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Sí, conseller

Còmic
Diario (I)
Fabrice Neaud
La Cúpula. Barcelona 2005.

Josep Gálvez

Entre les historietes
d’Anarcoma, el perso-
natge de Nazario pu-

blicat als primers números
d’El Víbora, algunes de Ma-
nuel no está solo, de Rodri-
go, ara recopilades per l’edi-
torialSinseNtido, i la líniade
temàtica homosexual (espe-
cialment la masculina) que
desenvolupa en aquest mo-

ments La Cúpula ha passat
el temps i ha canviat el con-
text polític i els costums so-
cials. Una evolució que va de
la reivindicació transgresso-
ra de la llibertat d’opció se-
xual, l’epíleg del nostre un-
derground, a una certa nor-
malitat, amb l’assimilació
institucional que evidencia i
exigeix la demanda de pro-
ductes culturals per a un pú-
blic que vol veure la seva di-
ferència reflectida en l’uni-
vers paral·lel de la ficció.

La radicació del fet dife-
rencial en el sexe fa que mol-
tes d’aquestes historietes, te-
beos i llibres es moguin es-
sencialment dins de l’àmbit

eròtic, en algunes ocasions
amb tocs costumistes de co-
mèdia d’adolescents, com es
el cas d’Estoy en ello, de
Sebas Martín (La Cúpula).
La proposta del francès Fa-
briceNeud,ambelseuDiari,
té més complexitat.

Aquesta obra, de la qual
La Cúpula edita a casa nos-
tra el primer volum –a Fran-
ça se n’han publicat quatre–,
va rebre el 1996 el premi re-
velació d’Angulema i ha evo-
lucionat fins a ser una de les
propostes més interessants,
compromeses,sinceres igrà-
ficament suggeridores de la
nova historieta europea.
L’element autobiogràfic es

converteix, sota la voluntat
de la pràctica radical de la
franquesa, en la lluita contí-
nua per recrear el seu uni-
vers vivencial en l’extensió
més profunda. El període
que es reflecteix en aquest
primer volum encara és pro-
pera l’endogàmiaadolescent
i està marcat per la precarie-
tat laboral i el pes dels fra-
cassos amorosos, mentre
que la identitat homosexual
es viu amb l’ombra del gueto
en una ciutat de províncies.
El domini que té Neud del di-
buix i del llenguatge de la his-
torieta li permet una gran ri-
quesa en el tractament ex-
pressiu de la imatge.

Freakando
Sí, ministre
Cameo

Carles Santamaria

La política ha inspirat
sèries de televisió
nord-americanes com

ara Spin City, una comèdia
de situació ambientada a
l’Ajuntament de Nova York;
El ala oeste de la Casa Blan-
ca, una producció dramàtica
que té un president demò-
crata com a protagonista; i
El hombre y la ciudad, en
què Anthony Quinn inter-
pretava el paper d’un alcalde
independent. Però ha estat
una sèrie d’humor britànica
la que millor ha furgat en les
vísceres de la política.

Sí, ministre mostra com

James Hacker, un ministre
nouvingut al càrrec, mira de
reformar l’administració
pública per fer-la més àgil i
menys feixuga. Per portar a
terme la seva tasca busca la
col·laboració de Sir
Humphrey Appleby, secre-
tari permanent, un alt fun-
cionari que no fa altra cosa
que boicotejar tots els pro-
jectes de canvi del ministre
sense que aquest se n’adoni.
La missió de Sir Humphrey
és que Hacker no enredi
gaire perquè els ministres
van i vénen i els funcionaris
sempre hi són.

Cameo acaba de treure
una edició en DVD d’aquesta
brillant producció de la BBC
que quan es va estrenar a la
Gran Bretanya va causar
prou enrenou entre la classe
política. Sí, ministre va gau-

dir d’una gran popularitat i
van ser els mateixos polítics
britànics els que trucaven als
guionistes per explicar-los
anècdotes perquè les utilit-
zessin a la sèrie.

Podríem demanar a la tele-
visió pública catalana la pro-
ducció d’una sèrie titulada Sí,

conseller. A més, tenint en
compte els estirabots cons-
tants del tripartit, que ha fet
de laGeneralitat lacabinadels
germans Marx, la sèrie gaire-
bé no necessitaria guionistes.
Només caldria seguir la prem-
sa per escriure aquesta comè-
dia de situació absurda.

Infantil i juvenil
Les cròniques
de Nàrnia
C.S. Lewis
Destino. Barcelona, 2005
A partir de 12 anys.

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Durant tot el 2005,
l’editorial Destino ha
reeditat els set vo-

lums de Les cròniques de
Nàrnia, l’obra de Clive Sta-
ples Lewis (Belfast, 1898 -
1963), coincidint amb el
boom del gènere fantàstic i
també preveient que s’estre-
nava la pel·lícula El lleó, la
bruixa i l’armari, basada en
la primera part de Nàrnia.

C.S. Lewis va ser profes-
sor de literatura anglesa a la
Universitat d’Oxford, on va
formar part del grup The
Inklings, en què es trobava
també John Ronald Reuel
Tolkien (El senyor dels
anells). Les cròniques de
Nàrnia es van publicar fa
cinquanta anys. Diuen que
Irlanda és una terra propí-
cia a la fantasy. Les fades,
les bruixes i el bestiari fan-
tàstic hi campen a gust.

Potser per això, perquè
C.S. Lewis partia d’un solat-
ge propi, Les cròniques de
Nàrnia tenen diferents ni-
vells de lectura. No es pot
parlar d’una sèrie de gènere
fantàstic d’autoria actual

sense fer referència a Tolki-
en i Lewis. En tot cas, els au-
tors posteriors a ells, tot i
que es mantenen en l’eterna
lluita entre el bé i el mal,
s’aparten de la tesi del
pecat, la culpabilitat, el pe-
nediment, el sacrifici, el
dolor i la redempció, pròpia
sobretot de Lewis, que va
fer una trajectòria personal
des de l’ateisme cap a la fe
cristiana.

A Nàrnia, Aslan és el lleó
totpoderós que, per obra i
gràcia, va fent aparèixer del
no-res les muntanyes, els
rius, la vegetació, els arbres,
els ocells i els altres animals.
Finalment els ordena que
posin en marxa el món:
“Nàrnia, Nàrnia, Nàrnia.
Desperta. Estima. Pensa.
Parla”.

Arribar a un lloc nou a través
d’un armari fomenta la fan-
tasia dels lectors. Si en
aquest lloc sempre és hi-
vern, no hi ha mai Nadal i
una Bruixa Blanca és la que
imposa amb maldat les
seves lleis, la cosa no pot ser
més atractiva. Fantasia, por
i descoberta sempre funcio-
nen. ¿Per què ara es pot re-
trobar C.S. Lewis com si fos
un autor acabat de néixer?
Sens dubte, gràcies als seus
imitadors que, per ser ho-
nestos, ja seria hora que ho
admetessin i cedissin als
pares de l’invent, Tolkien i
Lewis, allò que per dret a llei
els correspon.

L’extraordinari Fèlix
Feliç. Jordi Sierra i Fabra. Tra-
ducció de Pere Martí Bertran. Il·lus-
tracions de Marta Balaguer. Alfa-
guara - Grup Promotor. Barcelona,
2005. A partir 8 anys
Versió catalana d’un relat breu
en què l’autor dibuixa un per-
sonatge que té la sort de viure
sempre en habitatges on hi
entri la felicitat. Però no és nor-
mal que es pugui ser tan feliç...

El Capità i el gos or-
gullós. Xavier Bertran. Il·lus-
tracions de Gerard Miquel. Bromera
Alzira, 2005. A partir de 10 anys
Un gos buldog sense amo ano-
menat Capità viu en un solar
abandonat i s’alimenta de dei-
xalles. Però l’aparició en el
territori d’un altre gos vaga-
bund i orgullós posarà a prova
la diplomàcia del Capità.

La senda del dingo
Jaume Benavente. Columna
Barcelona, 2005. A partir 15 anys.
Des que el pare del protago-
nista mor en un accident de
trànsit, la vida se li complica.
La relació amb la seva millor
amiga s’embolica quan ella
accepta una feina a Austràlia.
Tot plegat es converteix en
una aventura.

Els protagonistes de ‘Sí, ministre’. SP


