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Perseguits
pels protectors

Els orígens de
Charlie Brown

97 maneres
de dir t’estimo
Jordi Sierra i Fabra.
Columna. Barcelona, 2005.
A partir de 15 anys.

Novel·la de misteri en clau
d’amor. Una desconeguda re-
vela al protagonista que va
morir vint anys enrere amb la
intenció de reencarnar-se.
Aquesta revelació dóna a la
parella la possibilitat de re-
prendre un amor trencat.

Molt més que un cotxe

Escombres voladores
Maeve Friel. Traducció d’Aurora
Ballester. Il·lustracions de Nathan
Reed. Cruïlla. Barcelona, 2005.
A partir de 9 anys

La protagonista descobreix als
10 anys que és una bruixa.
Amb escombra inclosa, el do-
mini de la màgia la du a estu-
diar la història de la bruixeria.

L’ànec i el salze
Mariasun Landa. Traducció
d’Amaia Crespo. Il·lustracions
d’Armand. Bromera. Alzira, 2005.
A partir de 5 anys

Un ànec és l’únic de la família
que vol ser submarinista. La
seva dèria el porta a enfron-
tar-se amb els cignes, però es
guanya l’amistat del salze.

Còmic
Snoopy y Carlitos,
1950 a 1952
Charles M. Schulz
Planeta DeAgostini
Barcelona, 2005

Josep Gálvez

La recuperació de
clàssics del còmic
sembla ser un dels
objectius més im-

portants de la política edi-
torial de Planeta DeAgosti-
ni. Així, mentre s’espera la
publicació d’El Príncep Va-
lent i es continua amb la de
Terry i els pirates i Rip
Kirby, ara ens arriba la dels
Peanuts, de Charles M.
Schulz, més coneguts a

casa nostra pel nom del seu
principal protagonista,
Charlie Brown.

Aquesta sèrie va ser ac-
ceptada amb entusiasme a
l’Europa dels 70 com una
historieta adulta i amb va-
lors universals, que ens co-
municava una lectura es-
pecial de l’estil de vida
nord-americà dominada
per la tendra tristesa de la
lucidesa. I és que la relació
entre infància i adults a les
historietes de Charlie
Brown segueix una sime-
tria inusual, l’univers in-
fantil de Schultz funciona
com un mirall que reflec-
teix l’adult que els nens
porten dintre. En aquells
anys, es consolidava a Itàlia
la revista Linus i a Catalu-
nya Edicions 62 publicava

un bon grapat de llibres,
amb les tires protagonitza-
des per Charlie Brown,
Snoopy, Lucy, Linus, Schro-
eder..., que eren llegits per
un públic que trobava, mal-
grat la distància social,
molt propera la sensació de
contínua frustració patida
pel nen del cap rodó.

Aquesta edició ens permet
conèixer els orígens, la ges-
tació de la sèrie, amb un re-
cull de les tires setmanals i
les pàgines dominicals pu-
blicades entre el 1950 i el
1952 que ve oportunament
acompanyada per tres arti-
cles sobre l’obra i una en-
trevista al seu creador. És
un autèntic plaer seguir la
formació d’un dels univer-
sos més rics de la historie-

ta: com la figura de Charlie
Brown defineix la frustra-
ció del perdedor, com Lucy
guanya de seguida un espai
protagonista amb el seu
egocentrisme implacable,
com Snoopy, amb unes for-
mes que encara han d’evo-
lucionar molt, incorpora el
component hedonista, com
Schroeder és el nen prodigi
des d’una perspectiva d’hu-
morisme màgic i com Linus
ja manifesta la seva insegu-
retat.

Un viatge en el temps
que inclou la noció exòtica
d’uns Estats Units que en-
cara no han entrat en l’era
de la televisió i que ens
apropa a un Schultz amb
un humor una mica senzill
i primari, però també més
espontani i fresc.

Freakando
Batmòbil
Mattel

Carles Santamaria

Batman és el superheroi
més humà. No té po-
ders sobrenaturals

congènits, ni ha patit una mu-
tació que li permeti ser elàstic
com un preservatiu o dur
com una pedra. La seva tor-
turada personalitat està mar-
cada per l’assassinat, quan
era un nen, dels seus pares a
mans d’un lladregot. L’impuls
inicial de venjança el trans-
forma en un justicier emmas-
carat. Utilitza la seva fortuna
per desenvolupar ginys aptes
en la lluita contra els malfac-
tors més estrafolaris.

El cotxe que condueix no
és un utilitari qualsevol. El
batmòbil va aparèixer
només començar el còmic,
el 1939. Inicialment porta-
va un Sedan vermell molt
poderós, que l’any següent
canviava per un potent des-
capotable. Al febrer del
1941, el vehicle ja tenia un
signe d’identitat: un petit
ratpenat guarnia el capó. A
la primavera del 1941, es di-
buixen un seguit de trans-
formacions que hi donaran
caràcter: la carrosseria in-
corpora un frontal amb la
màscara de Batman i en so-
bresurt un aleró vertical en
forma d’ala de ratpenat. El
cotxe cobert està fabricat
amb un blindatge especial.
Des d’aleshores, el tunning
anirà transformant l’apa-
rença del batmòbil d’acord

amb el disseny automobilís-
tic de cada època.

A la darrera pel·lícula, Bat-
man begins, el superheroi in-
corpora al seu arsenal un
prototip de totterreny blin-
dat, un vehicle més funcio-
nal que no pas avantguardis-
ta. Sembla més propi d’algú
que lluita contra el terroris-
me internacional que no
contra dolents de tebeo.

Els col·leccionistes del
marxandatge d’aquest
heroi poden incorporar les
versions que Mattel ha des-
envolupat del darrer bat-
mòbil, inclosos els dos pe-
tits models aptes per córrer
en els circuits de Hot Whe-
els i l’espectacular repro-
ducció a escala amb llums,
sons i projectils que es dis-
paren. Només cal conduir-
los fins a la batcova.

Infantil i juvenil
Les veus protectores
M. Àngels Bogunyà
Edicions Baula
Barcelona, 2004
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

La novel·la té un títol
original: El maíz
amargo. L’escripto-
ra Maria Àngels Bo-

gunyà (Molins de Rei,
1947) ha optat per retitu-
lar-la Les veus protectores
en la versió catalana, un
títol probablement més
fidel al contingut de la
trama, que té de rerefons la
creença en uns éssers supe-
riors que vetllen per tot,
anomenats els Guardes del
Món. Les veus protectores
és el relat d’una adolescent
de Guatemala que viatja a
Europa, amb destinació a
Madrid i Barcelona, i que
fuig de les malvestats dels
paramilitars del seu país.

La tendència a fer que, en
les seves novel·les, hi hagi
no només l’anècdota feta
trama sinó un contingut
que va més enllà i que divul-
ga o fa entrar el lector en el
coneixement d’un món que
li pot ser estrany és un re-
curs habitual en molts dels

títols de l’autora. Una altra
característica seva és l’opció
d’un registre literari que no
acaba mai de dir al lector
per on aniran els trets sinó
que ha de ser aquest qui
vagi descobrint de quina
mena de personatges parla,
en quin indret els situa i,
fins i tot, quin és el conflicte
en què els vol fer moure.

En el cas de Les veus protec-
tores, la novel·la vol donar a
conèixer la situació de por i
persecució que uns indíge-
nes de Guatemala pateixen
per part dels que els haurien
de protegir. La política de
terra cremada, els assassi-
nats indiscriminats, els as-
salts als poblats i la desco-
berta que totes aquestes ac-
cions, i d’altres de similars,
són executades per traïdors
de dins mateix de l’aldea
crea una situació en què la
justícia no se salva de que-
dar tacada per la corrupció.

Estructurada com un llarg
monòleg de la protagonista
–de fet es tracta d’un relat co-
mençat i pràcticament aca-
bat en el vol d’avió que va de
l’altra banda de l’Atlàntic a
Europa–, la novel·la no deixa
respir al lector al llarg de 135
pàgines i prescindeix de la di-
visió estàndard en capítols,
tret d’unes referències horà-
ries. Però això no impedeix
que l’argument se segueixi
amb interès.


