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Moltes costures
i alguns pedaços

Entre Cecily i Macondo

Quina cridòria
Enric Batiste. Il·lustracions de
Francesc Rovira. Cruïlla.
Barcelona, 2005. A partir de 5 anys

Tirar la pedra i amagar la mà
és una feblesa de tots els
temps. En aquest conte brevís-
sim una successió de pedres ti-
rades sense mirar provoquen
un enrenou a la natura.

Senyals audiovisuals inquietants
Tomàs i la goma
màgica
Ricardo Alcántara. Il·lustracions
de Gusti. Baula. Barcelona, 2005
A partir de 5 anys.

Un ninot de fusta simpàtic i
alegre té com a millors amics
algunes de les seves joguines.
Una goma d’esborrar, però,
trobada a l’atzar, canvia la
vida de tots plegats.

Els barquers del cel
Jordi Andreu. Il·lustracions
d’Aaron Jodar. Alfaguara Grup
Promotor. Barcelona, 2005
A partir de 8 anys.

La sequera és la preocupació de
la colla protagonista que passa
les vacances a casa dels avis.
Els barquers del cel s’han obli-
dat de remullar les terres.

Còmic
Palomar
Beto Hernández
Ediciones La Cúpula
Barcelona, 2005.

Josep Gálvez

Palomar és un univers
de ficció situat en les
coordenades, més cul-

turals que geogràfiques, de
qualsevol país al sud dels Es-
tats Units. Aquest poble
petit té la singularitat de ser
una comunitat aïllada, o
més ben dit, autosuficient,
que aconsegueix l’equilibri

amb el que passa en la seva
vida interna i sense depen-
dre del que passa a l’exteri-
or, malgrat tot molt pres-
sent. Aquest aïllament par-
cial permet que en el seu
àmbit sobrevisquin uns va-
lors culturals que són refe-
rencials per a la cultura lla-
tinoamericana que es des-
envolupa als EUA i de la qual
forma part l’autor, Beto Her-
nández.

Coherent amb l’escenari triat i
amb el seu contingut, l’autor
va optar per la barreja i
l’adaptació de codis narra-
tius per generar una mena
de costumisme màgic en

què no són gratuïtes les re-
ferències més o menys ex-
plícites a l’obra de García
Márquez Cent anys de soli-
tud. Així, es produeix la sim-
biosi natural d’una quotidia-
nitat, veïna en la recons-
trucció a l’excepcionalitat
dels serials, amb la fantasia,
subministrada en justes
però eficaces dosis, i tot ple-
gat matisat per la ironia i la
tendresa. Amb aquest marc
narratiu, forçosament coral,
la credibilitat i la capacitat
de generar interès depèn de
la solidesa i complexitat dels
personatges, molt dotats de
simbolisme i d’una persona-
litat forta. Significativa-

ment, les dones són l’eix de
la vida col·lectiva i les que in-
corporen la representació
dels poders de la natura.

D’altra banda, l’estructura
amb què Beto ens fa conèi-
xer les habitants de Palo-
mar, mitjançant relats que
representen talls horitzon-
tals en el temps i que aparei-
xen sense respectar l’ordre
cronològic, tenen similituds
amb un trencaclosques en-
ganyós. Per això, quan creus
que tens totes les peces, un
relat et descobreix que en-
cara te’n falten i que el pai-
satge es més complex i inte-
ressant del que creies.

Freakando
The Ring 2
Dreamworks

Carles Santamaria

L’edició en DVD de
les pel·lícules ha
desenvolupat un
món audiovisual.

Els consumidors sempre
busquem valors afegits com
ara escenes eliminades, fi-
nalsalternatius,makingoff...
La màgia de les sales d’exhi-
bició és que quan els llums
s’apaguen i s’il·lumina la pan-
talla entrem en un món
d’imatge en moviment que
centra els nostres sentits. El
DVD ens permet interactuar
fredament i esbrinar fets que
no es mostren al cinema.

Per entendre millor la con-
tinuïtat entre la primera i la
segona part de The Ring,
l’edició en DVD ofereix un es-
garrifós curtmetratge exclu-
siu titulat Señales que fa de
nexe. Després de visionar-lo
entenem millor l’angoixant
inici del segon lliurament de
la pel·lícula i alhora consta-
tem que resulta més inquie-
tant el curtmetratge que el
llargmetratge. La raó és que
la trama de The Ring 2 té els
mateixos protagonistes: Ra-
chel, la patidora mare de
l’Aidan, un nen prou especi-
al, i vulguis que no la zombi
catòdica Samara ja no im-
pressiona tant. Señales re-
sulta interessant pel seu
plantejament: la cinta maleï-
da va circulant entre desce-
rebrats adolescents a veure
qui resisteix millor el seu per-

torbador contingut. El secret
per salvar és fer una còpia i
que una altra persona la vegi
abans del fatídic setè dia. La
recreació del món dels mal-
sons té en aquest curtme-
tratge moments surrealistes
que semblen fruit del con-
sum d’al·lucinògens.

La visió de The Ring 2 a la
pantalla televisiva resulta

més inquietant que al cine-
ma per una raó prou evident:
el monstre surt literalment
de la tele per arrossegar les
seves víctimes a un abisme
infernal. Un suggeriment:
quan rodin una nova part,
que ho facin en tres dimensi-
ons, i així més d’un especta-
dor es pot quedar definitiva-
ment garratibat.

Infantil i juvenil
Les costures del món
Teresa Broseta
Il·lustracions de Ferran Boscà.
Bromera. Alzira, 2005
A partir de 10 anys

32 d’Octubre
Josep Sampere
Cruïlla. Barcelona, 2005
A partir 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

El premi de narrativa
infantil Vicent Silves-
tre presenta el conte

de Teresa Broseta (Valèn-
cia, 1963), Les costures del
món. El relat recorda, pels
personatges fantàstics –els
quasis– els treballadors
manairons pirinencs o els
trentis, personatges del
Cantàbric que fan desapa-
rèixer objectes domèstics.

Els quasis són de bona
pasta. La seva preocupació
és arribar a tenir les agulles
i el fil d’or que amaga un sa-
bater i que són imprescindi-
bles per cosir les costures del
món, que de tant en tant
s’estripen. Però com que els
quasis, invisibles com la ma-
joria de donyets o follets, no
poden evitar que els ensu-
min els gossos, cal comptar
amb la col·laboració de tres
valents petits que els ajudin
i, sobretot, amb la complici-
tat d’una àvia amb cor jove.

El conte té la seva espur-
na per aquesta barreja
d’elements. Seria rodó si fos
breu. Però s’allargassa fins
a 160 pàgines, quan amb
una dotzena n’hi hauria
ben bé prou. Un excés en la
línia narrativa del xiclet li-
terari que l’editor hauria fet
bé de tallar a temps.

I el text de Josep Sam-
pere (Igualada, 1963), el
segon que es coneix de
l’autor, torna a explorar
l’absurd i el misteri i repe-
teix, com feia a El mar de
la Tranquil·litat, l’angoixa
a l’hora d’escriure. El relat
32 d’Octubre supera l’an-
terior novel·la de l’autor en
falta d’atractiu i, a més,
desorienta el lector fins al
punt que, si aquest és no-
vell, el pot incitar a no tor-
nar a llegir.

A la literatura juvenil no li
calen exercicis d’escriptura
a la corda fluixa. És prou
madura. Si un autor escriu
per a joves, estaria bé que
ho fes amb el propòsit
d’augmentar-ne el prestigi i
no amb el de fomentar-ne el
menyspreu. ¿A què treu cap
que l’editor de ficció de 32
d’Octubre doni a l’autor,
també de ficció, aquest con-
sell: “Escrigui alguna cosa
juvenil. I quan hagi madu-
rat, dediqui’s a la literatura
seriosa”? Ai, el subconsci-
ent i el complex aliats, que
fàcil que ho tenen per trair
les bones intencions!


