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El jove heroi
Leonardo da Vinci

París sota els llops

L’autobús Jordiet.
Pirates i bandolers
Joan Pla. Il·lustracions de Kiko
Garrido. Bromera. Alzira, 2005.
A partir 10 anys.

Nova aventura de la sèrie. La
bruixa Elisenda i els altres vi-
atgen a Andalusia. A Sevilla,
un d’ells desapareix i un truc
de la bruixa munta un embo-
lic. A Palos de la Frontera se
les veuen negres a bord de La
Pinta, la Niña i la Santamaría.

Reflexions pornogràfiques

En un lloc anomenat
guerra
Jordi Sierra i Fabra. La Galera.
Barcelona, 2005. A partir 14 anys.

Es reedita la novel·la guanya-
dora del premi Abril del 2002,
protagonitzada per un jove
periodista que debuta de cor-
responsal i un adolescent dis-
posat a fer-li d’intèrpret.

Bettina
Malika Ferdjoukh. Traducció de
Josep Sampere. Il·lustracions de
Mercedes Marro. Editorial Cruïlla.
Barcelona, 2005. A partir 10 anys.

Tercer volum de la sèrie de les
anomenades Germanes Ver-
delaine. Fórmula romàntica
en la més pura línia literària
d’autoajuda.

Còmic
El vuelo del cuervo .
Volums 1 i 2
Gibrat
Norma Editorial
Barcelona, 2002 i 2005

Josep Gálvez

Gairebé tres anys
després de la pu-
blicació del primer
volum d’El vuelo

del cuervo ha aparegut el
segon, amb què es tanca la
sèrie i s’estableixen les rela-
cions entre aquesta obra i
l’anterior de Gibrat, La prór-
roga. Totes dues passen du-

rant l’ocupació alemanya de
França a la Segona Guerra
Mundial, però, si la primera
tenia com a escenari un pe-
tit poble, El vuelo del cuervo
passa a París, on finalment
es troben les seves respecti-
ves protagonistes: Cecile i
Jeanne, que, a més a més,
són germanes.

La narració que ara des-
envolupa Gibrat torna a si-
tuar la dialèctica ocupació /
resistència dins del seu eix
argumental, i amb ella la
tensió del perill permanent
i l’angoixa de l’encerclament
de la limitació vital. Ara bé,
el tractament que fa l’autor
dels dos protagonistes (Je-
anne, militant comunista

dins de la Resistència, i
François, lladregot sense
gaires ideals), així com de la
seva relació, introdueix un
toc de comèdia i de relativit-
zació dels judicis morals.
L’enfrontament que prime-
rament es dóna entre dues
postures ètiques clarament
oposades es dilueix a poc a
poc mitjançant els lligams
de complicitat davant l’inva-
sor, de l’enamorament i del
sacrifici que permet la re-
dempció.

La història, però, té el seu
atractiu més gran en el fet
que Gibrat torna a situar
l’acció en espais físics que
actuen com illes, fictícies,
dins la situació general. En

aquest cas, primer són les
teulades de París i, més tard,
l’excepcional situació de les
barcasses fluvials. I és que
en aquest llibre, l’autor dóna
un protagonisme especial a
la capital francesa, i incor-
pora racons i paisatges més
o menys coneguts, entre els
quals destaca una represen-
tació de la seva xarxa de ca-
nals. Les aquarel·les de co-
lors matisats per la pàtina
del temps passat, així com
el tractament de la llum
aporten una atmosfera de
calidesa i intimitat que in-
corpora el lector al joc nar-
ratiu de l’equilibri inestable
entre incertesa i seguretat
de l’aixopluc amenaçat.

Freakando
Dentro de ‘Garganta
profunda’
Fenton Bailey i Randy Barbato,
directors

Carles Santamaria

Quan els pensadors
diuen que mai no han
vist una pel·lícula por-

no sencera perquè, un cop sa-
tisfeta la missió masturbatò-
ria, la deixen a mitges, alguna
cosa no funciona. Els argu-
ments no estan prou treba-
llats, o la realització és massa
previsible, com si es tractés
d’un documental sobre l’apa-
rellament sexual de felins. En
el cinema pornogràfic la sa-
tisfacció de l’espectador no
hauria de ser únicament or-
gàsmica o ejaculatòria.

L’esplèndid documental
Dentro de ‘Garganta profun-
da’ ens explica com es va fer
la mítica pel·lícula porno a
principi dels 70 i quines reac-
cions va provocar a la societat
nord-americana de l’època.
Diuen que Garganta profun-
da va costar 25.000 dòlars i
n’ha recaptat més de 600 mi-
lions. També explica que va
estar parcialment finançada
per la màfia i els gàngsters
controlaven la recaptació de
les sales, els processos judici-
als que va patir el seu actor i
com va reaccionar la dreta
cristiana, des d’aleshores més
enfortida.

És una pel·lícula amb un
argument delirant, en què
una dona només arriba a l’or-
gasme mitjançant la fel·lació,
perquè té el clítoris a la gola.
Mostrava dones gaudint de
l’orgasme fora del coit: a una

de les protagonistes li llepa-
venelsexementrefumavare-
laxadament. Gerard Damia-
no va dirigir una excel·lent
pel·lícula de gènere.

Malauradament, la pro-
ducció pornogràfica que es
pot veure avui a la televisió en
canals digitals o en obert de
matinada és bàsicament re-
petitiva. És com si la pel·lícu-
la precursora del gènere, un

veritable cant a gaudir del
sexe i de la vida amb desinhi-
bició,haguésquedatoblidada.
Al final del documental s’en-
trevisten pornostars a la dar-
rera entrega de premis de ci-
nema adult als EUA. Cap d’a-
questes joves i siliconades
actrius ha vist ni sap què és
Garganta profunda. Tenen
un greu problema de cultura
pornogràfica.

Infantil i juvenil
Leonardo i la
màquina de la mort
Robert J. Harris
Traducció de L. Delgado. Empúries.
Barcelona, 2005. A partir 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Per als que no els
agrada que s’espe-
culi amb la història,
i molt menys amb

els mites de l’art, i que se’n
contin episodis èpics, aques-
ta novel·la els pot posar els
pèls lectors de punta. Però
per als amants de la ficció ba-
sada en la història, aquella
que acaba convertint segons
quins personatges cèlebres
en herois que han canviat el
rumb del món, Leonardo i la
màquina de la mort és una
oportunitat per entrar en un
període que, més de cinc
cents anys després, és una
incògnita: l’adolescència de
Leonardo da Vinci.

L’escocès Robert J. Harris
harespectat l’èpocai l’entorn
de Leonardo da Vinci (1452-
1519) a la Florència del Re-
naixement. Molt abans que
Leonardo dissenyés el futur
de l’aviació o que intrigués la
humanitat amb el quadre de
Mona Lisa, el jove geni sem-
blaquevaviureunsdeuanys
al taller d’Andrea del Ver-

rocchio, en el moment que
Florència pateix la conspira-
ció contra els Medici, i a
l’abast de Lorenzo de Medici,
que va ser mecenes de Botti-
celli i Miquel Àngel.

Un Leonardo de catorze
anys es converteix en el típic
heroidenovel·lad’aventures,
quefaúsde l’enginy,mésque
de la força, i que pren partit
al costat del bàndol de l’ho-
nestedat i del compromís
personal, més que al costat
de l’ambició i els interessos
creats. I que aconsegueix el
seu objectiu, mogut per l’im-
puls de la passió, sense re-
córrer a pocions màgiques i
arts de bruixeria. No hi fal-
ten moments d’intriga i sus-
pens i batalletes, que sem-
blen perdudes d’entrada,
però que tenen la victòria ga-
rantida per a l’heroi.

Un heroi com Leonardo
si, a més, es mou al costat
d’una mossa mig salvatge
–una jove esclava que al final
ell mateix alliberarà gràcies
a la recompensa que rep per
la seva valentia a favor dels
Medici–, té tots els trumfos
per mantenir una lectura
palpitant que no només res-
pira l’alè de les novel·les fu-
lletonesques del XIX, sinó
que proveeix el lector dels
elements bàsics per enten-
dre què era Florència molt
abans que els vols de baix
cost la convertissin en un
parc temàtic.

Linda Lovelace, protagonista del film. ARXIU

Una de les vinyetes del còmic ‘El vuelo del cuervo’, de Gibrat, ambientat a París. GIBRAT / NORMA EDITORIAL


