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Ara toca còmics

Còmic
Tres viajes
Miguel Gallardo
Edicions de Ponent. Alacant, 2006

Josep Gálvez

Després de Largo si-
lencio (Edicions de
Ponent, 1997) Mi-

guel Gallardo no ha sovin-
tejat la narració seqüencial
per imatges i les seves
il·lustracions a la premsa
no han compensat aquest
dejuni que ara sembla ta-
llar-se, com a mínim tem-
poralment, amb aquest
Tres viajes.

El seu format de passa-
port suggereix també el
d’un quadern de viatges en
què els dibuixos són esbos-
sos ràpids que busquen re-
flectir l’essència d’un mo-
ment o la presència d’algu-
na cosa, sensacions que la
mirada capta amb volun-
tat de testimoni, d’impres-
sió i empremta d’un viatge
viscut com una aventura. I
és aquesta impregnació de
nous ambients el que ens
falta en el seu primer viat-
ge: el d’Israel. Una absèn-
cia d’informacions perso-
nalitzades sobre una soci-
etat tan especial, que tal
vegada expressin la difi-
cultat de penetrar-hi i que

per això testimoniin més
un contacte que no una in-
terpenetració.

Molt diferent és el taran-
nà que transmet el següent
viatge, en aquest cas a Torí,
en què les imatges i els tex-
tos reflecteixen vitalitat,
bon humor i la transmuta-
ció que implica el despla-
çament a una altra cultura,
en aquest cas amb un altre
idioma, així com la seva mi-
metització com a senyal
d’apropament. D’altra ban-
da, els petits detalls d’in-
certesa que es produeixen
en els viatges, com la por
d’extraviar-se, van acom-
panyats dels petits desco-
briments, sensacions de

trobar alguna cosa nova i
diferent.

L’últim viatge descrit, el
de Buenos Aires, té l’encís
d’apropar-se a un univers di-
ferent però amb moltes
coses comunes amb els viat-
gers. En aquesta narració
prima el contacte amb les
persones, l’admiració per la
atmosfera de la ciutat, pel
menjar, la música, els petits
costums i els tics ciutadans
que ens sorprenen i ens par-
len de com viuen els seus ha-
bitants.Totaixòrecreatamb
l’actitud del viatger receptiu,
obert, que recupera part de
la ingenuïtat de la infantesa
al defugir la seguretat de la
realitat quotidiana.

Freakando
Saló del Còmic
de Barcelona
Del 8 a l’11 de juny
Fira de Barcelona, Montjuïc

Carles Santamaria

Els còmics tenen cada
any una gran festa a
Barcelona. El Saló In-

ternacional del Còmic cele-
bra enguany una edició
plena de sorpreses, compli-
citats i intencions. L’objec-
tiu no és altre que fer un
certamen atractiu per a tot-
hom: per als petits, per als
grans, per als mitjans, per
als prims, per als grasso-
nets, per als alts, per als lle-

traferits, per als teleaddic-
tes, per als baixos, per a la
xicota, per al xicot, per a
l’home, per a dona… I qui es-
criu això no és part interes-
sada, només el director del
certamen.

El còmic és cultura i
porta més de cent anys as-
sumint el paper de l’ànec
lleig de la cultura. Però,
renoi, l’ocell s’ha fet gran i
destaca per la seva bellesa.
La historieta hauria de gau-
dir del mateix estatus que la
narrativa, el cinema i la mú-
sica, malgrat que no hagi
estat prou reconeguda, en-
cara. Al nostre país en
tenim una llarga trajectòria
on trobem il·lustradors, ni-
notaires i autors de còmics
que són referents: des

d’Opisso fins a Enric Sió,
passant per Josep Escobar,
Alfons Figueras, Coll, Àngel
Puigmiquel, Miguel Gallar-
do, Josep Maria Beà, Víctor
Mora, Jordi Bernet, Manel
Fontdevila i Albert Monteys.

El còmic té diferents gè-

neres com la literatura.
Tenim còmics fantàstics,
thrillers, aventures, comè-
dies, drames… Dins del
còmic adreçat a un públic
més adult destaca el feno-
men de les novel·les gràfi-
ques amb èxits com ara Per-
sèpolis, de Marjane Satrapi,
que acaba de sortir en cata-
là, Palestina, de Joe Sacco,
i Pyongyang, de Guy Delis-
le, que ajuden a entendre
millor el que passa al món. I
ja que parlem de llengua,
l’èxit més gran dels darrers
temps, el manga Naruto,
també el tenim en la nostra
llengua. El còmic és una
gran vinyeta oberta al món.
Obriu-la perquè el que hi
veureu us sorprendrà. Pa-
raula del Capitán Trueno.

Infantil i juvenil
Trucant
a les portes del cel
Jordi Sierra i Fabra
Traducció de Raquel Solà
Edebé. Barcelona, 2006
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Jordi Sierra i Fabra (Bar-
celona, 1947) és un
autor que té la virtut de

documentar-se. I té també
una altra virtut: la documen-
tació, els viatges, no es noten
en el resultat literari, però hi
són subtilment introduïts.
Autor d’ofici,doncs,capaçde
superar-seasimateixenma-
duresa, sobretot perquè no
ha deixat mai de ser sincer
amb el que vol fer i el que vol
dir i perquè aquesta sinceri-
tat l’ha transmesa sense en-
gany als lectors.

Malgrat el gruix d’obres
publicades per l’autor, un no
s’està de córrer el risc d’afir-
mar queTrucanta lesportes
del cel és una de les seves mi-
llors novel·les i una de les
quals deu estar més satisfet.
I no només per haver obtin-
gut el premi Edebé juvenil
sinó perquè s’intueix que hi
ha abocat tota la seva destre-
sa en una dosificació de la
trama que marca una línia
ascendent sense davallada.

Estructurada en tres
parts, la novel·la transporta

el lector al misteriós món de
l’Índia de la mà d’una jove co-
operant, estudiant de medi-
cina. I allò que podria derivar
cap a una aventura juvenil
en un espai i un temps inici-
àtics es converteix en un tri-
angle amorós i d’atracció no
confirmat mai pels mateixos
implicats, amb aromes de
Les mil i una nits i, sobretot,
amb flaire d’ullades cinema-
togràfiques, des del clàssic
Passatge a l’Índia, de David
Lean, a la recent Aigua, de
Deepa Meth.

Sí, resulta que Trucant a
les portes del cel és tan fàcil
d’adaptar al cinema que
sembla que el guió ja estigui
fet.Perquèes llegeixenimat-
ges, en plans cinematogrà-
fics, en fotogrames. I no
m’estranyaria que l’autor se
l’hagués plantejada també
com a guió perquè, en l’epí-
leg, és ell qui confessa: “El
guió forma part d’un experi-
ment literari que he anome-
nat Projecte RMK”.

Jordi Sierra i Fabra hi aconse-
gueix un clima de fantasia
romàntica que porta al límit,
però sense que se li escapi de
les mans. Que lluny que està
aquesta trama d’una teleno-
vel·la carrinclona! Que a
prop, en canvi, d’una bona
peça literària que arrenca,
per a sort d’ells, en una
col·lecció per a joves, però
que té tots els atributs per-
què interessi també els lec-
tors veterans.

Una lloreta fa ràdio
Xavier Bertran. Il·lustracions de
Mariona Cabassa. Baula. Barcelona,
2006. A partir de 8 anys
Un lloro femella viu a les pal-
meres d’un passeig marítim
on no para mai de xerrar. Un
amic humà és l’únic que
entén el seu llenguatge. En
canvi, alguns altres amics
seus fugen d’estudi i la deixen
plantada.

Indy Air
Xavier Bertran. Baula. Barcelona,
2005. A partir de 14 anys
Reedició de la novel·la que té
l’activitat de l’skate de fons.
Un jove s’entrena a fons per
aconseguir quedar bé en els
campionats comarcals. Men-
tre intenta el seu èxit, comen-
ça a veure tot el que l’envolta
amb uns altres ulls.

L’Espant sense nom
Xavier Bertran. Baula. Barcelona,
2006. A partir de 14 anys
El protagonista de la novel·la
viu en una ciutat al costat
d’un volcà. Des de temps an-
cestrals, s’hi celebra la Ceri-
mònia de la Lava amb desfila-
des de cavallers. L’aparició
d’un personatge misteriós
canvia la vida de tothom.

Viatjar

Il·lustracions de ‘Tres viajes’, de Gallardo. PONENT
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