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Llegint amb
els ulls del llop

La clau de la música

El ‘cowboy’ tranquil

Còmic
Pollo con ciruelas
Marjane Satrapi
Norma editorial
Barcelona. 2005

Josep Gálvez

L’entorn familiar de la
iraniana, tot i que
resident a França,

Marjana Satrapi, sembla
una font de vivències i anèc-
dotes. D’aquí han sorgit les
seves millors històries, com
ara Persèpolis, Brodats i
ara Pollo con ciruelas, que
ens arriba avalada pel pres-
tigiós premi a la millor obra
del Saló del Còmic d’Angu-
lema d’aquest mateix any.

Tot i aquesta connexió en
els orígens i en el context,
Pollo con ciruelas es dife-
rencia clarament de les
seves obres precedents per
l’estructura del relat, que
s’allunya de l’oralitat de la
segona i del realisme de la
primera, sense abandonar-
los del tot, per apropar-se a
la faula. El nus de l’argu-
ment és la decisió de Nasser
Ali, un cèlebre músic de tar,
instrument de corda iranià,
de deixar-se morir quan
perd el plaer d’interpretar.
Les vuit jornades que trans-
corren fins que aconsegueix
el seu objectiu són recrea-
des com una mena de viatge
íntim cap a l’interior
d’aquest personatge melan-
giós. Un itinerari de records
que van definint la persona-
litat i la trajectòria vital del
protagonista al voltant de
tot un seguit de frustraci-
ons, de fracassos vitals i
d’autoenganys.

Aquest camí que eviden-
cia la soledat de Nasser Ali

Freakando
Col·lecció
Randolph Scott
‘Santa Fe’, ‘Una calle sin ley’
i altres
Sony Pictures

Carles Santamaria

Ni un múscul de la
seva cara mostrava
la més mínima ten-

sió. Si estava envoltat per
deu pistolers, no expressa-
va cap mena d’emoció. En-
carnava al cowboy de po-
ques paraules, bona punte-
ria i sòlids principis.
Randolph Scott va protago-
nitzar els anys 50 un grapat
de westerns que malgrat
que no han passat a la his-
tòria del cinema sí que ro-

manen a la retina dels afici-
onats del gènere.

Sony Pictures ha llançat
una col·lecció de DVD amb
alguns dels millors wes-
terns que va protagonitzar
l’actor, com Santa Fe, on el
seu personatge acabava en-
frontant-se als seus ger-
mans per una qüestió de
principis.

El seu gran rival a les
pantalles era John Wayne,
que va protagonitzar les
grans superproduccions
amb directors excepcionals
com ara John Ford i Ho-
ward Hawks. Scott era l’es-
trella de l’anomenada sèrie
B, on s’economitzaven tota
mena de despeses i ell no
dubtava a estalviar gestos
inútils. La seva mirada im-
pertorbable i el seu ànim in-
alterable dotaven les seves

caracteritzacions d’una
gran contenció.

Curiosament, el darrer
paper que va interpretar
Scott al cinema no tenia res
a veure amb la seva trajec-
tòria de cowboy íntegre. Al
western crepuscular de
Sam Peckinpah Ride the
High Country, encarnava
Gil Westrum, un personat-
ge de dubtosa moral que
traeix el seu amic Steve
Judd (Joel McCrea) per di-
ners. L’argument se centra-
va en l’enfrontament de dos
vells pistolers quan el sal-
vatge Oest tocava a la seva fi
i ells no eren més que dos
relíquies del passat. Per
cert, quan es va retirar,
Randoph Scott havia amas-
sat una important fortuna
gràcies a bones inversions
monetàries.

Infantil i juvenil
Els ulls del llop
Care Santos
Columna. Barcelona, 2005
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Quan l’autora, Care
Santos (Mataró,
1970), va obtenir el

premi Gran Angular de
l’Editorial SM amb Los ojos
del lobo, la comparació de
l’argument amb l’assassinat
de la jove malaguenya Sonia
Carabantes li va fer més mal
que bé. Ara que la mateixa
autora n’ha revisat l’original
i n’ha fet la versió catalana
–publicada, curiosament,
en una editorial que no per-
tany al grup SM i sense que
s’esmenti que va rebre el
premi Gran Angular en cas-
tellà–, la novel·la ja pot ser
vista tal com és: una novel·la
d’intriga i gènere negre,
però sense el típic detectiu
que se les sap totes.

L’estructura d’Els ulls del
llop té tres parts: una d’inici-
al que es limita a fer el retrat
robot d’alguns personatges;
una de central que conté la
trama que pretén desvelar la
desaparició de la jove prota-
gonista; i una conclusió, la
de més estil gènere negre
–amb capítols a la inversa
del deu a l’u–, que aclareix
què ha passat amb la prete-

sa víctima. A més, un epíleg
en forma de dramatis per-
sonae explica les circums-
tàncies dels que han inter-
vingut en la narració.

Deia que la comparació
amb un cas real de gran im-
pacte mediàtic, per mor de
la televisió sensacionalista,
com va ser el cas de la mala-
guenya Sonia Carabantes,
va marcar en negatiu la
novel·la de Care Santos.
Entre altres coses perquè,
com en les adaptacions ci-
nematogràfiques, l’autora
n’havia fet una versió més
que lliure, amb final mani-
pulat, que em guardo prou
de desvelar.

I és tot just aquest final –uf,
quin alleujament!– el que
justifica que la novel·la entri
en una col·lecció juvenil,
entre altres coses perquè la
tercera part de l’estructura
és molt dura, fins i tot amb
moments de gran violència
aparent, cosa que desperta-
rà els ànims literàrio-peda-
gògics d’esperit cavallfortis-
ta i impedirà admetre-la
com a lectura per a joves.

Potser per això mateix,
Columna Jove l’ha situada
en aquesta sèrie que dóna
un subtil toc d’alerta i que,
amb les sigles XXL, sembla
més una marca de samarre-
tes que de literatura. Amb
Els ulls del llop pot ser que el
lector, en segons quins parà-
grafs, suï, certament, la sa-
marreta, però de por.

El ratolí més famós
Istvan Schritter Istvansch. Il·lus-
tracions i text. Traducció de M. Bar-
rachina. Libros del Zorro Rojo. Bar-
celona, 2005. A partir de 6 anys

Es diu Pérez i és un ratolí. En
aquest àlbum de petit format el
personatge desfà el mateix lli-
bre perquè és un amant de la li-
teratura.

Dràcula
Bram Stoker. Adaptació de Jesús
Cortés. Il·lustracions de Marina
Seoane. Bromera. Alzira, 2005
A partir de 12 anys

El comte Dràcula abandona
Transsilvània per estendre el
seu poder terrorífic a tot Lon-
dres. Adaptació del clàssic que
ha estat respectat al màxim en
aquesta nova versió.

Cançoner infantil
Il·lustracions de Noemí Villamuza.
RBA - La Magrana. Barcelona, 2005.

Recull d’un centenar de can-
çons de bressol i infantils po-
pulars i tradicionals perquè els
que les van escoltar d’infants
les recordin ara i perquè els
que vulguin transmetre-les dis-
posin de les lletres completes.

ens porta fins a la jornada
final, en què l’autora ens
descobreix l’element clau
d’un comportament que
fins llavors semblava capri-
ciós i egoista, la pèrdua no
tan sols de l’amor sinó
també de la seva esperança.

Satrapi centra l’atenció del
lector amb una barreja de
realisme tendre, matisat
per un molt lleuger toc irò-
nic, amb elements de fanta-
sia i descripcions sociològi-
ques de l’Iran de finals dels
50. Així aconsegueix el to

narratiu entre costumista i
llegendari, per descriure vi-
vències tan doloroses i dra-
màtiques com el procés
d’autodestrucció passiva del
protagonista, la rendició in-
condicional i la recerca de la
pròpia mort.

Una vinyeta de la sorprenent autora iraniana Marjane Satrapi. NORMA
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