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Entre la flauta i
el cofre del tresor

Talls de realitat

La nova imatge del líder

Còmic
La mala gente. Una
historia de militantes
Etienne Davodeau
Ponent Mon. Rasquera, 2006

Josep Gálvez

Malgrat, o més ben
dit a causa de, la de-
riva actual de la glo-

balització cultural, coexis-
teixen en el nostre occident
alts graus d’homogeneïtat
de la producció cultural amb
forts desconeixements de
les obres més arrelades en
les realitats més properes.

És el que passa amb l’obra
d’Étienne Davodeau, un
autor francès amb una tra-
jectòria creativa d’uns vint
anys i amb títols tan signifi-
catius com ara Quelques
jours avec un menteur,
Rural ! Chronique d’une co-
llision politique i Chute de
velo, anteriors a aquest de
La mala gente, que ha gua-
nyat el premi de la crítica
2005 a França i que ara pu-
blica Ponent Mon.

La seva obra es distingeix,
precisament, per una dra-
matització, més o menys di-
recta o treballada, de fets,
personatges i relacions quo-

tidians, bé amb narracions
de ficció, bé amb històries
reportatge properes al do-
cudrama. Així Rural, l’an-
tecedent més directe de La
mala gente, recrea l’estada
de l’autor en una explotació
agrícola biològica, alhora
que es desenvolupa una
mobilització en la comarca
contra la construcció d’una
autopista.

A La mala gente, en
canvi, no parteix de la seva
experiència, sinó que re-
crea narrativament l’evo-
lució dels seus pares dins
d’un àmbit predominant-
ment catòlic i conservador
cap a la militància sindical

i política progressista. Si-
tuades en un àmbit tempo-
ral i sociopolític molt sig-
nificatiu: des dels anys 60
fins al primer triomf elec-
toral de Mitterand, les
seves trajectòries perso-
nals assoleixen el valor de
la representativitat.

Ara bé, més enllà de l’in-
terès sociològic d’aquest lli-
bre, cal destacar el seu
valor narratiu que es basa
en l’encertada i suggerido-
ra selecció de moments i
actituds per definir els per-
sonatges, els seus compor-
taments i les transforma-
cions tant individuals com
col·lectives.

Freakando
Cartoon Network
Digital i altres operadors
de cable
www.cartoonnetwork.es

Carles Santamaria

Els nostàlgics de les
tardes de pa i xocola-
ta encara associen les

bretolades de Bugs Bunny
als dibuixos animats. Els
temps han canviat i en els
darrers anys el món de l’ani-
mació ha patit tota una re-
volució a la petita pantalla,
encara que això no deixi de
ser un eufemisme, si tenim
en compte la mesura d’al-
guns models de LCD i plas-

ma. Cartoon Network ha
estat un pioner a l’hora de
crear noves generacions de
sèries animades televisives.
Encara recordem quan a fi-
nals dels anys 90 van irrom-
pre Cow&Chicken, El labo-
ratorio de Dexter i Johnny
Bravo, això sense esmentar
les populars Supernenas,
que han esdevingut una
nova icona de l’animació.

El lideratge de Cartoon
Network a les audiències
dels canals temàtics adre-
çats al públic d’entre 4 i 12
anys és absolut. El canal
pertany al grup de comuni-
cació Turner, que fa un pa-
rell d’anys va crear-ne un de
nou anomenat Boomerang
on s’emeten les sèries clàs-
siques d’animació, mentre

que Cartoon llança noves
produccions com Xiaolin
Showdown, Los terribles
gemelos Cramp i Foster, la
casa de los amigos imagi-
narios. La darrera iniciati-
va ha estat fer un canvi

d’imatge corporatiu amb un
nou logo de Cartoon Net-
work en tres dimensions,
que s’ha aplicat a una sèrie
de vídeos promocionals
d’animació que tenen lloc
en escenaris reals i que
també ha servit per renovar
visualment la seva interac-
tiva pàgina web.

Si la campanya instituci-
onal del referèndum de
l’Estatut l’encarreguessin
als creatius d’aquest canal
segur que seria molt més
animada. Penseu en les
corredisses de Tom Mara-
gall i Jerry Mas pels passa-
dissos del Palau de la Gene-
ralitat, mentre les Super-
nenas Carod, Saura i Iceta
lluiten contra el monstre
de l’abstenció.

Infantil i juvenil
El fill del passat
Mercè Company
Planeta & Oxford. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Aventura, intriga, his-
tòria, amor, mort,
misteri, passió, som-

nis... El fill de passat és una
novel·la que té tots aquests
ingredients. Però no només
els té sinó que els utilitza
amb mestratge, amb un
estil vigorós i un llenguatge
ric i matisat a la vegada,
sense caure en la sofistica-
ció, que vol dir un llenguat-
ge viu, sense que cap cons-
trucció grinyoli a l’orella.

El fill del passat repre-
senta, a més, un retorn,
després de més de deu anys
de silenci, de Mercè Com-
pany (Barcelona, 1947),
una autora prolífica en els
seus inicis i una de les auto-
res clau a l’albada de l’auge
de la literatura infantil, que
mostra ara la seva capacitat
narrativa, massa temps
aparcada per circumstànci-
es alienes als seus projectes
d’escriptura.

El fill del passat és una
sorpresa i una alenada de
bon nivell literari enmig del
panorama actual. Novel·la
de 360 pàgines, transcorre
en dos espais. Al segle XVII,

temps de sarraïns, a Tossa
de Mar. I ara mateix, temps
de recerca del passat i de
descobertes, gràcies als re-
cursos científics, i de desit-
jos de futur.

Els personatges de les
dues etapes, ben dibuixats
per l’autora, es mouen en
cadascuna de les dues èpo-
ques amb coneixement de
causa. Protagonistes joves,
però madurs. I molta docu-
mentació de fons i compro-
vació de l’autora –diria que
fins i tot sobre el terreny–,
que aconsegueix així un
relat amb alè d’aventura
clàssica, amb l’avantatge
que els aventurers són con-
temporanis.

La recerca d’un tresor antic
–un miratge que enlluerna
encara gent tant de terra
endins com de la costa– és
el moll de l’os de l’argument.
L’enllaç entre les dues èpo-
ques –llicència que demana
la complicitat del lector–
aporta un tast de ciència-
ficció que en cap moment
domina la trama sinó que la
recondueix.

L’autora sap com generar
una incògnita a cada tom-
bant de pàgina i com fer que
el lector en vulgui més. I
aconsegueix així una de les
millors novel·les per a joves
dels últims anys. Una
novel·la que demostra a més
com, a vegades, el fantàstic
obté els seus millors resul-
tats com més realista és.

La Laura i el petó
perdut. Moisès Mato. Il·lus-
tracions de Subi. Editorial Beascoa.
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys.

Un petó te’l fan, el fas, te’l
deuen o te’l prenen. En
aquest cas, a la protagonista
del conte li passa una cosa ex-
traordinària en aquests afers:
el petó, el troba.

La Palma, una bruixa
escabellada. Lola Casas.
Editorial Beascoa. Barcelona, 2006.
A partir de 5 anys.

Les històries de bruixes són
inacabables i viuen una revis-
colada sense precedents. La
bruixa del relat té tanta feina i
va tan estressada que fins i
tot els cabells se li esvaloten.

La Fàtima de la classe
dels dofins. Núria Espone-
llà. Il·lustracions de Subi. Planeta &
Oxford. Barcelona. A partir de 7 anys.

Al·legoria del fenomen de la
immigració, el conte explica la
història de la Fàtima, una
marroquina que ha arribat
per mar i que no entén la llen-
gua del país on ha arribat.


