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Còmic
El caso del velo
Pétillon
Norma Editorial. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

Més de trenta anys
després de la seva
creació, Jack Pal-

mer, segurament el detectiu
més tou de totes les ficcions,
continua resolent enigmes
amb l’antimètode de la per-
sistència en l’error. Aquest
paròdic personatge, que a
casa nostra vam conèixer a
les pàgines d’El Víbora, con-
verteix la seva confusió en
un mirall de les realitats en
què es veu immers per la vo-
luntat juganera de Pétillon,
un autor francès que mal-
grat la seva veterania deu
ser desconegut per a gran
part dels nostres lectors. I
això que no fa gaire, l’any
2001, Jack Palmer va tornar
a assaborir les mels de la
fama, i va guanyar el premi
a la millor obra al Festival
d’Angulema amb L’Enquête
Corse, divertida sàtira de
l’embolic polític que afecta
l’illa de Còrsega.

Superat aquell repte de trac-
tar amb lúcida i lúdica iro-
nia un tema força delicat,
ara torna amb un tema no
menys controvertit i pre-
sent a moltes sensibilitats:
l’islamisme a Europa. A El

caso del velo el nostre de-
tectiu arrossega la seva vella
gavardina per una geografia
arabofrancesa tot perse-
guint una explicació a la
conversió fanàtica a la reli-
gió musulmana d’una noia
indígena acomodada.
Aquest enigma, resolt de
manera paradoxal, és l’ex-
cusa per descriure, mitjan-
çant un humorisme costu-
mista amb tocs absurds, la
situació de les dones, en

aquell àmbit, i simbolitzar
en la imposició més o
menys acceptada del vel la
qüestió de la capacitat de
decidir sobre la seva vida
dels i les joves.

D’altra banda, islamistes
moderats i integristes, que
coincideixen en la subordina-
ció de la femella al mascle tot
i que no en el grau d’aquesta,
es disputen una hegemonia
que pot conduir, o bé a una in-
tegració específica o bé a un

aïllament endogàmic i exclo-
ent respecte de l’entorn ma-
joritàriament laic.

Ironia i parodia. Tot això ser-
vit per diàlegs, àgils i carre-
gats de ironia, situacions
que sempre voregen la parò-
dia, un grafisme caricatu-
resc distorsionant i expres-
sionista i l’essència de la ma-
laptesa encarnada per un
Jack Palmer adaptat a les
noves tecnologies.
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Entre homes llop
i homes ocellElssomriures‘desvelats’
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El ala oeste
de la Casa Blanca
AXN (Digital +)

Carles Santamaria

Un president en els
darrers mesos del
seu mandat i també

de la seva vida dicta les
seves memòries. El diàleg
que s’estableix entre el po-
lític i el periodista acaba en
una reflexió sobre la vida,
les sensacions, l’amor i la
mort. Però hi ha un punt
fosc a la seva biografia que
obsessiona el seu redactor
i que provoca agres discus-
sions amb el vell polític. El
seu col·laboracionisme el
1942 amb el règim de
Vichy sembla un misteri ir-
resoluble. Mitterrand es
nega a confessar un imper-
donable pecat de joventut,

pel qual va ser jutjat i ab-
solt després de la guerra.
La pel·lícula Presidente Mit-
terrand va tenir un pas
fugaç per la cartellera, però
ara arriba en DVD per poder
gaudir d’aquesta reflexió en
veu alta sobre la vida del po-
lític socialista. Michel Bou-
quet, en un exercici d’inter-
pretació magistral, encarna
un president en el seu tram
final polític i personal, dol-
gut per l’oblit i les rancúni-

es polítiques, agonitzant en
un cos que ja no domina.

Martin Sheen és l’actor
nord-americà que més vega-
des ha fet de president dels
Estats Units a la pantalla. A
la sèrie El ala oeste de la
Casa Blanca és el demòcra-
ta Josiah Bartlet que lluita
per aconseguir la seva ree-
lecció, malgrat que ha men-
tit sobre una malaltia cròni-
ca i degenerativa que pateix
en un estat incipient. La pro-

ducció mostra el dia a dia de
l’administració presidencial,
i cada episodi esdevé una pe-
tita lliçó sobre el poder exe-
cutiu i les seves complexes
relacions amb el legislatiu i
judicial. Les subtrames per-
sonals dels personatges en-
riqueixen i donen sentit a
una sèrie que exigeix de l’es-
pectador concentració. Un
president de veritat i un de
ficció, però tots dos presi-
dents a la pantalla.

Infantil i juvenil
L’Oslo vol pintar
la lluna
Teresa Blanch
Il·lustracions de Jordi Sunyer
Barcanova. Barcelona, 2006
A partir de 8 anys

Aventura a les
muntanyes dels
homes ocell
Hermínia Mas
Il·lustracions de Jordi Pastor
Barcanova. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Mentre el petit perso-
natge de Teresa
Blanch investiga per

poder anar a la Lluna, el jove
personatge d’Hermínia Mas
es veu immers, per força, en
l’antropologia. I un pensa en
l’atractiu que encara té la
Lluna entre els terrícoles,
malgrat que gairebé tot hi ha
estat escodrinyat des del
1969ençà, i també,enl’atrac-
tiu que manté l’Àfrica, sobre-
tot per als europeus, malgrat
que gairebé tot hi ha estat ex-
plorat i espoliat des del segle
XIX ençà. Però l’aventura li-
terària no té límit. I aquests
dos universos serveixen a les
dues autores per bastir les
seves dues novel·les.

La ficció porta també, en
les dues, a reciclar bestiari
fantàstic com els homes llop

–tan relacionats ambla lluna
plena– i els homes ocell –tan
relacionats amb la mitologia
animista africana– que apor-
ten un to fantàstic a cadas-
cun dels arguments. Però el
fet és que les dues novel·les
semblen més preocupades
per l’anècdota que les impul-
sa que no pas per la creixen-
ça dels seus personatges. I
això fa que L’Oslo vol pintar
la lluna es quedi a un pas de
la novel·la i acabi sent un
conte-relat,això sí,moltpolit
de llenguatge, i que Aventu-
ra a les muntanyes dels
homes ocell es quedi a mig
camí de la gran aventura li-
terària que insinua el seu
plantejament.

Les dues novel·les delaten
la vena periodística de les
seves autores i tenen també
una estructura comuna:
mentre la de Blanch parteix
d’un medi urbà, l’autopista, i
acaba fugaçment a la Lluna,
la de Mas arrenca a l’aero-
port, amb un vol a Nova
York, que acaba en segrest i
un aterratge forçós a l’Àfrica.

I encara una semblança
més en el desenllaç: mentre
L’Oslo vol pintar la lluna
acaba sota el dubte del
somni, Aventura a les mun-
tanyes dels homes ocell
també es tanca preguntant
si existeixen els homes ocell
o si tot el que s’ha vist a l’Àfri-
ca ha estat un somni. El
somni, una vegada més, ser-
veix d’estímul per fomentar
la imaginació de la lectura.

Terra baixa
Àngel Guimerà
Col·lecció Clàssics Catalans - Antavi-
ana. Editorial Barcanova. Barcelo-
na, 2006. A partir de 15 anys.
Reedició del clàssic de Guime-
rà, drama en prosa que plan-
teja l’oposició entre el pla cor-
romput (la terra baixa) i la
muntanya incontaminada (la
terra alta). L’edició ha estat
feta per Sebastià Bech.

El malefici de la reina
d’Hongria
Maria Aurèlia Capmany. Col·lec-
ció Antaviana Jove. Barcanova. Bar-
celona, 2005. A partir de 15 anys.
Reedició de la novel·la històri-
ca de l’autora, situada al segle
XVIII i el mar Mediterrani, però
que es converteix en una his-
tòria iniciàtica plena de dificul-
tats i personatges misteriosos.

Llegendes del sud
Joan Borja. Col·lecció La Farga
Monogràfica. Edicions del Bullent.
Picanya, 2005. A partir de 15 anys
L’autor va obtenir el premi
Bernat Capó de difusió de la
cultura popular amb aquest
recull que és un viatge pels es-
pais llegendaris de la geografia
valenciana i un document
sobre el paisatge que recorre.

Michel Bouquet fent de Mitterrand i Martin Sheen fent de president dels EUA. SP


