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Pistoles
de mentida

L’art de suggerir

En Tòfon i la Rosa
Katja Reider. Traducció de Jordi
Portabella Damaison. Il·lustracions
de Jutta Bücker. Thule Edicions.
Barcelona, 2005. A partir 8 anys.

Fa de mal dir, però aquesta és
una història d’amor entre un
porc mascle i un porc femella.
Es ressegueix la visió d’ell i,
per separat, la d’ella.

Forces especials escala 1/32
Wamba i el viatge
de la mel
David Villanueva. Traducció d’Eva
Peribáñez. Il·lustracions de Graciela
García. Concepció gràfica de Silvia
Camacho. Demipage. Madrid, 2005.

Petit llibre que explica la his-
tòria de Wamba, emigrant
africà que espera trobar a
l’altra banda de l’Estret el que
no té a la seva terra.

El peix peixet
Guido van Genechten. Traducció
de Núria Sales. Símbol Editors
Sant Cugat del Vallès, 2005.

Àlbum amb làmines de colors
vius i disseny per als més pe-
tits. Un peix petit busca la seva
mare i cada làmina recorre un
individu diferent fins que troba
el que més s’hi assembla.

Còmic
Totentanz
Dino Battaglia
Astiberri. Bilbao, 2005

Josep Gálvez

L’italià Dino Battaglia
va ser un dels prota-
gonistes de l’evolu-

ció que la historieta euro-
pea va fer al voltant dels
anys 60/70, cap a una ex-
pressivitat més gran i més
complexa. El lector del nos-
tre Estat va conèixer les
seves historietes a El Globo,
revista que, seguint el

model de la italiana Linus,
va ser l’avantguarda de les
publicacions per a adults de
l’època. D’aquesta manera
vam poder fruir de la defi-
nició del seu traç, l’elegàn-
cia de les seves composici-
ons, la capacitat de generar
atmosferes fantàstiques, la
riquesa dels grisos, la lliber-
tat en el tractament de la
unitat gramatical de les pà-
gines... Malauradament, la
seva mort l’any 1983, a
l’edat de 60 anys, i les dife-
rents crisis de la historieta
van confinar la seva obra a
l’oblit o el desconeixement.

La publicació de Toten-
tanz, amb una curosa i

atractiva edició, ens per-
met recuperar un dels seus
vessants creatius més inte-
ressants: el de les adaptaci-
ons de narracions literàri-
es, en aquest cas dos relats
d’E.T.A. Hoffmann i set
d’E.A. Poe, així com El
Golem, que beu de Gustav
Meyrinck i de Borges. Són
historietes de temàtica fan-
tàstica i macabra (Lady Li-
geia, La apuesta, La más-
cara de la muerte roja...) en
què recrea atmosferes i refe-
rències gràfiques anacròni-
ques i treu profit de l’ambi-
ent de misteri.

El seu component il·lus-
trador es va manifestar en

una manera molt personal
de narrar, amb vinyetes
obertes i moltes el·lipsis, que
comunicava des de les imat-
ges i que utilitzava la part
per suggerir el tot. El seu
estil gràfic matisava la recre-
ació detallista en façanes,
carrers i vestits amb modifi-
cacions, com ara supressi-
ons i degradats, que introdu-
ïenladistànciadel tempsola
de la irrealitat. D’aquesta
manera aconseguia sintetit-
zar la capacitat de represen-
tar i la de suggerir per gene-
rar imatges tan artificials i
alhora tan vives com les de
l’inoblidable barri de Praga
d’El Golem.

Freakando
Soldados de plomo
Fuerzas de élite
Altaya

Carles Santamaria

Vivim temps de por. No
acabem d’entendre el
que passa al món,

però el cert és que ara ens
sentim amenaçats per un
terrorisme islàmic que no ha
mostrat cap mena de res-
pecte per la vida de les per-
sones. Els ciutadans neces-
sitem confiar en l’eficàcia de
les forces de seguretat per
malbaratar els atemptats.

La proliferació de sèries
de televisió i de pel·lícules
protagonitzades per agents
d’unitats antiterroristes vol

enfortir la imatge dels pro-
fessionals que vetllen per la
nostra seguretat. De vega-
des, aquestes produccions
difonen un discurs pervers.
Un exemple el tenim en la
sèrie 24, on l’agent federal
Jack Bauer viu situacions
límit en què s’ha d’enfrontar
als pitjors terroristes. I si per
rescatar el secretari de De-
fensa cal torturar un sospi-
tós emmanillat, no dubta a
fer-ho disparant-li un tret a
la cama. La sèrie està molt
ben construïda narrativa-
ment, fins a crear un clímax
en què l’actuació brutal de
Bauer sembla l’única alter-
nativa. La tortura o les res-
triccions dels drets i de les lli-
bertats individuals formen
part d’un discurs ideològic
en què l’ordre i la seguretat
són els valors suprems.

I ara només ens falta
col·leccionar figuretes de
plom de les forces d’elit. La
col·lecció, editada fa un
temps per Altaya, consta
de seixanta entregues, des
dels SWAT de Los Angeles
fins als SAS antiterroristes

britànics, passant pels
GEO espanyols, els Spet-
natz russos, les Forces Es-
pecials israelianes i el Tac-
tical Assault Group austra-
lià. Tota una tropa de plom
que, fins i tot a escala 1/32,
fa respecte.

Infantil i juvenil
Els silencis de Marc
Vicent Borràs
Bromera. Alzira, 2005
A partir de 14 anys.

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

A questa novel·la de
Vicent Borràs (Al-
gemesí, 1962) va

obtenir el premi Bancaixa
dels premis Ciutat d’Alzira.
La seva principal virtut és
la intriga que l’autor gene-
ra en la relació personal
que s’estableix entre els
protagonistes més desta-
cats, un adolescent orfe de
mare que passa un breu
temps d’estiu a casa d’una
tia, en un poble rural, i el
secret que tant el pare, que
ha trobat una nova parella
i que s’ha de traslladar a
París, com la mateixa tia,
guarden en relació a la
mare morta, diguem, res-
pectant el pinyol de la
trama, misteriosament.

Només aquesta part de
l’argument seria suficient
per mantenir l’interès d’un
relat que no es limita a les
relacions psicològiques. Pe-
rò l’autor no es conforma
amb el material en brut que
té i vesteix la novel·la amb
ingredients d’aventura d’es-
tiu que, si no fos que ho fa
amb prou habilitat, podrien
fer caure en picat l’atractiu

de la lectura. Res de més
lluny, però. Entre altres
coses perquè manté l’alè
d’interès a cops d’interro-
gants, d’anades i vingudes,
de la mà del jove protago-
nista i el seu conflicte per-
sonal. I aquestes mateixes
incerteses s’acaben afer-
rant al lector com si fossin
seves i és aleshores que el
recorregut cap al desenllaç
es fa gairebé des del punt de
vista del lector.

A més, l’estil literari té l’encert
de no defugir l’àmbit geo-
gràfic i paisatgístic que co-
neix l’autor. I en aquest as-
pecte es nota una relació
afectiva entre ell, l’argu-
ment i la descripció de l’at-
mosfera que crea. Hi ha nos-
tàlgia d’una etapa adoles-
cent, segurament, però
també mirada endavant:
jocs de rol, hackers, crema
de cotxes, policia i pistoles,
dues!, una de mentida i una
altra de camuflada a la but-
xaca del principal sospitós.

Només l’entrada d’un
personatge, marcat per
l’opció homosexual i el seu
final, que mor assassinat,
és l’únic que sembla forçat.
A l’autor li serveix per en-
llaçar un dels dubtes del
jove protagonista sobre la
mort de la seva mare, però,
les causes són tan dife-
rents que l’espai dedicat a
aquest personatge secun-
dari queda lluny, com un
núvol esvaït.

Soldadets de la col·lecció d’Altaya. CARLES SANTAMARIA

Una de les vinyetes de Dino Battaglia d’‘El Golem’, dins de l’àlbum ‘Totentanz’. DINO BATTAGLIA / ASTIBERRI


