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La febre d’or
japonesa

Records d’infantesa

Sempre ens quedarà Angulema

Còmic
Hijo de sus padres
Mathis
Dibbuks. Madrid, 2005

Pueblo
Mota
Zanzibar Ediciones. Màlaga, 2005

Josep Gálvez

Hijo de sus padres i
Pueblo són dues
obres molt estima-

bles que malgrat els seus
orígens diferents presenten
moltes similituds. Aquestes
coincidències se centren en
la temàtica: la reivindicació
de la infantesa mitjançant
els records dels autors en
una època similar, al vol-
tant dels anys 70, i en

l’àmbit d’un poble, els Vos-
ges francesos i l’Axarquía
malaguenya, respectiva-
ment. Però, curiosament,
també és el primer llibre de
tots dos autors, que no són
novells perquè es van inici-
ar en la historieta fa anys,
un a la revista francesa A
Suivre i l’altre a l’espanyola
Zona 84.

Les diferents historietes que
presenten tots dos autors
són curtes, en blanc i negre,
ben estructurades i ben re-
soltes i parlen d’elements
comuns com ara la ingenu-
ïtat –presentada com un
valor assetjat pel món dels
adults i que busca aixopluc
en la fantasia–, la relació
amb el pare –esporàdica i
amb incidents provocats
per l’addició del progenitor

del protagonista al consum
d’alcohol–, la protecció ma-
terna i la tensió entre l’ego-
isme i l’amistat... Les dife-
rències radiquen en el trac-
tament narratiu, el
grafisme i la importància
que es dóna a la relació amb
el context en què s’originen
els records.

Jean-Marc Mathis utilit-
za una caricatura expres-
siva, senzilla i deformado-
ra, síntesi de referència i
llunyania, per recuperar
de manera eficaç mo-
ments definitoris de la
seva infantesa. Les seves
narracions descriuen la re-
lació entre el seu món in-
terior i la realitat exterior,
que és estranya, no adap-
tada a les mesures i els va-
lors del nen que la ignora o
es defensa d’ella mateixa

reforçant el seu aspecte
imaginatiu.

Manuel Mota dirigeix la
sensació de pèrdua, i de re-
ivindicació, tant cap a
aquell temps vitals com a
l’espai físic i humà en què
va transcórrer: el seu poble,
paisatge i habitants, els
amics, els companys d’es-
cola, els mestres, la família
i els tebeos, que conduïen a
un món diferent i alhora
propi i compartit. Aquesta
aproximació al costumisme
es plasma en un dibuix
molt més realista que el de
Mathis, que no està definit
del tot però que provoca
moments de gran força des-
criptiva, tant del paisatge
com dels continguts emo-
tius, alhora que recrea amb
eficàcia les atmosferes dels
diferents relats.

Freakando
Festival Internacional
de la BD d’Angulema

Carles Santamaria

Una ciutat perduda
en un mar de vinye-
tes crida cada any

milers d’aficionats al còmic.
És un viatge iniciàtic que
amb el temps esdevé per a
molts la gran escapada de
l’any, que té les seves etapes.
La primera de totes és el
mateix viatge per carretera.
Són hores d’autopista en les
quals els amics es posen al
dia de les vides respectives,
recorden anècdotes de pas-
sades edicions i evoquen
enyorats companys de ruta
que ja no vindran mai més.

A l’arribar a Angulema,

cadascú té les seves priori-
tats. Sempre hi trobem el
company periodista pen-
dent d’escriure una bona
crònica, mentre un altre ha
concertat reunions amb edi-
tors i el tercer té com a prio-
ritat l’adquisició d’originals
per a la seva col·lecció.

Una de les peculiaritats
d’aquest saló és que no té
lloc en un recinte firal. Els
expositors tenen els seus es-
tands en carpes repartides
pels carrers i places del cen-
tre de la ciutat, mentre que
les exposicions estan ubica-
des al Centre Nacional del

Còmic i la Imatge (CNBDI) i
d’altres edificis. Al llarg del
dia es caminen quilòmetres
per poder veure les darreres
novetats editorials, con-
templar les mostres i assis-
tir a taules rodones.

L’adquisició d’un original
de còmic, o sigui, d’una obra
d’art, requereix diners i pa-
ciència per trobar la tira o la
pàgina desitjada. Primer cal
anar a un expositor de con-
fiança per mirar i triar, i
després negociar el preu
fins a arribar a una entesa.
Un cop feta la compra d’ori-
ginals, l’única cosa que es
desitja és arribar a l’habita-
ció de l’hotel per admirar-
los. Passi el que passi, els
amics es conjuren per tor-
nar l’any vinent a Angule-
ma. És la seva petita esca-
pada lluny de la feina, dels
amors i dels fills.

Infantil i juvenil
La sirena
dels ulls daurats
Michel Girin
Traducció de Pau Joan Hernández
Baula. Barcelona, 2005
A partir de 12 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Aquesta és una altra
de les novel·les de Mi-
chel Girin (París,

1947) que relaten, a partir
de la seva experiència viat-
gera i científica, situacions
extremes que tenen sempre
com a protagonistes adoles-
cents de diverses cultures.
Se’n coneixen, fins ara, dues
novel·les ja comentades
aquí: La presonera del mag
(29-4-05) i L’illa de les tor-
tuges (5-5-05). I com que el
catàleg de l’autor no s’ha es-
gotat, és d’esperar que
aquesta no sigui l’última.

Aquesta vegada el tema
és la història d’una petita illa
del mar del Japó, on l’explo-
tació en unes mines per la
febre de l’or desvela el cas de
japoneses preadolescents
que hi treballen, sisplau per
força, d’aiguaderes. L’ambi-
ent és sòrdid, propi de dos-
cents anys enrere. Michel
Girin té l’avantatge que tot i
situar les seves novel·les en
èpoques passades, això és
gairebé secundari o imper-
ceptible, perquè el que li in-

teressa són les circumstàn-
cies personals dels protago-
nistes i els que els envolten.

Rumiko és la jove protago-
nista de La sirena dels ulls
daurats, una aiguadera ex-
plotada a les mines i que,
amb l’ajut d’uns miners re-
bels, sortirà, bussejant, per
una de les úniques vies que
porten a l’exterior, barrada
amb una reixa que només el
cos d’una petita japonesa pot
burlar, lliscant entre els bar-
rots. El preu de la llibertat és
fer, a l’exterior, que, amb el
pagament en pols d’or, uns
còmplices tallin els barrots
perquè altres miners, gent
de mala vida, puguin fugir.

Només aquest planteja-
ment d’aventura ja seria su-
ficient per crear una trama
heroica. Però l’autor la fa
servir com a excusa per en-
trar en el món de Rumiko i
per afegir-hi el d’un grumet
d’un vaixell pirata, amb
l’oportunitat de bastir el
desenllaç amb una història
d’amor novell.

Michel Girin manté el seu estil
net i un discurs coherent,
que defuig la ingenuïtat i re-
butja la concessió carrinclo-
na. Fa l’efecte que sigui un
autor que pot ser llegit pels
joves amb la certesa que no
només aquests creixeran
amb ell sinó que els adults
que també el llegeixin s’hi
sentiran identificats. Una
fórmula, no secreta, però sí
escassa.

Les set dents
de la Palangana
Eulàlia Canal. Il·lustracions de
Núria Millàs. Barcanova
Barcelona, 2005. A partir de 8 anys
La bruixa Palangana perd les
set dents que li queden i,
com que no pot mastegar, el
cuc de la gana li rosega l’es-
tómac. Aconseguir-li noves
dents només és qüestió
d’imaginació.

El rei del rock
Víctor Cotlliure. Editorial 3 i 4
València, 2005. A partir de 14 anys
Sàtira, mitjançant la ficció, de
les lectures recomanades als
instituts. A la novel·la, el pro-
tagonista, un rebel i busca-
raons, aficionat a llegir i fan
d’Elvis Presley, protagonitza
una cursa enfebrida cap a la
delinqüència.

Llegendes del Penedès
i les valls del Garraf
Bienve Moya. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona,
2005. A partir de 14 anys
Recull de llegendes sorgides
de la vida, els costums, els in-
tercanvis culturals i la fantasia
dels pobladors de les comar-
ques del Penedès i el Garraf. Li-
teratura i catàleg patronímic.

Aspecte de la nevada que va caure a Angulema. CS
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