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L’homedefusta
il’homedelsac

Aniversari de pel·lícula
Freakando
Cine Nic
Museu de Cinema de Girona

Carles Santamaria

Aquesta primavera tri-
color ens ha portat la
celebració del 75è

aniversari de la II República,
precisament en una data
tan poc laica com el Diven-
dres Sant, que a uns quants
vells i joves republicans els
ha fet la pasqua. Però l’abril
del 1931 també va ser prolí-
fic en altres invents. El 25
d’aquell mateix mes, els ger-
mans Josep Maria i Tomàs
Nicolau, de Barcelona, van
presentar la patent d’un

nou projector de dibuixos
animats per a ús domèstic
adreçat als nens. Es tracta-
va de l’anomenat cine Nic,
que es va popularitzar no
solament en el nostre país.
L’invent es va difondre per
França, Itàlia i els Estats
Units, entre d’altres llocs.
La gràcia de la cosa és que a
través del projector es pas-
saven uns rodets dibuixats
en paper vegetal d’una ani-
mació tan bonica com naïf,
que avui dia continua tenint
molts fans. De fet, actual-
ment, es pot adquirir un
nou projector de cine Nic
que comercialitza la pro-
ductora Cromosoma.

El Museu de Cinema de
Girona va organitzar el pas-

aquest fascinant museu
conserva un dels fons més
importants d’aquest tipus
de projectors.

Recuperar la nostra memòria.
Quan els nanos d’avui sem-
blen totalment abduïts per
les noves consoles de video-
jocs, equipades amb la tec-
nologia digital punta, resul-
ta un acte de malenconia
deliciós intentar posar en
marxa el cine Nic o el cine
Exin. Quina millor manera
de recuperar la nostra me-
mòria, com narra Umberto
Eco a l’esplèndida novel·la
il·lustrada La misteriosa
flama de la reina Loana,
amb aquells dibuixos que
un cop ens van fer somiar.

Infantil i juvenil
Sentimento
Carl Norac i Rébk Dautremer
(text i il·lustracions).
Traducció de Jordi Vidal
Baula. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys

L’home del sac
Josep M. Jové
Traducció de Jordi Vidal
Il·lustracions de Tha
La Galera i Cercle de Lectors
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Molts àlbums il·lus-
trats acostumen a
mirar-s’hi poc a

l’hora de mesurar el text. A
vegades, fa la impressió que
amb unes quantes frases
que vesteixin les làmines
n’hi ha prou. Una altra
causa de la feblesa dels tex-
tos és també que qui talla el
bacallà és qui l’il·lustra, qui
li dóna vida, làmina a làmi-
na, des de la coberta a la
contracoberta, i qui fa que
un àlbum adquireixi la ca-
tegoria d’una peça de
col·leccionista.

Aquests dos en són una
bona mostra: tenen unes di-
mensions considerables –25
x 35 cm, aproximadament–
i es caracteritzen pel fet que,
segons quin to pren el text,
hi fa més nosa que servei. És
clar que es pot al·legar que,
sense el text, no hi hauria les

il·lustracions. Però la veritat
és que l’il·lustrador s’erigeix
en autèntic autor i la relec-
tura que en fa aporta una
nova visió de la història que,
si es tingués l’hàbit de rees-
criure quan ja s’ha il·lustrat,
guanyaria força literària.

Tant L’home del sac com
Sentimento flaquegen per
aquest costat, doncs. Per
això, dir que els dos àlbums
són dues de les millors peces
d’orfebreria editorial del que
portem d’any s’ha d’interpre-
tar només en referència a les
esplèndides il·lustracions.

‘Sentimento’ és el conte d’un
titellaire que acaba fabricant
un ninot a semblança seva,
però no s’hi avé. El ninot de
fusta s’ha d’espavilar pel seu
compte en un recorregut
fugaç, de la vida a la mort.
Amb ressò mig de Pinotxo i
mig de Frankenstein,
l’àlbum destaca per làmines
amb grans primers plans
d’un to càlid. L’home del sac,
en canvi, adopta un to fred,
nocturn, on el blau del terror
no estalvia tinta. Un petit in-
venta una història fantasio-
sa al voltant d’un sac que
cada nit hi ha davant d’un
casalot. Quan s’ha creat el
clima de misteri, se sap que
el sac no és sinó un piló per-
què l’avi que hi viu pugui
treure el cotxe. Dues històri-
es senzilles que els il·lustra-
dors fan créixer fins a l’ex-
trem que conviden a fulle-
jar-ne les làmines dues i tres
vegades seguides.

La visita
de la Valentina
Scaramuix. Idea de Pep Cabanas i
Roser Romaní. Il·lustracions de Sca-
ramuix. Edicions Casablanca. Tara-
dell, 2006. A partir de 7 anys.
La sèrie de Fermí, el ratolí
pagès presenta un rosegador
internauta amic d’una ratolina
urbana. En clau de faula, els àl-
bums incideixen en els perquès
del món rural i familiar.

Ho sento,
però aquest és
el meu llibre.
Lauren Child. Adaptació d’Anna
Duesa. Il·lustracions L. Child. Edici-
ons Serres-RBA. A partir de 5 anys
L’àlbum es caracteritza pel co-
llage i l’originalitat de les làmi-
nes. La recerca d’un llibre molt
especial du els protagonistes a
un recorregut de biblioteca.

Ni ofici ni benefici
Enric Lluch. Il·lustracions de Mi-
guel Ordóñez. Editorial Baula. Bar-
celona, 2006. A partir de 8 anys.
El protagonista s’ha de decidir
per un ofici. Abans d’escollir-
ne un en descarta uns quants
perquè a tots hi troba pegues:
ferrer, fuster, advocat, mestre,
ministre... Prova de fer de tore-
ro, detectiu i perruquer...

sat cap de setmana una jor-
nada que incloïa des de ta-
llers de dibuix de bandes
fins a projeccions de pel·lí-
cules originals de cine Nic i
d’altres animades digital-
ment. Tot un esdeveniment
per a freakies col·leccionis-
tes que va entusiasmar
també la canalla. Per cert,

Fantasies desbaratades
Còmic
Topolino
Alfons Figueras
Astiberri. Bilbao, 2006

Josep Gálvez

És una satisfacció no
gaire sovintejada la
de trobar-se amb

una recuperació de l’obra
d’un clàssic, tan modern
com Alfons Figueras, edi-
tada amb la cura més adi-
ent. Aquest recull de les
historietes de Topolino es
distingeix, d’entrada, pel
format atractiu, suggeridor
i agradable a la vista i al

tacte i, també, perquè ofe-
reix una introducció, escri-
ta per Antoni Guiral, que
aporta informació i memò-
ria essencial sobre la bio-
grafia creativa d’Alfons Fi-
gueras i, a més a més, situa
el lector en les oportunes
referències narratives de
les diferents historietes.

Amb aquesta estimulant
introducció a la lectura de
Topolino, i el mateix passa
o molt semblant amb la
resta de les seves sèries,
ens situa sense sorpreses
davant d’una paradoxa
sobre el temps i les opcions
de lectura. I és que el ves-
sant humorístic de l’obra
de Figueras es va publicar

originàriament en tebeos
per a nens, quan llavors
aquests optaven per nivells
narratius més directes i
simplificats. Ara en canvi,
aquell nen convertit en
adult és el que pot desco-
brir en aquestes historietes
un sentit vitalista i lúdic
molt proper a la infantesa.

Ingenuïtat. En realitat es
tracta d’identificar-se amb
la voluntat de l’autor de re-
cuperar valors com ara la
ingenuïtat, el disbarat, la
imaginació i l’aventura fan-
tàstica entesa com un joc
que es perllonga en una
perspectiva desmitificado-
ra. És una proposta narra-

tiva singular, aparentment
senzilla però molt elabora-
da, ja que es nodreix d’un
bon plegat de referències
de la cultura popular de la
primera meitat del segle
XX per desenvolupar-les
de manera interactiva i ex-
plícitament irreal. L’esce-
nari: un bucòlic paisatge
de camp, i els personatges,
esclaus dels seus papers,
ens recorden Krazy Kat,
de George Herriman, men-
tre que el ritme desbaratat
i imaginatiu segueix les
pautes del cinema còmic
mut i l’esquema final ens
remet al despertar dels
somnis de Little Nemo, de
Winsor Mac Cay.

Caricatura d’Alfons
Figueras a la taula de
treball envoltat pels
seus personatges. En
primer pla, Topolino. SP


