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Pedres, clàssics
i iogurts grecs

Paròdiadelacaricatura

Les altres figures de la NBA

Còmic
Eva Miranda
Giovanni Barbieri
i Vittorio Giardino
Norma Editorial. Barcelona, 2005

Josep Gálvez

No és la primera vega-
da que l’obra de
Vittorio Giardino

s’apropa a la paròdia. Ja ho
va fer a Little Ego, com si
volgués descansar una
mica de la gravetat dels
seus temes habituals. Rela-
xament que en el cas d’Eva
Miranda compta amb l’afe-
git de treballar sobre un

guió aliè, d’un gairebé des-
conegut Giovanni Barbieri.
La narració es converteix
en una mena de mirall dis-
torsionador de determinats
serials televisius, els des-
cendents de Dallas, Falcon
Crest, Dinastia...

El relat s’estructura, tot se-
guint les referències, en pe-
tits episodis en què es re-
presenten, amb fortes dosis
d’ironia, diferents mo-
ments de tensió sentimen-
tal que formen part d’una
trama de senzilla composi-
ció i complicat, molt enre-
vessat, desenvolupament.

Els autors evidencien de
seguida la seva voluntat de

conjuminar la visió crítica
amb la proposta lúdica,
d’activar fins al límit l’ar-
tificialitat sobre la que es
basa aquests tipus de fic-
ció i evidenciar els compo-
nents ridículs dels seus
codis narratius. Si les acti-
tuds, relacions i reaccions
dels diferents personatges
són fruit de l’exageració de
determinats esquemes
melodramàtics, la seva re-
presentació gràfica també
ho és amb una forta pre-
sència d’elements barrocs
en els vestits i en la deco-
ració, en la desmesura
dels colors i en la caricatu-
rització de gestos i posici-
ons corporals.

La publicitat té la seva
corresponent imatge des-
mitificada amb la subversió
del contingut i la forma del
missatge.

L’amor, enfrontat o
paral·lel al desig, i el poder,
sempre ostentós i amena-
çant, són l’eix inevitable i
recurrent sobre el qual s’ar-
ticulen falses aparences,
secrets amagats, enveges,
traïcions i tèrboles conspi-
racions contra bondats be-
atífiques fins a la irrealitat.
Tot convertit en caricatura
de la caricatura, en artifici
pur que apareix despullat
de les seves disfresses al
mostrar-les amb l’adequada
dosi d’exageració.

Freakando
McFarlane Toys
Distribuïts a Espanya per SD Toys

Carles Santamaria

“I love this game” és
un dels eslògans
més populars de l’es-

port. Els ideòlegs del màr-
queting han venut la NBA
com a espectacle i aquí rau
el seu èxit mediàtic. Veure
un partit de la primera
Lliga nord-americana de
bàsquet suposa una verita-
ble experiència religiosa
(amb perdó). Acostumats a
les competicions europees,
en què les estratègies de joc
col·lectiu manen al par-
quet, a la NBA la força i el
geni individual són claus.

L’esmaixada és la jugada
que més crida l’atenció: el
salt, la potència i la ràbia
del jugador són decisius. Si
s’ho pensa dues vegades a
l’hora d’encarar cistella, ha
begut oli. El seu defensor li
farà un tap que el deixarà

Infantil i juvenil
Estimada Theo
Anne Vantal
Traducció d’Elena Martín
Il·lustracions de Gabriel Hernàndez
Edicions Baula. Barcelona, 2005
A partir 10 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Es podria dir que l’auto-
ra d’aquesta novel·la
breu vol que el lector

entri en el món del classicis-
me grec per mitjà d’un per-
sonatge jove, contemporani,
amb una vida estàndard.
Pares separats, amigues del
pare, trencaments i relaci-
ons que deixen empremta.

L’argument, doncs, no és
el més remarcable. El que in-
teressa és com ho tracta. De
la mateixa manera que hi ha
pel·lícules amb una gran ma-
quinària escenogràfica i
d’efectes al darrere que aca-
ben no explicant res i n’hi ha
d’altres que amb un parell de
personatges en tenen prou
per explicar una vida sence-
ra, en novel·les com aquesta
d’Anne Vantal (París, 1954)
passa el mateix.

CompararEstimadaTheo
(64 pàgines justes amb cos
de lletra agraït) amb qualse-
vol dels novel·lots de gènere
fantàstic actuals (700 pàgi-
nes amb cos de lletra dimi-
nut) seria un disbarat. En
canvi, el lector pot quedar

més satisfet i tocat després
de la lectura de la novel·la
breu que no pas després de
llegir la quilomètrica. No és
qüestió de gustos. És qüestió
de mà d’obra. I la d’Anne
Vantal frega el minimalisme
perquè no s’entreté gaire en
les descripcions físiques dels
seus pocs personatges, ni en
les descripcions ambientals.

El seu personatge parla en pri-
mera persona quan s’ha fet
major d’edat, té 18 anys, i re-
corda una de les poques ami-
gues del seu pare separat,
que va conèixer quan era pe-
tita. El que vol l’autora,
doncs, és crear una compli-
citat amb el lector perquè en-
tengui com es fan perennes
segons quines relacions i
com se n’obliden d’altres.

Com que l’autora sembla
que té una feblesa pel món
antic, la relació de l’argu-
ment contemporani amb
Grècia li permet acostar
també el lector a unes subtils
referències de la cultura clàs-
sica, fins al punt que la seva
heroïna, per influència de
l’amiga del pare, acaba estu-
diant grec.

L’estilde l’autoraés,amés
de minimalista, net i concís.
Fuig de retòriques inneces-
sàries. I s’adreça clarament a
lectors preadolescents, amb
iogurt inclòs, des d’una òpti-
ca de maduresa adulta que
ells mateixos agrairan, tips
de tanta comèdia literària
feta de farinetes.

De conte en conte
Vicent Pardo. Il·lustracions de
Paco Giménez. Bromera
Alzira, 2005. A partir 10 anys.
Pirates, papallones de gelat,
monstres abandonats, llops,
nans, belles dorments, iaies
informàtiques, prínceps
col·leccionistes... Un ventall de
personatges en un recull de
contes que inclou una sèrie de
pistes per dominar el gènere.

La tortuga d’en Hans
Pere Martí i Bertran. Il·lustracions
de Carmen Queralt. Barcanova
Barcelona, 2005. A partir 6 anys.
Reedició de la història de la tor-
tuga que va a parar a casa d’un
nen d’Alemanya i que, durant la
seva letargia, tothom acaba
pensant que val més que torni
al seu hàbitat, ni que sigui per
estar-se en una reserva.

Lluna i la pluja
Llucià Vallés. Il·lustracions de Joan
Arocas. Bromera. Alzira, 2005
A partir 12 anys.
Lluna viu al bosc de Gàrgala.
Un dia, misteriosament, desa-
pareix la pluja i Lluna decideix
iniciar un viatge per trobar-la.
Al llarg del trajecte coneixerà
un grapat d’éssers fantàstics i
viurà aventures perilloses.

garratibat. Pau Gasol ha
contribuït a fer que la NBA
es popularitzi encara més
entre nosaltres. Aquest
crac català va arribar, va
mirar cistella i va triomfar.
Altres jugadors europeus ja
segueixen el seu camí.

El marxandatge de la NBA no
es limita als articles espor-
tius, com la pilota oficial i
les samarretes dels juga-
dors més populars. Des de
no fa gaire, a les botigues
de còmic i de col·leccionis-
me de casa nostra han arri-
bat les figures que repro-
dueixen les grans estrelles
d’aquesta competició. El
seu creador és Todd McFar-
lane, un dibuixant de
còmic d’èxit per la seva
sèrie Spawn, que es va cap-
ficar a fer unes figures amb
un nivell de detall que no li
oferia cap fabricant de jo-
guines.

Així va néixer McFarla-
ne Toys, que avui domina
el mercat mundial de figu-
res de col·leccionisme. Als
Estats Units, les seves re-

produccions de les estre-
lles del bàsquet, el beisbol,
el futbol americà i l’hoquei
sobre gel han esdevingut
un veritable fenomen. I
love this toy.

Dues de les figures
de McFarlane Toys. SP


