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Ara que tinc
trenta anys

Una realitat inquietant

Oliver i Ronaldinho

Còmic
Exterior noche
Los inocentes
Gipi
Sinse Ntido, Madrid 2006

Josep Gálvez

Mentre el fumetti
(còmic) italià popu-
lar resisteix tant en

el seu mercat d’origen com
en l’intent, enèsim, de pe-
netrar en el nostre amb les
sèries Dampyr, Dylan Dog,
Martin Mystere i Nathan
Never editades per Aleta,
ens arriba una bona repre-

sentació del seu vessant
més jove, innovador i, para-
doxalment, més pròxim a
la realitat mitjançant dues
obres de Gipi: Exterior
noche i Los inocentes.

La primera va ser un dels
descobriments de l’any pas-
sat amb històries en què se
sintetitzen, d’una manera
molt peculiar, components
quotidians i fantàstics per
descriure una realitat in-
quietant, com evidencia el
relat Las cinco curvas. La
lentitud del temps dramà-
tic, el neguit vitalista que
transmeten les seves nar-
racions, així com certa llu-
nyania gràfica recorden un

Daniel Clowes mediterrani,
especialment a Las caras
bajo el agua.

A Los inocentes, el bitò
blau anterior ha estat subs-
tituït pel verd, les vinyetes
s’han netejat de textures i
de foscors i la composició
ha guanyat en expressivitat
i claredat. És una evolució
gràfica que l’apropa a la ca-
pacitat de generar atmosfe-
res carregades del soldat de
Loustal, alhora que la seva
caricatura incorpora el vi-
talisme de Baru.

La narració també con-
creta més el que vol dir, do-
sifica els temps i incorpora
petits però intensos detalls,

i tot això permet que la des-
cripció d’una anècdota es
carregui d’elements narra-
tius i així el lector s’endinsa
més en la proposta del relat.

D’altra banda, el meca-
nisme de la relació entre el
protagonista i el seu nebot,
encara infant o preadoles-
cent, actua com una mena
de filtre que permet inter-
relacionar dos temps nar-
ratius. Així, la incorporació
dramàtica del passat amb
els records de l’oncle, fets
amb un grafisme d’esbos-
sos, queda contrastada pel
present de la curiositat i la
ingenuïtat desperta que
mostra el nen.

Freakando
Oliver y Benji
Cartoon Network a Digital + i altres
operadors de cable
Capitán Tsubasa
Glénat

Carles Santamaria

Una paraula ho resu-
meix tot plegat:
campions. La sèrie

de dibuixos animats japo-
nesa Oliver y Benji va cau-
sar furor al nostre país a
principis dels 90. Les emo-
cionants històries d’un
equip de futbol d’institut
van captivar l’audiència
amb unes escenes que es
congelaven per donar-hi
més emoció. El protago-
nista era Oliver, que rep el
nom de Tsubasa en el

manga original, un prodi-
giós davanter que amb el
seu inseparable amic i por-
ter Benji aconseguien que
el seu club fos imbatible.
L’autor d’aquest manga,
Yoichi Takahashi, va fer
que els marrecs es fessin
grans i l’apoteosi va arribar
quan Tsubasa es casava
amb la seva xicota de sem-
pre i fitxava pel Futbol
Club Barcelona.

Avui pot ser un altre dia
de campions, perdó, de
champions. Com si es trac-
tés de la sèrie de dibuixos
animats, milions de perso-
nes restaran paralitzades da-
vant el televisor veient les
electritzants jugades de Ro-
naldinho, esperant que la pi-
lota entri. Preguem que les
autoritats de Barcelona
hagin previst un gran des-

plegament d’efectius polici-
als si no volem veure com la
ciutat crema com Roma. Ja
ens podem anar preparant
per a un altre empatx blau-
grana a totes hores i en totes
les televisions, ràdios i diaris.
Després de l’immens desple-
gament informatiu i els mul-
titudinaris espectacles de ce-
lebració de la Lliga, la festa
de la Champions pot ser un

gran carnaval. I d’aquí a unes
setmanes arriba el Mundial.
Això ja no és la Terra. Som al
Planeta Futbol.

El canal de dibuixos ani-
mats Cartoon Network
emetrà la sèrie Oliver y
Benji entre el 5 de juny i el 9
de juliol, coincidint amb el
Mundial d’Alemanya. Això
sí que és marcar un gol a la
competència.

Infantil i juvenil
Contracte ‘basura’
Rafael Vallbona
Columna. Barcelona, 2006
A partir de 15 anys.

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Fa cinc anys que Rafael
Vallbona (Barcelona,
1960) va publicar la

crònica d’una generació a
Ara que tinc quaranta anys
(Edicions 62). Contracte ‘ba-
sura’ podria ben bé picar
l’ullet a aquella crònica, amb
el mateix títol però amb una
dècada menys. En certa ma-
nera, torna a ser una cròni-
ca, la d’una altra generació,
la dels anomenats joves que
passen la maroma dels tren-
ta i que es mouen entre la
precarietat laboral i la barre-
ra cap a la independència
personal, simbolitzada per la
prohibitiva oferta immobili-
ària. És també, com altres lli-
bres de l’autor, una novel·la
urbana que no maquilla ni
paisatges ni referències.

En la trajectòria de l’autor,
hi pesa força la intenció de
testimoniarel tempsqueviu.
I, en el cas d’aquesta novel·la,
la intenció va més enllà, per-
què té aires de denúncia so-
cial (potser per això el títol
original era No volem un
contracte ‘basura’). La
novel·la recorda altres esce-
naris de l’autor. El paisatge

urbà, com el rural, és canvi-
at per la mà humana, però el
subsòl conserva les restes de
cada època, que fan d’adob
del present.

Peraixò,entrealtrestítols
anteriors de l’autor, faig la
trapelleria de desempolsar-
ne ara un de primerenc, de
fa gairebé vint anys: Fora de
joc (Columna, 1987), en què
els herois no són herois,
l’amor no és amor, els rics no
són rics i la vida és un joc de
sort en què no sempre es
guanya. Una novel·la que
també té la ciutat com un
personatge més.

Si els joves de trenta anys de
Contracte ‘basura’ fossin a
París, i no a Barcelona, seri-
en dels que es plantarien al
carrer contra els contractes
de primera feina. Em fa la
impressió, però, que als vall-
boniansnoelsquedaniesma
de denunciar sinó només de
sobreviure en la jungla que
els ha tocat.

Rafael Vallbona ha recu-
perat els seus joves d’univer-
sitat de Pis d’estudiants, un
“encàrrec editorial”, diuen,
de fa deu anys. Trobar-los,
una dècada després, buscant
una sortida, una feina i un
pis és entrar en el remolí del
temps i que, com el corcó de
la fusta, rosega somnis i il·lu-
sions. La mirada de l’autor és
pessimista. Perquè les seves
criatures i el medi urbà on
les ha fet créixer no li per-
meten cap altra sortida.

Qui sap res
del guitarrista?
Marina Artiga. Il·lustracions de
Pedro Rodríguez. Barcanova. Bar-
celona, 2006. A partir de 14 anys.
L’autora relaciona una comu-
nitat rural amb el músic Toti
Soler. Referències a poetes
clàssics com ara Sagarra i Vi-
nyoli es barregen amb un jove
misteriós que converteix la
història en un relat d’intriga.

La història més
divertida de Mozart
nen. Victoria Bermejo. Il·lustra-
cions de Miguel Gallardo. La Galera.
Barcelona, 2006. A partir de 6 anys.
Els autors d’aquest àlbum re-
inventen un Mozart infant
que dóna per a molt. No sem-
pre es té l’oportunitat de re-
crear la vida d’un geni, i els
autors se’n surten prou bé.

El rock i la seva història
Andrea Bergamini. Edicions
Robinbook. Barcelona, 2006.
A partir de 12 anys.
Àlbum que repassa la història
del rock. Amb il·lustracions i
apartats divulgatius, no passa
per alt cap dels fets més im-
portants, com ara el fenomen
Elvis, el cas Dylan i el Festival
de Woodstock.


