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Nostàlgia d’una
altra galàxia

El final dels estius

El CD diabòlic
Jordi Sierra i Fabra. Il·lustracions
de Fran Bravo. Cruïlla. Barcelona,
2005. A partir de 12 anys.

Un jove viu apassionada-
ment la música i vol arribar
a ser una estrella del rock.
Però una discogràfica li
torna la maqueta del seu pri-
mer disc.

Qüestió de sentit de l’humor
Gulliver, viatge
a Lil·liput
Jonathan Switf. Adaptació i il·lus-
tracions de Julie Faulques. Tra-
ducció de Raquel Solà. Joventut.
Barcelona, 2005. A partir de 8
anys.

Gulliver se salva d’un nau-
fragi i quan es desperta a la
platja troba la criatura més
diminuta que havia vist mai.

El rellotge mecànic
Philip Pullman. Traducció de
Josep Franco. Il·lustracions de
Peter Bailley. Edicions Bromera.
Alzira, 2005. A partir de 10 anys.

Estranya història en què el
novel·lista narra un relat ter-
rorífic a tots els veïns reunits
una nit freda d’hivern a la ta-
verna del poble.

Còmic
La Torre Blanca
Pablo Auladell
Edicions de Ponent
Onil, 2005

Josep Gálvez

Una de les conse-
qüències mes la-
mentables de la
feblesa del nostre

mercat de la historieta és
que impedeix la continuïtat
creativa dels autors i crea si-
tuacions guadianesques,
com és el cas de l’alacantí
Pablo Auladell, guanyador el

2000 del premi Injuve, i del
qual després d’El camino del
titiritero, publicat el 2001,
només havíem tastat algu-
nes historietes curtes. Ara
torna amb La Torre Blanca,
llibre en què l’elegància esti-
lística que evidenciava a la
seva primera obra ha gua-
nyat solidesa, és mes sòbria
i té més eficàcia narrativa.
És una evolució que ha
aconseguit sense perdre la
capacitat de reproduir els
sentits volàtils de les atmos-
feres; ben al contrari, les pà-
gines de color, en què se si-
tuen els records estiuencs
del protagonista, són les que
aporten les dosis necessàri-

es de matisos emotius per
donar credibilitat i intensi-
tat a la narració.

La història narrada per
Auladell parla de la nostàlgia
de l’adolescència, en concret
dels estius i les iniciacions
sentimentals, de l’atracció
que exerceix i de la seva na-
turalesa de miratge. La frà-
gil recerca del record d’una
noia, encertadament carac-
teritzada com una nimfa, és
el poc original motiu central
d’una melodia que té l’encís
del minimalisme. És una es-
tructura que repeteix movi-
ments amb poques variaci-
ons, detalls valuosos, però,
que fan avançar el relat en

espiral cap a un eix interior
en què la memòria recupera
una veritat, que tindrà el
mèrit de ser modesta i con-
tradictòria.

La utilització dels colors ,
amb una paleta i unes in-
tenció narratives que recor-
den el desaparegut Ricard
Castells, aporta la sensuali-
tat necessària per reflectir
la fragilitat de l’adolescèn-
cia, entre la carnositat, la
depredació, la ingenuïtat i la
timidesa, tot barrejat i tot
bullint sense control fins a
crear el fulgor, breu i fone-
dís, que el protagonista
torna a copsar i l’autor acon-
segueix representar.

Freakando
Fawlty Towers
Pack de 3 devedés
Cameo Media

Carles Santamaria

Les distribuïdores de
DVD han descobert una
nova línia de negoci

força rendible: les sèries de te-
levisió. Si fins fa no gaire
nomésestavendisponiblesels
grans èxits actuals, l’operació
nostàlgia ha arribat a produc-
cions televisives dels anys 70
ençà. Fawlty Towers és un
sèrie de la BBC del 1975 crea-
da i protagonitzada per John
Cleese, un dels membres dels
Monthy Pyton, que ja fa uns
quants anys va emetre TV3 i
que ara es pot adquirir en un

pack de tres devedés. L’argu-
ment se centra en les diverti-
des anècdotes que tenen lloc
en un petit hotel dirigit per
BasilFawlty,unhomesempre
a punt d’un cobriment de cor
per la ineficàcia dels seus em-
pleats i també per la seva pe-
culiar manera de portar el ne-
goci. Situacions absurdes, di-
àlegs plens d’enginy i gags per
petar-se de riure omplen la
pantalla d’allò que en diuen
humor britànic. ¿L’humor
pot tenir una denominació es-
tatal o nacional? El cert és
que ni els catalans ni els espa-
nyols no tenim gaire sentit de
l’humor. Només cal seguir el
menú d’idiomes del DVD. A la
versió original anglesa un dels
personatges principals és Ma-
nuel, un immigrant espanyol
procedent de Barcelona que
fa el paper de cambrer poca

solta. A la versió catalana, Ma-
nuel no és barceloní: és de Ja-
lisco, Mèxic. I per acabar-ho
d’adobar, a la versió castella-
na de la sèrie, el cambrer es
diu Paolo iés de la italianaciu-
tat de Nàpols.

Els anglesos saben riure’s
d’ells mateixos perquè el per-

sonatge de Basil resulta patè-
tic amb els seus aires de gran-
desa imperial, les seves em-
bogides iniciatives per millo-
rar la qualificació de l’hotel i la
sevacaòticamaneradedirigir
l’establiment. Però el perso-
natge cutre no potser el nos-
tre. Els de la tele catalana van
decidir que fos mexicà, per-
què un cambrer nascut a Bar-
celona no pot passar-se el dia
fent el dropo i tocant la gui-
tarra. I als espanyols, per allò
de la madre patria, tampoc
no els va semblar adient que
fos un hispanoparlant i van
decidir fer-lo italià del sud. La
versió en euskera és fidel a
l’original i Manuel és barcelo-
ní. Però si a la sèrie original el
cambrer fos Patxi de Bilbao,
segur que els nostres amics
bascos l’haurien convertit en
Paco de Sevilla.

Infantil i juvenil
L’any que van venir
els Beatles
Josep Lorman
Empúries, Barcelona, 2005
A partir de 5 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

El lector jove que s’en-
dinsi en la lectura d’a-
questa novel·la de Jo-

sep Lorman (Barcelona,
1948) ho ha de fer disposat
a entrar en una altra galà-
xia. Pel títol, els entesos ja
deuen haver detectat que
l’acció es trasllada al 1965,
aquell any del segle passat
en què, pel que sembla, no
va passar res més sinó que
els Beatles van aterrar, un
gloriós 3 de juliol, a la plaça
de toros de Barcelona.

No és que l’autor faci la
crònica d’aquell concert si-
nó que l’anècdota és només
un recurs al voltant del qual
es crea un retrat sociològic,
urbà, històric, popular i,
m’atreviria a dir que una
mica autobiogràfic, de la
Barcelona que comença a ai-
xecar el cap enmig del fran-
quisme.

Però Josep Lorman té una
habilitat, demostrada en al-
tres novel·les seves, per no
caure en el record nostàlgic i
se centra en un conflicte ge-
neracional, a través del seu

protagonista, un adolescent
que decideix trencar amb els
pares i buscar la indepen-
dència a costa del que sigui.

El caràcter sociològic de
la novel·la creix al llarg de les
250 pàgines, i ho fa, sobre-
tot, de bracet amb el creixe-
ment del principal protago-
nista, un jove que es nega a
seguir les directrius pater-
nes de fer carrera tècnica
per dedicar-se al dibuix del
còmic, i ho fa abandonant la
comoditat de la llar, endin-
sant-se en l’ambient del
Barri Xino, traspassant la
frontera de les rondes de
Sant Pau i Sant Antoni, en
direcció inversa al salt que
feia Terenci Moix, és a dir, de
fora cap endins. I aquesta re-
ferència a Terenci Moix, que
es fa més evident a mesura
que llegeixes L’any que van
venir els Beatles, té una raó
fonamentada, perquè Lor-
man va coincidir a la redac-
ció de Fotogramas amb l’es-
criptor d’El pes de la palla.

Josep Lorman se’n surt, amb
destresa de reporter gràfic. I
no és estrany. L’autor es va
dedicar un temps a la foto-
grafia i a la geografia. La
seva obra narrativa es ca-
racteritza per la constància
i una línia inequívoques.
Però, malgrat tot, es manté
en aquesta típica nòmina
d’autors que tenen tant de
desconeguts com d’impres-
cindibles a l’hora de tenir-los
en compte.


