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Freakando
Enterprise
Calle 13 (Digital +)
Dimecres a les 21.40 hores

Carles Santamaria

Si hi ha una nau a la
galàxia de la cièn-
cia-ficció que ha tra-

vessat l’Univers sencer és
l’Enterprise. Enguany se
celebra el quaranta ani-
versari de l’estrena de la
sèrie de televisió Star
Trek, en què el capità Kirk,

secundat pel vulcanià
Spock, comanda la nau
estel·lar USS Enterprise
NCC 1701 d’exploració pa-
cífica per l’espai. Aquesta
producció televisiva, que
en el seu temps només va
estar tres temporades en
antena, ha donat lloc a
quatre sèries més, uns di-
buixos animats i un total
de deu pel·lícules per esde-
venir un fenomen que té
seguidors, els populars
trekkies, arreu del planeta.

El canal Calle 13 emet la
sèrie Enterprise, que situa
l’acció abans de la sèrie ori-

ginal. De fet, suposa l’inici
de tota la història. El capità
Jonathan Archer mana la
tripulació de la nau Enter-
prise NX-01, el primer pro-
totip, secundat per l’atrac-
tiva vulcaniana T’pol, que
mostra la mateixa lògica i
fredor emocional que el po-
pular Spock. El seu viatge
d’exploració és iniciàtic,
però, malgrat els seus bons
propòsits de pau universal,
de tant en tant Archer ha
de mullar-se davant de situ-
acions d’injustícia i opres-
sió, quan no s’ha de defen-
sar directament dels atacs

d’altres éssers de l’Univers.
La gràcia d’aquesta sèrie

està en la recuperació de
l’esperit de la innocència.
Són exploradors del desco-
negut, que porten un mis-
satge de concòrdia i sem-
pre estan oberts a ajudar
els nàufrags de l’espai.
L’espectacularitat dels
efectes especials, l’origina-
litat dels guions, una cui-
dada producció i la tensió
sexual entre Archer i T’pol,
que ocasionalment mostra
els seus sentiments, fan de
la sèrie Enterprise una pe-
tita joia televisiva.

Crítica

De la mar salada
a l’humus boscà

Una fredor tan tendra

El primer capità de l’Enterprise

Còmic
Vida de una niña
Phoebe Gloeckner
Edicions La Cúpula. Barcelona, 2005

Josep Gálvez

Amb el títol de Vida
de una niña, aquest
llibre agrupa una

sèrie d’historietes curtes
creades per Phoebe Glo-
eckner, autora nord-ameri-
cana desconeguda fins ara a
casa nostra, en un període
aproximat de vint anys.
Aquesta recopilació, publi-
cada originàriament als

EUA el 1998, s’estructura
en quatre parts: Vida de
una niña, Otras historias
infantiles, Historias ado-
lescentes i Historias adul-
tas a les quals s’afegeix un
apèndix d’il·lustracions.

Són narracions en què
l’autora recrea vivències
pròpies, la més antiga de les
quals, Ella es Mary la
menor, la va dibuixar als 16
anys i mostra l’experiència,
amb dependència i manipu-
lació, de la relació amb el seu
padrastre, quan ella tenia 15
anys. Sorprèn en el seu plan-
tejament, plasmat amb pre-
coç domini gràfic, l’equili-
brada combinació de since-

ritat i objectivitat per
reflectir sense retòrica me-
lodramàtica ni autocompas-
sió la seva confusió i la fràgil
esperança del final.

A El tercer amor de Min-
nie, destacada per Robert
Crumb en el pròleg com una
de les obres mestres del
còmic de tots els temps, i en
un bon grapat d’altres his-
torietes d’aquest recull, la
visita al passat continua te-
nint una funció catàrtica,
però el tractament és una
mica diferent, com si la ma-
duresa no hagués minvat la
sinceritat però sí introduït
la llunyania. La narració
està feta des d’una perspec-

tiva que d’alguna manera
recorda la seva professió
d’il·lustradora mèdica, ja
que integra la deformació
dins de la normalitat i acon-
segueix la descripció gaire-
bé freda d’una sèrie de situ-
acions trasbalsadores i dolo-
roses anímicament que ella
va protagonitzar i patir. Però
aquesta fredor és matisada
també per una lleugera però
efectiva capa de tendresa,
d’estimació, que impregna
la mirada de Phoebe Glo-
eckner en recuperar aque-
lles criatures extraviades en
un bosc que no tenia gaires
aixoplucs per refugiar-se del
llop quotidià polivalent.

Infantil i juvenil
Poemes i cançons
de la mar salada
Rebeca Luciani
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2005
A partir de 7 anys

A la nit, el bosc
belluga
Joana Bel
Il·lustracions de Mabel Piérola
Edicions Baula. Barcelona, 2005
A partir de 6 anys

La humanitat
D’un cactus
Joan Brossa,
Maria Antònia Salva
Il·lustracions de Carmen Segovia i
Francesc Artigau. Editorial Cruïlla
Barcelona, 2005. A partir de 5 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Aquests són petits lli-
bres que passen so-
vint desapercebuts

perquè s’aparten del criteri
estàndard de la literatura in-
fantil. Una bona manera
d’exercitar la memòria dels
infants és amb els poemes.
El seu bon resultat és més
vell que l’anar a peu. Només
cal pensar en la perennitat
dels versos de Nadal. La tria
d’aquests llibres mostra els
intents per cobrir el buit que
tot el que no sigui narrativa
té en les col·leccions de lli-
bres per a infants.

El primer, Poemes i can-
çons de la mar salada, recull

versos de Teodor Llorente,
Miquel Ferrà, Costa i Llobe-
ra, Apel·les Mestres, Joa-
quim Folguera, Bonaventu-
ra Carles Aribau, Joan Alco-
ver, Maria Antònia Salvà,
Marià Manent, Víctor Bala-
guer i Joan Maragall. Més
clàssic impossible. Un CD
acompanya el llibre. L’ha
musicat Joan Carles Martí-
nez. L’àlbum excel·leix per
les il·lustracions de Rebeca
Luciani, amb làmines a
doble pàgina que interpre-
ten els personatges dels po-
emes, convertits en estrafo-
laris, i en un fresc sobre el
mar i el seu fons que uneix
així uns autors aparent-
ment desvinculats els uns
dels altres.

Joana Bel, amb il·lustraci-
ons de Mabel Piérola, s’ha
acostat al bosc per treure’n
una visió poètica, tant del
seu bestiari real com del fan-
tàstic, passant també pels
elements atmosfèrics. Les
il·lustracions ressegueixen
els poemes amb làmines
d’un to pàl·lid, celest, com si
volgués fer una mirada al
clap de llum des del sotabosc.

I Joan Brossa i Maria An-
tònia Salvà són els escollits
per la col·lecció Vull Llegir
Poesia, pensada per als pri-
meríssims lectors, amb ver-
sos molt breus. La humani-
tat, de Joan Brossa, és del re-
cull Cau de poemes (1960),
i D’un cactus, de Maria An-
tònia Salvà, del recull El re-
torn (1934).

El caçador d’estrelles
Ricardo Gómez. Traducció d’Elena
O’Callaghan. Editorial Baula. Barce-
lona, 2005. A partir de 14 anys.
Batxir viu en un campament
de refugiats sahrauís. Una
malaltia pulmonar l’obliga a
estar-se invàlid a la seva
tenda. Per mitjà de l’oïda,
tracta d’imaginar tot el que
passa al seu voltant.
Premi Alandar.

D’on surt aquesta
nena?
Thierry Lenain. Il·lustracions de
Delphine Durand. Traducció d’Elena
Martín. Editorial Barcanova. Barce-
lona, 2005. A partir de 5 anys
Llibre de butxaca il·lustrat de
divulgació sobre la importàn-
cia del respecte per la diferèn-
cia sexual des dels inicis. Hi ha
qui té sirí i ha qui no en té.

El rastre
de la pantera
Mariano Casas. Edicions Bromera.
Alzira, 2005. A partir de 14 anys
El protagonista estudia en
una ciutat anglesa durant un
any. Però el dominarà el mis-
teri que gira al voltant d’una
gran mansió, els boscos que
l’envolten i els seus peculiars
habitants.


