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Unarqueramb
vocaciód’escriptor

Un nou costumisme

El local més animat

Còmic
El señor Jean. Como
quien oye llover
Dupuy i Berberian
Norma Editorial. Barcelona, 2005

Monsieur Jean. La
teoria de los solteros
Dupuy i Berberian
Bang Edicions. Barcelona, 2005

Josep Gálvez

La publicació gaire-
bé simultània a Ca-
talunya, i amb uns
quants anys de re-

tard de la seva aparició a
França, de Como quien
oye llover i La teoria de los
solteros permet conèixer

alhora dos moments dife-
rents de la sèrie Monsieur
Jean, o més ben dit, dues
disposicions creatives di-
ferents dels seus autors.

La primera mostra la
continuïtat d’una dinàmi-
ca que ha estat i continua
sent brillant, especialment
en la part gràfica, amb una
espectacular recreació de
Nova York a doble pàgina,
però que dóna senyals
d’estabilitzar-se. La sego-
na és un intent de revita-
lització amb el retorn a
l’agilitat de les historietes
curtes i la recreació de la
part mes incòmoda del
món del protagonista.

Les dues es basen en el
difícil equilibri, marca de
la casa, entre senzillesa i

profunditat per parlar
d’una quotidianitat que,
malgrat la comoditat del
Primer Món, conté moltes
mines carregades de frus-
tració, de mediocritat i
d’incertesa. Arribats a la
línia crítica dels 30 anys,
els protagonistes es
mouen amenaçats pel
caos que comporta una
vida ordenada o pel pes de
la derrota, laboral o senti-
mental, sempre propera.

De manera curiosa i signifi-
cativa, el repte de sobre-
viure es lliga més a l’afec-
te, a la solidaritat de
l’amistat i a la tendresa en
l’amor, que al triomf de la
passió, tractat aquest de
manera més realista i al-

hora divertida a La teoria
de los solteros. Aquest cos-
tumisme agredolç es pot
dir que ha tingut una con-
tinuïtat, amb més pes de
la part social i menys dosis
d’amabilitat, a la ja co-
mentada en aquesta sec-
ció Los combates ordina-
rios, de Manu Larcenet,
un dels autors francesos
actuals mes prolífics i in-
teressants i del qual
Norma també ha publicat
darrerament La línea de
frente, una obra que cal re-
comanar perquè el seu
plantejament i desenvolu-
pament –no el desenllaç–
ofereixen, en una imagi-
nativa clau d’humor ab-
surd, una crítica vidriòlica
del militarisme bel·licista.

Freakando
Los Simpson, Futurama,
Padre de Familia i Padre
Made in USA
FOX (Digital + i cable)

Carles Santamaria

El bar de Moe és el
local més popular de
Springfield. Un dels

seus clients habituals és
Homer Simpson, el cap de
la família més popular de la
televisió. L’establiment és
el punt de reunió d’uns
quants treballadors de la
central nuclear i, a més,
congrega els bevedors més
reconeguts de la ciutat,
com ara Barney, tot un crac
a l’hora de beure litres de
cervesa Duff i eructar com

King Kong. El propietari del
bar és un personatge roí i
malcarat, malgrat que
també té el seu cor, això sí,
conservat en una bóta de
whisky. Una altra estrella
dels dibuixos animats afici-
onada a beure cervesa i a
les ventositats és Peter
Griffin, el protagonista de
Padre de familia. Gras,
ociós i despreocupat, no fa
altra cosa que ficar-se en
tota mena d’embolics.

Homer i Peter tenen una
conducta no gaire exem-
plar, fins i tot transgresso-
ra. I són els personatges
més populars de la televisió
gràcies al seu comporta-
ment irreverent. El canal
Fox, on s’emeten aquestes
dues sèries, ha decorat un
bar de Madrid amb els di-
buixos d’aquestes dues pro-

duccions, a més d’altres
com ara Futurama i Padre
Made in USA.

Segur que Homer i Peter
li donen ambient, al local. A
més, podrien convidar al-
tres personatges animats
en una festa after en què el
dessaborit Mickey Mouse
es begués el seny, Willy el
Coiot donés un ball de bas-

tons al llenegadís correca-
mins Beep Beep, Tom i
Jerry sortissin pública-
ment de l’armari i en què la
sensual Betty Boop fes un
estriptis dalt de la barra. I
podrien posar de porter el
Gorila Maguila, per evitar
que la banda de trapelles de
Top Cat entrés sense invi-
tació Quina xala!

Infantil i juvenil
Akanuu, l’arquer
persa
Maria Carme Roca
Il·lustracions de Javier Andrada.
Barcanova. Barcelona, 2005
A partir de 10 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Al’Imperi Persa, el
segle VI aC, les coses
anaven tan mal

dades com ara van en qual-
sevol indret. És a dir, que els
quetenienlapossibilitatd’es-
garrapar el poder es feien la
travetaperveurequiesman-
tenia més temps en el tron.
Un tal rei Cambises va morir
sense hereus directes. Aquell
que tenia un cavall que a
l’alba renillés primer, seria
nomenat rei. És clar que hi
ha moltes maneres de fer
trampa. Sigui com sigui, un
tal Darios, conegut després
com a Rei de Reis, puja al
tron. I es converteix en un
dels pioners de les construc-
cions monumentals –els ar-
quitectes no saben prou bé el
que li deuen!– i l’artífex d’un
dels imperis més extensos.

En aquest període, Maria
Carme Roca (Barcelona,
1955) situa la novel·la Aka-
nuu, l’arquer persa, últim
premiBarcanova.Akanuués
el protagonista d’una histò-
ria d’amor guanyat a pols i de
mentides de bona fe. Amor a

pols i a base d’un braç tren-
cat, cosa que és fatal per a un
arquer que és considerat el
millor de tot Pèrsia. Però,
com en tants casos de dèria
literària, les desgràcies so-
vint obren una porta. I Aka-
nuu, que viu els embolics del
poder i que s’hi troba al mig
per fidelitat a dues bandes,
aconsegueix el seu amor i es
converteix en Alanís, un es-
criptor del seu temps.

La novel·la es densifica per la
relació amb el període histò-
ric. Això fa que, al voltant
dels principals protagonis-
tes, pul·lulin una colla de per-
sonatges secundaris que,
pels seus noms de l’antigui-
tat,nosónfàcilsdemantenir
en la ment del lector. Per ani-
vellar-ho, l’autora estableix
un relat que no abandona el
conflicte principal. Que va i
torna sempre a l’eix central,
de la mà dels dos joves prota-
gonistes. Iquenos’apartadel
seu objectiu: l’imperi i la cul-
tura perses, fins i tot amb la
transcripció íntegra d’un
conte popular persa.

Fa l’efecte que la novel·la
hagi estat escrita sota la pas-
sió per una cultura mítica,
cosa que s’entén, si tenim en
compte que una de les dedi-
cacions de l’autora ha estat
la història. Aquí hi ha deixat,
a meitats, la seva vena histò-
rica i la seva vena literària.
Saber-les conjugar és la clau.
I fer-ne atractives les dues
propostes, el mèrit.

Les coses clares
Xosé A. Neira Cruz. Traducció de
Pau Joan Hernàndez. La Galera
Barcelona, 2005. A partir de 14 anys
Un professor d’institut apa-
reix inconscient, gairebé
mort. Ningú no es creu la hi-
pòtesi d’intent de suïcidi.
Història de mort, violència,
falta de comunicació, cruel-
tat i hipocresia, superats per
l’amor.

Jo tampoc em dic
Flanagan
Andreu Martín i Jaume Ribera
Columna. Barcelona, 2005
A partir de 14 anys
La sèrie del personatge Flana-
gan arriba a la dotzena de lli-
bres amb aquest nou episodi.
Les vacances d’estiu es veuen
trencades per l’avís de recer-
ca d’un magribí.

Contes esbojarrats
de monstres
Gabriela Keselman. Traducció
Gemma Fernández. Il·lustracions de
Marcelo Elizalde. Timun Mas - Plane-
ta. Barcelona, 2005. A partir de 9 anys
Històries extravagants, sor-
prenents, de monstres des-
pistats, bons jans, peluts i que
viuen en cases espantoses.
Però saben que fan por.
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