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Al món d’Idhun
pinten bastos

‘American Parade’

Trueno: un heroi per sempre

Narrativa
Dies memorables
Michael Cunningham
Traducció de Mar Albacar
Edicions 62. Barcelona, 2005.

Alba Alsina

Per culpa de l’èxit de
Les Hores o perquè el
tres és el seu número,

Michael Cunningham torna
a repetir estructura: tres
episodis, ara narrats de ma-
nera successiva, i protago-
nitzats per tres personatges.
També s’arrecera en un
gran nom de la literatura,
Walt Whitman. Però aquí
s’acaben les comparacions.

Si Les Hores era una inves-
tigació sobre el suïcidi,
aquesta és una revisió de
300 anys d’història dels
EUA. Si abans es movia dins
l’alta literatura, ara obre les
portes als gèneres. Si Virgi-
nia Woolf tenia un episodi
per a ella sola, la presència
de Whitman és anecdòtica,
però Fulles d’herba és el leit-
motiv que li serveix per in-
vestigar en què s’han con-
vertit els prometedors EUA
de quan Whitman clamava
“O Captain! My Captain!”.
La regla de tres la formen
Catherine, Lucas i Simon,
que van assumint diverses
identitats en cada episodi,
però amb el caràcter de
marginats com un element

comú. Uns marginats que
viuen un tête à tête amb la
màquina mentre busquen
un lloc sota el sol en un
temps de canvis vertigino-
sos que els porten del Bea-
tus ille a Blade Runner. I és
que Cunningham també in-
daga en com ha afectat als
humans la transformació
que la màquina ha introduït
en les nostres vides. I en re-
sulta un passeig per les pors
d’Amèrica, que són les de
tots: por al que és diferent.
Així, per Dies memorables
desfila un impressionant
col·lectiu de freakies que
desperten l’empatia del lec-
tor perquè el seu patiment
no és diferent del nostre. I
l’afronten amb tota la digni-

tat perquè l’autor es mira les
seves criatures amb afecte i
mai els nega l’esperança.

Tres tristes històries que
reflexionen sobre el que ens
fa humans. I un final obert i
lluminós, amb més sentit
del sembla perquè l’autor
respecta el lliure arbitri de
les seves criatures i no en
qüestiona les decisions.
Amb tres gèneres menors
que aquí demostren la in-
justícia de les jerarquies i un
llenguatge sòbriament poè-
tic, Cunningham fa saltar el
lector per tres Nova York en-
galanades per a una autènti-
ca Big Parade. Venint dels
EUA, no podia ser de cap
altra manera. No se la deixin
perdre.

Freakando
L’heroi de l’aliança
de civilitzacions
Carles Santamaria

El Capitán Trueno va
aparèixer fa cinquanta
anys en un tebeo apaï-

sat editat per Bruguera, obra
del guionista Víctor Mora i
del dibuixant Ambrós.
L’acció de la historieta se si-
tuava a les Croades i Trueno
era un cavaller sota les or-
dres del rei Ricard Cor de
Lleó. El nostre entusiasta
heroi va descobrir el valor de
la tolerància quan va conèi-
xerelcabdilldelguerrersmu-
sulmans a l’episodi titulat
¡Saladino! La iniciativa de
negociar un pacte entre cris-

tians i musulmans per evitar
més vessament de sang par-
tia del mateix Saladí, que en-
carregà a Trueno que fes
d’emissari de la seva propos-
ta adreçada al rei anglès. La
proposició es basava en el fet
que la guerra estava resul-
tant massa costosa i llarga
per als dos reis, amb un final
incert, i s’imposava arribar a
una entesa satisfactòria per
a ambdues parts. Al capítol
següent, que portava el signi-
ficatiu títol ¡El gran pacto!,
Saladí aturava una conspira-
ció de Salamak, un dels seus
caps, per boicotejar la pau i
seguidament li donava la mà
al rei Ricard.

Els termes de l’acord pas-
saven pel cessament d’hosti-
litats i de l’assetjament del
croats contra Jerusalem, a
canvi Saladí oferia la lliure

peregrinació dels cristians
als sants llocs de la ciutat. La
darrera clàusula de la pro-
posta impedia al rei anglès
entrar al Sant Sepulcre. Les
condicions foren acceptades
i la pau arribà al Pròxim Ori-
ent. Tot un model d’entesa
amb concessions per les
parts implicades.

La lecturaavuide lesaven-
tures de Trueno no és només
nostàlgica. Els valors solida-
ris que defensa, junt amb un
guió i un dibuix extraordina-
ris, el fan un còmic del tot ac-
tual. Fins i tot, podria ser un
referent per a l’anomenada
Aliança de les Civilitzacions
que defensa ZP.

Infantil i juvenil
Memòries d’Idhun
Tríada (II)
Laura Gallego
Traducció d’Enric Tudó
Il·lustracions de Marcelo Pérez
Editorial Cruïlla - SM. Barcelona,
2005. A partir de 12 anys

Andreu Sotorra
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Laura Gallego (Quart
de Poblet, 1977) és
una fan del gènere

fantàstic. Com passa amb
molts altres autors d’aquest
gènere, el seu parc temàtic
té evidents similituds amb
altres parcs temàtics. I el
guió no difereix gaire d’al-
tres guions on les lluites
aferrissades entre bons i do-
lents, omplen pàgines i pà-
gines. En aquesta ocasió,
més de set-centes, només.

L’autora situa el seu món
fantàstic en un planeta
amb multitud de races, al-
gunes conegudes i d’altres
de manufactura pròpia:
unicorns (gairebé de pesse-
bre), sheks (serps alades),
celests (bona gent), feèrics
(fades), vars (habitants de
l’aigua), yans (esclaus del
foc), szishs (humanoides
amb cap de serp), dracs, ge-
gants, i alguns humans pro-
tegits per la deessa. Entre
els personatges del món
d’Idhun hi ha Victòria o
Lunnaris, mig dona i mig

unicorn, una enamorada
amb el cor dividit que, a
més, ha de lluitar contra
Ashran el Nigromant, un
enemic dur de pelar. Els es-
timats de Victòria són Jack
i Christian, mig homes i
mig dracs o sheks, titulars
d’espases de foc i amb con-
tradiccions que els obliguen
a prendre decisions.

S’hi troba també Alsan,
un príncep hereu destronat,
i Shail, un mag que té la mis-
sió de protegir Victòria amb
els seus poders. I no hi falta
tampoc una fada cruel i se-
ductora, Gerde, un dels per-
sonatges que ja apareixia a
la primera part, que té un
paper important en la sego-
na i que tot sembla que hagi
de tenir un paper essencial
en la tercera història del
cicle, si tenim en compte
que ella mateixa es conside-
ra una deessa i que l’autora
li ha concedit l’honor de tan-
car aquest volum amb les
seves paraules.

El lector es pot fer una
idea del que li espera. El
món d’Idhun no és una
bassa d’oli. De la mateixa
manera que els terrícoles,
en lloc de fer cas de pacifis-
tes d’oenagés, s’entretenen
a picar-se les crestes, els id-
hunians sempre estan a
punt de moure brega. El gè-
nere fantàstic –si fem cas
del que ens diuen els autors
i els editors que en viuen–,
és el reflex del nostre món.
No ho sé... Potser sí...

Han segrestat les
bessones
Mercè Masnou. Il·lustracions de
Gemma Sales. Edicions del Pirata
Caldes d’Estrac, 2005
A partir de 12 anys.
Les bessones, filles d’un espe-
cialista en jocs de paraules,
són segrestades. L’inspector
Moncada i un pastor expert
en noves tecnologies en tre-
uen l’entrellat.

El gran llibre de la
Carlota
Gemma Lienas. Il·lustracions de
Carles Cubeiro. Empúries - Grup 62
Barcelona, 2005. A partir de 14 anys
L’autora ha reunit en un sol
volum els tres llibres que pro-
tagonitza la Carlota, des
d’Així és la vida, Carlota, i els
que després han seguit, més
divulgatius.

Tres monstres
David McKee. Traducció d’Anna
Gasol. Il·lustracions de l’autor
Edicions Ekaré. Barcelona, 2005
A partir de 5 anys.
Dos monstres dropos viuen
vora el mar. Però n’arriba un
altre que demana acollida
perquè al seu país hi ha hagut
un terratrèmol. Faula sobre
explotadors i explotats.
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