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Les malifetes
de la conquesta

Lapassiódelanarració

La cova del torrent
Pere Pons. Il·lustracions de Pablo
Auladell. Cruïlla. Barcelona, 2005
A partir de 12 anys

En un poble de l’interior de
Menorca, un jove adolescent
descobreix què és enamorar-
se, què és l’odi i quines conse-
qüències porten els malente-
sos familiars.

Revistes d’història i d’histèria
La vall dels
escarabats
Pere Pons. Il·lustracions de Mabel
Piérola. Baula. Barcelona, 2005
A partir de 8 anys

Una vall habitada per tot
tipus de petites bestioles és a
punt de desaparèixer devora-
da per un terrible incendi.
Quan tot sembla perdut, apa-
reix una llum.

Marina ja no té por
Maria Dolors Pellicer. Il·lustra-
cions d’Irene Bordoy. Bromera.
Alzira, 2005. A partir de 5 anys

Els monstres apareixen quan
s’apaga el llum. A l’habitació
de la protagonista, n’apareix
un que de nit no para de fer
sorolls estranys dins l’armari.
Com es treu la por del cos?

Còmic
La hija del profesor
Guibert-Sfar
Astiberri. Bilbao, 2005
El Vampir
Sfar
Alfaguara. Madrid, 2005
Gran Vampiro
Sfar
Sins Entido. Madrid, 2005

Josep Gálvez

Joann Sfar és un dels
joves historietistes fran-
cesos més prolífics, tot

un fenomen que ha aconse-
guit que en la seva no gaire

llarga biografia –té 34 anys i
en porta 11 publicant com a
professional– s’acumulin
més de trenta títols, alguns
de sèries –amb altres trenta
volums en total– en què par-
ticipa com a guionista, dibui-
xant o totes dues coses.

Sfar amb Trondheim,
David B., Blain, Guibert,
Blutch, Larcenet… formen
una nova generació d’autors
gals que reivindiquen i prac-
tiquen la passió per la nar-
ració i no fan cas al diletan-
tisme buit i formalista que
va predominar als 90 a la
historieta franco-belga.

Fan d’Astèrix, de l’Astèrix
de Goscinny ben entès, va

rebre pel guió de La hija del
profesor el premi René Gos-
cinny i el d’autor revelació al
festival d’Angulema del
1998. Aquesta obra, publi-
cada aquí per Astiberri, es
una història essencialment
divertida, en què el dibuix de
Guibert aporta la dosi de
carnositat fràgil necessària
per a una història d’amors
impossibles protagonitzats
per una encisadora noia i
una mòmia egípcia en la
convencional societat victo-
riana. La narració es lleuge-
ra i està animada per un
exercici d’imaginació lliure i
de joc i, de vegades, de sub-
versió entremaliada amb els

codis de dos gèneres: el del
terror i el romàntic.

Les sèries Vampir i la
paral·lela Gran Vampiro, de
les quals Sfar es alhora guio-
nista i dibuixant, ens arri-
ben precedides d’un gran
èxit de vendes als EUA i a
França. Totes dues seguei-
xen la dinàmica de fer del
relat una aventura viscuda
per l’autor que aconsegueix
transmetre tota la intensi-
tat del plaer de narrar al lec-
tor, en aquest cas els nens de
totes les edats. Un lector al
qual sedueix amb la qualitat
de la fantasia sobre la qual
es construeixen nous uni-
versos narratius.

Freakando
L’Avenç / Sàpiens
La aventura de la historia
Historia y vida / Clío
Historia de Iberia vieja

Carles Santamaria

La història està d’actua-
litat. Si no fa gaire sem-
blava un gènere en de-

cadència, l’èxit de la novel·la
històrica, de les biografies de
personatges i dels llibres de
grans esdeveniments polítics
i militars ha provocat un in-
terès renovat per conèixer el
passat.Dinsd’aquestcontext
s’entén la proliferació de re-
vistes mensuals que tenen la
història com a temàtica. A la
nostra nació, estatutària-
ment parlant, en tenim dues

en català. L’Avenç és una
capçalera, nascuda a la Tran-
sició, que es caracteritza pel
rigor i la sobrietat, mentre
que Sàpiens, sorgida fa poc
més de tres anys, aplica un
model divulgatiu més sensa-
cionalista descobrint fets his-
tòrics cridaners. El seu dis-
seny atractiu, amb textos
principals no gaire llargs
acompanyats d’altres de se-
cundaris i profusió de foto-
grafies, infografies i il·lustra-
cions a color, la diferencien
deL’Avenç,més feixugaen la
seva compaginació. Totes
dues tenen una línia catala-
nista progressista, alhora
que una solvència històrica
contrastada.

A l’Estat s’editen la vetera-
naHistoriayvida, liberal,La
aventurade laHistoria,amb
un plural ventall d’historia-

dors, i Clío, un magazín cen-
trat més en les tafaneries
sobre dels personatges famo-
sos. La dreta més recalci-
trant edita Historia de Iberia
vieja, apadrinada pel revisio-
nista César Vidal. En els nú-
meros 2 i 3 publicaven un ar-
ticle sobre la suposada guer-

ra bacteriològica que la
República i la Generalitat vo-
lien fer als sublevats, tenint
com a base argumental un
sumari instruït pels militars
franquistes l’any 37. Definei-
xen la Generalitat de Com-
panys com a “gobierno sepa-
ratista catalán”. Enaltir la fi-
gura del Cid, cantar les
excel·lènciesd’unaespasadel
XVI que va ajudar a “forjar el
imperio” i reivindicar el ge-
neral Gavilán, falangista que
va estar a la División Azul i va
ser cap de la Casa Militar de
Franco, formen part del seu
ideari. La història com a anà-
lisi del passat ens serveix per
entendre el present i sobre-
tot per construir un futur en
què els pobles puguin con-
viure. Però alguns historia-
dors histèrics continuen cap-
ficats en la croada dels odis.

Infantil i juvenil
Els amos del paradís
Andreu Martín
Il·lustracions de Jordi Vila. Edebé
Barcelona, 2005. A partir 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Andreu Martín (Barce-
lona, 1949) –en coin-
cidència amb el

temps de recerca documen-
tal amb el guionista Jean-
Claude Carrière i La con-
trovèrsia de Valladolid tea-
tral– va projectar la novel·la
Els amos del paradís –guar-
donada amb el premi
Edebé– en dos plans tem-
porals diferents: l’època de
la conquesta –o més ben dit
l’època del genocidi dels
indis d’Amèrica per part
dels espanyols– i l’època ac-
tual, en una conquesta
menys aventurera, que no
vol dir menys apassionada,
entre dos joves adolescents
–noi conquereix noia– que
pretenen escriure a quatre
mans sobre els disbarats
del segle XVI, posteriors al
viatge històric de Colom.

El cas és que la novel·la, sense
l’afegit contemporani, po-
dria ser igualment entene-
dora: la conquesta no va ser
una etapa gloriosa sinó un
feix de malifetes executa-
des per quatre aprofitats i
consentides per una mino-

ria que s’hi va enriquir.
Enmig de tanta misèria,
però, sempre hi ha excepci-
ons. I l’autor –com Carriè-
re– es basa en les cròniques
de Bartolomé de las Casas,
que, a l’època, sota el risc de
ser titllat de visionari i men-
tider, va denunciar el que
passava a l’altra banda del
món amb els nadius que els
espanyols hi van trobar,
enmig de la natura.

A partir d’un moment, l’autor
es preocupa de servir una
tanda de capítols que por-
ten al desenllaç, tintats de
sang i fetge, amb heroi
(Zenón) trasplantat de les
pastures de les serralades
ibèriques a la traïdoria de la
mar, amb taurons i caimans
que es cruspeixen cames,
escuren carcanades com si
fossin arengades, amb cops
de fulla d’acer sense com-
passió i amb escenes èpi-
ques, només possibles en la
lluita cega dels fanàtics de fa
500 anys, que és, en defini-
tiva, la mateixa lluita cega,
amb mètodes més refinats,
dels fanàtics d’avui mateix.

La lectura de la novel·la
transporta el lector a una
època encara poc tractada
amb la dosi de veritat que
caldria. La dels bàrbars con-
queridors i segrestadors,
xusma de tota mena, al ser-
vei d’uns interessos deter-
minats, capaços només de
fer-se amos del paradís amb
l’abús de la força.


