aparegudes el
1940 al suplement de

premsa editat per l’agència
Quality Comics. Es tracta del
naixement i els primers passos
d’una sèrie, realitzada per Will

Eisner, que modernitzarà el
llenguatge del còmic conjumi-
nant comercialitat amb inno-
vació. El moment de la realit-
zació d’aquell suplement i de la
sèrie és el mateix en què es
desenvolupen Las asombrosas
aventuras de Kavalier y Clay
(Mondadori), la novel·la de Mi-
chael Chabon que recrea l’èpo-
ca daurada dels còmics de su-
perherois des de la perspectiva
vital de dos joves amics, guio-
nista i dibuixant d’un perso-
natge de gran èxit: l’Escapista. I
tot i que la situació d’Eisner no
té res a veure amb la dels per-

sonatges literaris, tret de l’edat,
sí que hi ha un clar
paral·lelisme entre la ficció i la
realitat en el procés de madu-
ració creativa. D’una banda l’e-
lementalitat dels arguments,
dominats per l’acció i resolts
amb recursos primaris, s’enri-
queix amb una creixent ironia i
un ample ventall de singulars
personatges que sintetitzen
imaginació i realisme.

Però és en el camp de la
narració gràfica on Spirit pre-
senta els seus aspectes més in-
teressants i on es plasma l’am-
bició del seu autor per desen-
volupar el potencial literari del
còmic. La varietat d’enfoca-
ments, la utilització narrativa
dels diferents formats de les vi-
nyetes, l’atmosfera expressio-
nista, el joc expressiu amb els
encapçalaments, són elements
presents en aquestes primeres
historietes i que ja anuncien
l’esplendor posterior de la sèrie.

Josep Gòrriz, Tapa’t els peus.
Il·lustracions de Picanyol.

Col·lecció El Vaixell de Vapor.
Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

É s perillós veure una pel-
lícula i després intentar
dormir sense tenir por.

Això és el que li passa al pro-
tagonista d’aquest relat de
l’autor sabadellenc, que ja
porta en el seu currículum
una cinquantena de llibres
publicats. Però l’insomni, a
vegades, pot provocar l’entra-
da en el món de la fantasia.
Alliberar una princesa, avui
en dia, exigeix voluntat i fe en
la missió.

Víctor Omgbá, Carreró sense
sortida. Traducció de Pau

Joan Hernàndez. Col·lecció El
Corsari. Editorial La Galera.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

C rònica novel·lada, en
gran part autobiogràfica,
de la vida de dos immi-

grants africans. Narració de
caràcter realista que té l’inte-
rès afegit del seu autor, un ca-
merunès, estudiant de dret a la
Universitat de Yaoundé, que va
emigrar a Madrid el 1995 i que
després es va traslladar a Galí-
cia. Aquesta és la seva primera
novel·la, testimoni també de
tot un seguit de peripècies vis-
cudes de primera mà.

Care Santos, Krysis. Col·lecció
L’Odissea. Editorial

Empúries. Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

T hriller inspirat en alguns
dels videojocs que po-
dem trobar al mercat i

en les pel·lícules en què la
trama barreja la realitat amb
la virtualitat. El protagonista
de la novel·la s’enfronta a un
seguit d’escenaris desconcer-
tants, situacions límit i noies
atrevides. Immers en un mar
de dubtes, es veu obligat a de-
cidir sovint i sense saber ben
bé què li convé més ni si l’op-
ció que tria és la més encerta-
da. Seguir el rastre de la noia
ideal sembla el millor remei.


