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Amb aires
de ‘road movie’

A prop del dolor

Pol fa de mag
Régis Faller. Combel Editorial
Barcelona, 2005. A partir 3 anys

De la factoria de Bayard Je-
neusse arriben aquests petits
àlbums sense paraules i amb
estructura de vinyetes per
construir mitjançant el relat
dels adults les històries de
Polo i la seva amiga Lili.

L’increïble món
dels videojocs

Angelman
Didier Lévy i Matthieu Roussel.
Traducció de Jordi Espinet. La Galera.
Barcelona, 2005. A partir de 7 anys.

Ajudar un veí a pujar el carro
de la compra pot fer desco-
brir els secrets que amaga el
mateix veí, un avi, que vol ser
Angelman. Destaquen les là-
mines fetes amb Strata 3D i
Adobe Photoshop.

La Lila veu la tele
Eduard Estivill i Montse Domè-
nech. Textos de Francesc Miralles.
Il·lustracions de Purificación Her-
nàndez. Beascoa. Barcelona, 2005.
A partir de 5 anys.

Dos títols nous de la sèrie de la
Lila, que combina la informa-
ció als pares amb les làmines
intencionadament educatives.

Còmic
El fotógrafo 1 i 2
Guibert-Lefèvre i Lemercier
Glènat. Barcelona, 2005

Josep Gálvez

El fotógrafo és una
obra de les que donen
testimoni de la capa-

citat de renovació de la his-
torieta francesa. Les seves
diferències s’estableixen,
d’una banda, sobre la seva
temàtica, la Guerra d’Afga-
nistan, i, de l’altra, sobre el
mestissatge de materials
narratius. Els dos llibres pu-

blicats fins ara narren el vi-
atge, el 1986, de Didier Le-
fèvre, un reporter fotogràfic,
a l’Afganistan acompanyant
un equip de Metges Sense
Fronteres en la zona domi-
nada pels guerrillers antiso-
viètics, tot seguint el ritme
d’un quadern de viatges, en
què domina la impressió
personal. No es tracta, per
tant, d’una historieta repor-
tatge, com les de Joe Sacco,
en les quals es busca l’objec-
tivitat contrastant subjecti-
vitats, sinó d’incorporar re-
flexions a la descripció
d’unes vivències d’aproxi-
mació alhora a un conflicte i
a l’especificitat, exòtica per

als occidentals, d’una de les
parts enfrontades.

Es tracta d’una visió en
què té un paper hegemònic
la mirada de l’autor, novell
en el conflicte i fotògraf,
sempre obert i en disposició
d’absorbir informació amb
un fort protagonisme de la
mirada, com reflecteix la
primera pàgina del segon
llibre. Aquesta perspectiva
es complementa amb les
aportacions de l’equip de
MSF, amb més experiència,
especialment Juliette, la
metge que encapçala l’ex-
pedició. Aquests darrers
són els que donen les claus
de l’evolució humana del

conflicte, com l’impacte en
el jovent que s’emmiralla en
d’altres joves que no saben
fer res més que la guerra i
que se senten orgullosos de
la seva funció.

D’altra banda, el colpidor
testimoni del dolor i dels
desastres de la guerra
s’acompanya amb una apro-
ximació, no gaire profunda,
sobre la realitat social afga-
nesa. Finalment, cal desta-
car la coexistència i el diàleg
que s’estableix en la concre-
ció gràfica entre fotografia i
dibuix, és a dir, entre dues
maneres de representar la
realitat i de dramatitzar-la
mitjançant la imatge.

Freakando
Los increíbles:
la amenaza
del Socavador
THQ
PS2, Xbox, GBA, PC i altres

Carles Santamaria

Una dada: la indústria
del videojoc va factu-
rar l’any 2004 més

de 22.000 milions d’euros,
una xifra que es preveu que
pugui doblar en quatre
anys. En aquests moments
són més de cent les univer-
sitats dels Estats Units que
ofereixen formació específi-
ca sobre videojocs i conso-
les. És una indústria en una
expansió impressionant

que requereix nous talents
i professionals qualificats.

Els videojocs estan mar-
cant les regles del mercat de
l’entreteniment. Si fins no fa
gaire temps era considerada
una indústria secundària
dins del sector de l’oci, el cert
és que la comercialització de
noves consoles amb presta-
cions de tecnologia punta i
l’aparició de nous videojocs
de temàtiques molt variades
per a diferents edats i de
gran qualitat gràfica ha dis-
parat les seves vendes. Hi ha
una realitat que ajuda a ex-
plicar el fenomen: bona part
dels adolescents que fa quin-
ze anys jugaven als videojocs
s’han fet adults i ho continu-
en fent, mentre s’han incor-
porat noves generacions de
consumidors.

La pel·lícula de dibuixos
animats Els increïbles, de
Disney i Pixar, va batre rè-
cords de taquilles, primer, i
de vendes de DVD, després.
Però, a més, va generar in-
gressos multimilionaris en
llicències de productes de
consum. La multinacional
nord-americana THQ acaba
de treure el videojoc Los in-
creíbles: la amenaza del So-
cavador, un entretingut

producte adreçat als nens,
que planteja un interessant
argument. El videojoc co-
mença on la pel·lícula va
acabar, quan apareix un
nou enemic de sota del pa-
viment. Perquè una de les
característiques de la nova
generació de videojocs es fer
viure aventures al jugador
més enllà del que ha vist a la
gran pantalla i construir
noves trames.

Infantil i juvenil
Ulls Verds
Joyce Carol Oates
Traducció de Josep Sampere
Cruïlla. Barcelona, 2005
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Tres novel·les en una.
Joyce Carol Oates
(Lockport, Nova

York, 1938) fa a Ulls verds
la base d’un guió que podria
ser ben bé el d’una road
movie. Novel·la densa i ben
construïda que porta el lec-
tor per tres vies: l’opulenta
societat nord-americana
–un pare presentador es-
trella de televisió– i una
mare amb un cert reconei-
xement artístic, el conflic-
te insinuat de violència de
gènere i una trama final
gairebé policíaca.

La protagonista, una ado-
lescent de 15 anys, viu en la
seva pell la càrrega de ser
filla d’un famós de la panta-
lla amb admiradors a dojo,
el desgavell d’una ruptura
familiar i la descoberta de
l’engany que el pare ha creat
al voltant d’ella, el seu
germà gran i la seva germa-
na petita.

Seria una mala jugada
que es desvelés aquí qui és el
culpable. Bona part de les
250 pàgines de la novel·la
assenyalen la mare, tot i que

el lector intuirà que el pare
té dues cares: la pública de
personatge en colors de la
televisió i la real de casa.
Aquesta intuïció del lector
és essencial per no caure en
la trampa que para l’autora
a posta. Vol que sigui cada
lector qui vagi fent el judici
–malgrat que sigui
paral·lel–, de la ruptura de la
parella i, més endavant, de
la misteriosa desaparició de
la mare i un amic seu.

Ulls verds és el que, en
llenguatge de lectura-club
se’n diria una novel·la va-
lenta. Valenta com ho són
les telemovies, fins al punt
que el ritme narratiu sem-
bla que porti imatges d’una
de les moltes pel·lícules de
sèrie nord-americanes.
L’autora usa sovint perso-
natges en les seves obres
que posseeixen una gran
experiència vital però que
acaben en l’autodestrucció.
I això no és un retret. Ben al
contrari. La fusió de gène-
res enriqueix el resultat li-
terari. Joyce Carol Oates,
diuen, ha estat finalista del
Pulitzer i candidata al
Nobel per la seva obra, que
inclou tant novel·la com po-
esia, assaig, dramatúrgia i
crítica literària. Que ningú
no es pensi, però, que
aquests mèrits li arriben
per Ulls verds, tot i que sí
que són una garantia de
l’ofici sòlid que hi ha darre-
re d’aquesta novel·la sense
fronteres d’edat.


