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Amb l’aixada i un
ratolí d’internautaPerdedors prematurs

El pin del conseller

Còmic
Psiconautas
Alberto Vázquez
Astiberri. Bilbao, 2006

Josep Gálvez

Ja fa quatre anys que
Alberto Vázquez, nas-
cut a la Corunya el

1980, ens va sorprendre
amb la imaginativa, sensu-
al, intimista i original rea-
lització gràfica de Freda
(Edicions de Ponent), que
anunciava un autor amb
inquietuds i propostes di-
ferenciades i ambicioses.
Després vam conèixer, es-
pecialment a les pàgines
d’El Fanzine Enfermo, del
qual és coeditor, noves in-
flexions i fragments d’un
nou univers narratiu que
ara apareix a Psiconautas,
llibre editat per Astiberri.

Malgrat que el context cos-
tumista de Freda, sobre
l’emigració gallega a Ale-
manya, ha estat substituït
ara per una ficció regulada
per símbols i poblada per
criatures zoomòrfiques, hi
ha moltes relacions i lli-
gams de continuïtat entre
les dues obres. Així, la de-
solació d’una terra perduda
per la contaminació, la me-
langia d’un futur dubtós
així com l’estranyament
d’un món artificial fan re-
ferència a la realitat actual
de Galícia i, sobretot, de la
joventut.

El grafisme, de traç més
solt i simplificat, així com
les imatges més properes a
la nua condició de signes,
ens introdueixen dins una
atmosfera de conte infan-
til. Ara bé, el relat defuig la

Freakando
Pins i ‘badges’
Botigues de còmic

Carles Santamaria

Ala penúltima crisi de
govern de Catalu-
nya, l’acte de relleu

de consellers al Palau de la
Generalitat va tenir un de-
tall curiós: Josep Maria
Rañé, fins a aleshores res-
ponsable de Treball i Indús-
tria, es va treure el seu pin
identificatiu de conseller.
Era la mostra inequívoca
que havia perdut el càrrec.

Els pins van gaudir d’una
gran popularitat a finals
dels anys 80 i van esdeve-
nir un objecte de col·leccio-

nisme. L’intercanvi i fins i
tot la venda els van conver-
tir en uns objectes cotit-
zats. A l’antiga Unió Soviè-
tica, els pins amb simbolis-
me comunista es produïen
en grans quantitats, però
calia anar amb compte al
posar-se’ls, perquè el seu
sistema de tancament en
forma d’agulla podia fer
veure les estrelles a més
d’un camarada. El moment
de màxim furor d’aquest
objecte va coincidir amb els
Jocs Olímpics de Barcelo-
na. Però, com passa sovint,
les bombolles que s’inflen
massa ràpidament, des-
prés perden aire a gran ve-
locitat.

L’excés d’oferta, fins a ar-
ribar a la massificació, va
provocar que el mercat, sa-

turat, entrés en crisi. El pin
va perdre pes dins del mar-
xandatge promocional de
les grans llicències davant
els clauers, les tasses o els
objectes de papereria.

Símbol de poder. El pin ha
esdevingut amb el temps
un símbol de poder. Els
mandataris i els agents se-
crets que els vigilen els por-
ten com a distintiu. Ara el
col·leccionisme el fan els
presidents, els ministres,
els alcaldes i els consellers:
com més pins acumulen a
més cimeres han assistit.
Els joves alternatius d’avui
prefereixen el badge, una
xapa rodona amb agulla
que es posen a la caçadora,
la motxilla o la bossa. Una
qüestió d’estil de vida.

Ifantil i juvenil
La visita de la Valentina
Scaramuix (Joan Romaní)
Edicions Casablanca
Taradell, 2006. A partir de 5 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

L’editorial és nova de
trinca. Ielprojectede
la col·lecció d’àlbums

d’El Ratolí Pagès, també. El
mas Casablanca és a Tara-
dell, a uns 6 quilòmetres de
Vic. I és en aquest indret de
la comarca d’Osona on els
promotors de l’Aula d’En-
torn Rural, Pep Cabanas i
Roser Romaní, han creat
Edicions Casablanca per
donar sortida, en principi, a
una dotzena d’àlbums il·lus-
trats que combinen la divul-
gació de la vida rural amb
uns personatges de conte in-
fantil i també amb Internet
com a eina de comunicació.

Explicar com es viu en
una casa de pagès tradicio-
nal és l’objectiu de la sèrie. I
els lectors ho coneixen de la
mà de Fermí, el ratolí pagès,
que coneix el territori com
els dits de la seva pota. Fermí
és molt popular entre els ha-
bitants de la granja, sap tot el
que hi passa i coneix tots els
racons de la masia. És xafar-
der, audaç i una mica im-
prudent i descarat. Però
també és optimista, generós
i sobretot un bon amic.

Fermí, no està sol. Una rato-
lina l’ha anat a veure a la
masia, a partir d’un contacte
que han fet per Internet.

La convivència en la diver-
sitat, l’origen de les tradici-
ons, el valor de l’esforç, la pa-
ciència i la conformitat del
pagès, el compromís amb el
medi natural i l’aprofitament
de tots els recursos són ele-
mentsqueelsdiferentsrelats
dels àlbums aniran recollint.

El projecte compta amb la
participació directa, com a
autor del text i de les il·lus-
tracions, de Joan Romaní,
conegut artísticament com a
Scaramuix. El primer dels
àlbums de la sèrie incideix, a
tall de presentació, en alguns
dels aspectes més generals
de la masia i dels arguments
que s’editaran en els àlbums
següents, enfocats més des
de cada estació o particulari-
tat de cada mes.

El relat està pensat no només
per als lectors més joves sinó
també per als adults que vul-
guin compartir tant les in-
tencions educatives de la
sèrie com el coneixement de
la pagesia, avui minoritària,
però també testimoni d’una
època històrica i d’una he-
rència que encara porten al
damunt moltes de les últi-
mes generacions. Una inici-
ativa editorial que neix fora
dels circuits comercials i que
per això té encara més
mèrit, només pel risc que re-
presenta.

L’arpa de les mil cordes
Hermínia Mas. Il·lustracions de Mabel
Piérola. Grup Promotor Alfaguara
Barcelona, 2005. A partir de 10 anys
El pare del protagonista està de
viatge al Kazakhstan. Allà com-
pra una arpa. Però un accident
d’avió quan tornava a casa fa
que només arribi al seu fill l’arpa
de regal. Una arpa plena d’histò-
ria i de màgia. Premi Ciutat
d’Olot del 1993.

El forn d’en Musaranya
Svetlana Makarovic. Traducció de
Simona Skrabec. Il·lustracions de
Mercè Arànega. Barcanova
Barcelona, 2006. A partir de 6 anys
Història de pa i de forners amb
regust de la tradició d’Eslovènia,
d’on és l’autora. Una època de
penúries la va portar a valorar la
importància de fer pa a casa i de
l’experiència en sorgeix el conte.

Un àngel a l’infern
Octavi Franch. Il·lustracions de Fran-
cisco Regordosa. Edicions del Pirata
Caldes d’Estrac, 2006. A partir de 10 anys
El protagonista desitja tenir un
germà o una germana. Quan el
pare va a Kosovo amb Metges
Sense Fronteres, en torna amb
un infant de la guerra. Però quan
l’adopció està a punt de tancar-
se, sorgeix un imprevist.

còmoda i falsa placidesa i
incorpora la pertorbació
de la inseguretat i la insa-
tisfacció com els monstres
que persegueixen Bird-boy
i la rateta Dinki, els seus
atípics protagonistes. Per-
sonatges que incorporen a
la seva breu biografia una

feixuga càrrega de man-
cances sentimentals i de
confusió davant la falsa lò-
gica dels valors i les nor-
mes que els envolten i que
intenten regir-los.

Les seves històries, que
parlen de naufragis vitals
prematurs i de recerques

poc esperançades i fracas-
sades, de la supervivència
mitjançant rituals de soli-
daritat dins de la margina-
litat, despullen la realitat
de ficcions mistificadores i
ens mostren la proximitat
que pot existir entre inge-
nuïtat i perversió.

Birdboy és un personatge atípic dibuixat per Alberto Vázquez. ALBERTO VÁZQUEZ / ASTIBERRI

Josep M. Rañé amb el pin
a la solapa. FRANCESC MELCION


