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Simfonia
naturista

Retorn a la ciutat

La màfia seu a taula

Còmic
El rastreador
Jiro Taniguchi
Ponent Mon. Rasquera, 2006

Josep Gálvez

Amb El Rastreador
ens arriba un Tani-
guchi una mica dife-

rent del de Barrio Lejano i
El hombre que camina i El
Olmo del Caucaso. La dis-
tància la marca la seva te-
màtica, propera al gènere
negre i per tant emmarca-
da en el terreny de la ficció,
aparentment no costumis-
ta. Però en el desenvolupa-
ment de la trama hi ha una

part significativa de l’estil
narratiu Taniguchi: els si-
lencis comunicatius i la in-
trospecció com a elements
decisius en la definició de
personatges, així com la re-
ivindicació de la relació
amb la natura.

Takeshi Shiga, el protago-
nista, és un muntanyenc
que ha de retornar a la ciu-
tat per buscar Megumi, una
noia de 14 anys que és la filla
d’un company mort, que ha
desaparegut. Ja a la Tierra
prometida, relat inclòs al lli-
bre Tierra de Sueños (Po-
nent Mon, 2004), Taniguchi
desenvolupa el tema de
l’èpica muntanyista, l’ad-
dicció que crea i les contra-
diccions sentimentals que

provoca, tot evidentment
des d’una perspectiva de
protagonisme masculí.

En aquest cas, aquests
elements també hi són pre-
sents i es ressalten encara
més amb el contrast amb
els ritmes i valors de la vida
a una gran ciutat. La sole-
dat de la persona davant de
la natura, en l’estat gairebé
essencial que té a la gran
muntanya, és un referent
d’una puresa impossible
que serveix de contrapunt
al panorama de crisi gene-
ral de l’adolescència.

La fugida de Megumi del buit
i la culpa d’una relació
molt afeblida amb una
mare que inevitablement

està absorbida pel treball,
la condueixen a la solidari-
tat amistosa amb altres
noies també amb proble-
mes familiars, que al barri
de Shibuya construeixen
un espai propi, a l’entorn
de la música i la satisfacció
consumista que sostenen
prostituint-se.

És una història que
atrau, amb un dibuix clar i
detallista, equilibri de l’es-
tructura narrativa, contin-
gut emotiu dels personat-
ges i que, per tant, pot
agradar i interessar molts
lectors que no sovintegen
la historieta. Per tot això
se’ns fa incomprensible la
decisió de publicar-la en
l’ordre de lectura japonès.

Freakando
Los Soprano
Warner Bros

Carles Santamaria

Qui mana als restau-
rants de la Petita Ità-
lia de Nova York no és

la Guia Michelin. Són els
Soprano, la família mafiosa
que imposa la seva llei a la
televisió. Un escenari clau
de la sèrie són els àpats als
restaurants. És allà on Tony
Soprano (a la foto), cap de
la família, parla de negocis
amb els seus capitans, va a
menjar amb la dona i els fills
o amb la mantinguda de
torn. Un dels personatges
secundaris clau és Artie
Bucco, amic de Tony, i pro-

pietari i cuiner d’un restau-
rant de cuina italiana de
molta pasta.

L’èxit d’aquesta sèrie
marca tendències a la ciutat
dels gratacels. Els restau-
rants situats a la Petita Itàlia
al Bronx, un barri també co-
negut com la cuina de l’in-
fern, s’han posat de moda.
La gent va a dinar als locals
que surten als Soprano, fas-

cinada per aquesta manera
de viure que tenen els gàngs-
ters del nou mil·lenni. Un
dels restaurants amb més
demanda és el Mario’s, que
regenta Joseph Migliucci,
que fa ostentació de servir
una delicada cuina italiana.
Un dels seus plats estrella
són els fetuccini Alfredo.
L’amic Migliucci no es talla
un pèl a l’hora de parlar de la

competència d’altres restau-
rants a la zona: “Són bons,
no excel·lents com nosaltres,
però sí que són bons”. Els
seus competidors no hi
estan d’acord i locals com
Dominick’s, Roberto’s o Trai
di Noi també tenen clientela.

A laficció, l’Artieésunbon
jan que acaba patint les con-
seqüències de la seva relació
amb el Tony. Fins i tot els
seus amics mafiosos li posen
una bomba al restaurant per
fer-li un favor. I ¿qui necessi-
ta enemics, amb aquests
amics? El cert és que la seva
cuinatambécerca l’excel·lèn-
cia: la matèria primera és
d’una qualitat excel·lent,
l’elaboració és acurada i la
gent veu el que menja al plat,
extrem que alguns capos de
la cuina catalana no tenen en
compte.

Infantil i juvenil
Qui sap res del
guitarrista?
Marina Artiga
Il·lustracions de Pedro Rodríguez
Barcanova. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Fa la impressió que la
generació dels anys
seixanta, que va tenir

accés educatiu, és de les últi-
mes que va ser a temps d’es-
timar el seu patrimoni cultu-
ral. És la generació que avui
pot parlar de Josep Maria de
Sagarra, Joan Salvat Papas-
seit, Joan Vinyoli i, fins i tot,
AlexandreGalísensequetin-
gui la sensació que està fora
de joc. És el cas de Marina
Artiga (Reus, 1966). La seva
relació amb la literatura ha
estat a través de fer primer
de contacontes, d’escriure’n
per a infants i també per a
adults i, ara, de publicar la
seva primera novel·la.

Cal advertir d’entrada
que, malgrat que s’adreça
als lectors joves i que té pro-
tagonistes joves, la novel·la
no recorre a l’acció que sem-
bla que demani aquest po-
tencial sector lector. En
canvi, fa ús d’un llenguatge
polit i un estil intimista on
tenen més importància les
sensacions, les olors, l’at-
mosfera i les actituds da-

vant del paisatge que no pas
les inquietuds que aparent-
ment neguitegen la franja
adolescent a qui s’adreça.

Això, és clar, és el que li
permet reflectir un ambient
de comunitat rural on els ga-
lifardeus estudien autòno-
mament amb els pares i on
el temps transcorre amb pla-
cidesa i lentitud. I aquest
mateix ambient és el que fa
que l’arribada d’un músic a
una de les cases del poble
sigui l’atracció i la curiositat
dels joves, però també el
punt de partida del que des-
prés pot acabar sent la seva
vocació: la música.

L’autora combina un món de
ficció –que té pinta de ser
forçareal iviscut–iunfetpo-
pular que relaciona Toti
Soler –l’autèntic– com a pro-
tagonista del que mou els
personatges de ficció a in-
vestigar, conèixer i aprendre
del músic. És en aquest con-
text on tenen cabuda frag-
ments de textos de Sagarra i
de poemes de Salvat-Papas-
seit, i on es parla de la Nova
Cançó i d’alguns aspectes de
la música, sense complexos,
i tot endolcit amb una simfo-
nia de natura, on cada arbre,
cada arbust i cada racó pai-
satgístic té encara el seu
nom. Una primera novel·la
que hauria d’obrir una capsa
literària que sens dubte
amaga més sensacions, el
nom de les quals, en aquest
cas, sí que fa la cosa.

L’embruix d’una
guitarra cordovesa
Roser Barrufet. Baula. Barcelona,
2006. A partir de 14 anys
El protagonista, de viatge a
Còrdova per feina, s’està en
una habitació antiga d’un
hotel des d’on sent els plors
esfereïdors d’una dona que
el porta a descobrir la història
d’una família andalusa on es
barregen amor i tragèdia.

La font del cedre
Rodolfo del Hoyo. Il·lustracions de
Toni Cabo. Baula. Barcelona, 2005
A partir de 8 anys
Una contaminació aqüífera
al subsòl a prop d’una escola
porta una de les petites del
centre a investigar el misteri,
fins que els mestres en sospi-
ten alguna cosa. A la petita
l’ajuda un personatge fantàstic.

La moneda d’or
Pere Pons. Il·lustracions de Xan
López Domínguez. Baula. Barcelo-
na, 2005. A partir de 5 anys
Tot canvia. El difícil, però,
és descobrir de debò que
un matí els colors, les olors,
la gent, els pares són com
eren. Des de dalt d’un turó,
el protagonista s’adona que la
cosa afecta el món sencer.


