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Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
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Norma Editorial. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

Amb El juego de los
dioses Daniel Torres
iniciava el 2004 un

nou cicle de les aventures
de Rocco Vargas, el seu
heroi futurista. En aquesta
nova etapa el personatge ce-

deix protagonisme a la pre-
sència dels robots, ja que la
narració es desenvolupa en
una situació en què s’han in-
corporat amb molta inten-
sitat a la vida quotidiana
dels humans. En aquell lli-
bre l’autor descrivia les re-
accions dels humans da-
vant la introducció d’una
forma de vida paral·lela a la
seva, nascuda com a imita-
ció subordinada i destinada
a funcions subalternes, però
amb un progressiu desen-
volupament que amenaça-
va de desbordar aquells lí-
mits. Amb clares ressonàn-
cies de l’actualitat, l’autor
presentava una sèrie d’acti-
tuds i comportaments gui-
ats bé per la por a tot el que

ens és estrany, bé per la
dèria possessiva o les mani-
pulacions destinades a in-
crementar el poder..., que se
seguiran manifestant al
llarg de la sèrie.

Aquesta trama es desenvolupa
a Paseando con monstruos,
obra que, en incorporar in-
formació, arrodonir el con-
text de la intriga i presentar
Dry Martini, el robot eman-
cipat, serveix de pont nar-
ratiu entre El juego de los
dioses i La balada de Dry
Martini. Aquesta funció se-
cundària pot generar en el
lector certa sensació de pèr-
dua de força i ritme narra-
tiu, amb un decaïment con-
següent de l’interès. Però la

llarga seqüència inicial de
La balada de Dry Martini
recupera la seducció narra-
tiva, el plaer visual i l’encís
de la intriga. En aquesta
ben travada successió de vi-
nyetes s’acaba de definir la
figura de Dry Martini i, amb
ella, l’evolució de la intel·li-
gència artificial i la recerca
de l’essència o essències de-
finitòries dels humans. Una
recerca, en definitiva, del
mirall en què reflectir la
pròpia identitat. Una recer-
ca que dóna sentit i cohesió
a les trames dels llibres an-
teriors i que relega Rocco
Vargas al paper de cronista,
o sigui reflex, ell també, de
l’autor en un altre mirall:
el de la creació.

Freakando
Todo va a cambiar
La Sexta

Carles Santamaria

El bàsquet ha esdevin-
gut l’esport rei per
uns dies. Tot gràcies a

una selecció que amb el seu
joc, caràcter i força ha acon-
seguit una empatia increïble
amb els teleespectadors. A
la retina col·lectiva han que-
dat enregistrades les imat-
ges de Gasol a la banqueta el
dia de la final, donant ales
als seus companys, que es
van cruspir el iogurt grec en
un tres i no res.

Les onomatopeies del lo-
cutor Andrés Montes, amb
el seu famós “ra-ta-ta-ta-ta-
ta” cada cop que entrava un
triple, han causat furor. Les

retransmissions de La
Sexta han demostrat que el
bàsquet és un esport espec-
tacular i els narradors hi
han posat all i bitxo. El tra-
pella Iturriaga ha mostrat
una vegada més el seu ves-
sant irònic, amb comenta-
ris políticament incorrec-
tes. En un moment de sin-
ceritat va dir una frase
antològica: “Segur que ni la
meitat de l’audiència sap
qui sóc jo”. Iturriaga per-
tany als Silver Boys, els gua-
nyadors de la plata olímpica
del 1984, eclipsats avui pels
Golden Boys. El tercer co-
mentarista ha estat Juanito
de la Cruz, un antic pivot
molt prim que es va fer
famós pels marcatges que

feia a un gegantí jugador so-
viètic anomenat Tatxenko.

A més, les transmissions
han tingut moments verita-
blement freakies. El repor-
tatge de Willy fent cantar
les cançons de Heidi a mem-
bres japonesos de l’organit-
zació del Mundial va resul-
tar impagable, mentre que
una de les connexions amb
Sonido Guasch va ser al·lu-
cinant: uns catalans que es-
taven al pavelló d’Hiroshi-
ma a la fase prèvia van lluir
una senyera estelada. Per
cert, aquesta estelada es va
poder veure a la final penja-
da en un punt estratègic al
Saitama Arena. Potser és
cert l’eslògan de la Sexta:
Todo va a cambiar.

Infantil i juvenil
Tambors de vidre
M.C. Roca i M. Ballarín
Edebé. Barcelona, 2006
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

No és la primera vega-
da que aquestes dues
autores s’ajunten per

signar una novel·la a quatre
mans. Una anterior propos-
ta seva va serLatemudapet-
jada de Kali (Edebé, 2004).
Ara repeteixen l’experiència
amb aquests Tambors de
vidre, ambientats a la Repú-
blica Centreafricana. La unió
d’una autora que és bioquí-
mica (Montse Ballarín) i una
altra que és historiadora (M.
Carme Roca) es fa evident
en l’estructura de la novel·la
que conté una important do-
cumentació al voltant de
l’àmbit geogràfic on se cen-
tra, però també sobre els fets
polítics, lacorrupció i laplaga
de la sida i altres malalties
que assoten bona part del
continent africà.

Aquest rerefons docu-
mental i, sobretot, mèdic es
combina, sense arribar a en-
farfegar el relat, amb la pre-
sència i l’acció d’un reporter
d’origen francès que, segons
les mateixes autores, té tots
els atributs: jove, seductor i
aventurer. La utilització
d’un personatge així permet

que Tambors de vidre faci
un recorregut triple: la con-
questa amorosa personal,
l’esperit de solidaritat i la in-
triga política. Les tres bran-
ques van i vénen enmig del
relat sense que vulguin ser el
principal eix narratiu, al-
menys durant les primeres
tres quartes parts de la
novel·la, i es desboquen, en
canvi, en l’últim tram, quan
el desenllaç de l’acció dóna
per vist el que s’ha explicat
de caràcter documental.

Nosempreaquestacombinació
–ficció narrativa i encaix en
la realitat social i històrica–
aconsegueix un resultat
equilibrat, com sí que passa
aLatemudapetjadadeKali.
Ara que televisió i cinema
van plens de documentals,
aquest recurs, en el gènere
de la novel·la, ha perdut
força com a descoberta. En
canvi, el suport de la imatge
prèvia fa que novel·les com
aquesta adquireixin un
paper de complement d’allò
que s’ha vist, si no en directe,
en documentals.

Tornar al segle XIX, d’on
potser no se’n mourien al-
guns, és impossible. Reflexi-
onar sobre què han significat
les circumstàncies del segle
XIX per a segons quins grups
socials del segle XXI és un sa
exercici de revisió de memò-
ria per evitar que les comu-
nitats més riques deixin en
la misèria les comunitats
més pobres.

Tres amigues
i un estiu
Maria Enrich. Columna
Barcelona, 2006. A partir de 14 anys
L’estada de vacances de la
jove protagonista en un
poble de la costa suposa una
sèrie de sorpreses que li fan
veure el món d’una altra ma-
nera després de fer nous
amics i retrobar o redesco-
brir els de sempre.

Un grapat de perles
Alícia Martínez López-Hermosa
Il·lustracions d’Àfrica Fanlo. Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat
Barcelona, 2006. A partir de 9 anys
Ficció ambientada al segle
XIII. L’acció s’inicia a Tarrago-
na, d’on surten els cavallers
Guillem de Montgrí i Bernat de
Santa Eugènia. Tots dos van a
Alcanyís a visitar Jaume I.

La foto de Portobello
Vicente Muñoz Puelles
Traducció de Jordi Vidal
Baula, 2005. A partir de 14 anys
Una fotografia antiga compra-
da al mercat londinenc de Por-
tobello porta la jove protago-
nista a entrar en el món del
pellroja de la foto gràcies a les
investigacions que fa a Inter-
net. Premi Alandar.

Andrés Montes. SP
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