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Quan l’amor
trenca el gel

Vides trencades

Tots a la presó

Còmic
Nuestra Guerra Civil
Diversos autors
Ariadna Editorial

Xavier Roca

Tots hem sentit a
casa nostra petites
històries –a vega-

des, simples anècdotes;
d’altres, veritables tragèdi-
es familiars– al voltant de
la implicació dels nostres
pares o avis en la Guerra
Civil i de l’empremta que
ha deixat en l’itinerari vital
posterior. La reivindicació
de la memòria històrica
–un concepte potser
massa suat en els darrers

temps– des d’aquesta pers-
pectiva més sentida, ínti-
ma i quotidiana, allunyada
de pamflets polítics, d’anà-
lisis historicistes i d’aren-
gues patriòtiques, és l’ob-
jectiu de l’àlbum col·lectiu
Nuestra Guerra Civil, pro-
logat per l’especialista An-
tonio Martín.

Els responsables de l’edició
van proposar a una sèrie de
dibuixants i guionistes que
fessin la seva personal apro-
ximació a la guerra plas-
mant en vinyetes alguna
d’aquestes vivències:
d’algun familiar o qualsevol
altra persona pròxima.

Lluny de convertir-se en
una simple recopilació de
batalletes a l’estil de l’avi de

la família Cebolleta, el
volum –equitativament re-
flexiu i emotiu– conserva
una unitat d’estil i una co-
herència que no sempre es
troba en les recopilacions
en què coincideixen dife-
rents autors.

Així, Laura i Felipe Her-
nández Cava evoquen la
personalitat del dibuixant
José Robledano, empreso-
nat i represaliat per la seva
filiació republicana. José
María Beroy i Pepe Gálvez
mostren la violenta ruptura
de la innocència infantil en
el marc d’una excursió
rural. Fritz ret homenatge
als catalans i espanyols in-
ternats al camp de concen-
tració nazi de Mauthausen,
a través de la figura del seu

oncle. José García i Ángel de
la Calle narren en primera
persona una investigació a
l’Archivo de Salamanca al
voltant de la revolució d’As-
túries (i reivindiquen la de-
volució dels documents
existents a l’arxiu als seus
legítims propietaris, un
mèrit destacable tractant-
se de dos salmantins). I
David Rubín recull una con-
versa amb el seu avi per
compilar les seves experi-
ències a les trinxeres.

Excel·lentment editat,
l’àlbum es completa amb ar-
ticles que –a manera de prò-
leg i d’epíleg– contextualit-
zen i complementen cada
una de les historietes. Tot
plegat, un llibre de tant va-
lor estètic com cívic.

Freakando
Prison Break
Canal Fox i La Sexta

Carles Santamaria

Les sèries nord-ameri-
canes de televisió
han sacsejat el món

audiovisual els darrers
anys. Mentre el cinema pa-
teix una certa paràlisi crea-
tiva i de perspectiva, sobre-
tot als Estats Units, les pro-
duccions televisives han
esdevingut un nou referent
narratiu i conceptual, amb
fenòmens com ara Los So-
prano, CSI, 24, Nick/Tup,
Mujeres desesperadas, Per-
didos i House. La darrera
gran estrena a la petita pan-
talla és Prison Break, una
suggerent sèrie que també

mostra algunes de les limi-
tacions d’aquesta mina.

L’argument resulta atrac-
tiu. Michael és un enginyer
d’estructures que atraca un
banc per motius altruistes.
Vol anar a la presó on és el
seu germà Lincoln, con-
demnat a mort per l’assas-
sinat del germà de la vice-
presidenta dels Estats
Units. Un cop dins organit-
zarà la seva fuga i una vega-
da fora demostrarà la seva
innocència. El nouvingut al
centre penitenciari de Fox
River ho té tot ben planifi-
cat: va estudiar els plànols
de la presó i se’ls va tatuar al
cos amb uns dibuixos i sím-
bols que només ell pot des-
xifrar. A més, sap quins són
els presos que l’ajudaran
perquè els ha estudiat a
fons. Però el que no ha cal-
culat és el factor humà i que

dins de la presó hi ha situa-
cions incontrolables. D’altra
banda, Veronica, advocada
i ex de Lincoln, tracta de re-
visar el cas perquè desco-
breix que hi ha una conspi-
ració al darrere.

Prison Break comença
amb empenta i sedueix pel
plantejament, els personat-
ges i una realització efecti-

va. Però, a mesura que
avança, la trama es comen-
ça a estirar i dispersar amb
una infinitat de detalls i si-
tuacions paral·leles que aga-
fen un protagonisme exces-
siu. És com si la presó fos
una illa on tots són perduts,
malgrat que de Fox River
sembla que finalment en po-
dran fugir. Els hi va la vida.

Infantil i juvenil
El desert del gel
Maite Carranza
Edebé. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
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Aquesta és la segona
part de les tres que té
garantides la sèrie de

Maite Carranza (Barcelona,
1958). Garantides, no
només perquè és un projecte
nascut com a trilogia sinó
perquè la segona novel·la
manté la solidesa que es va
endevinar en la primera (El
clan de la lloba), de la qual ja
vaig parlar fa un any.

És en aquesta segona part
on l’autora desvela el que po-
dria ser el nus i final de la his-
tòria: qui és l’elegida?, qui és
el pare?, quin és el destí?
Alerta a la confessió: “Ser
bruixa. No pots escapar-ne
mai. El destí ens perse-
gueix”. Saber-ho, un cop lle-
gida la segona part, fa que el
lector es pregunti: i ara què?

La pregunta tindrà res-
posta. La tercera part –en
procés ja de publicació– tin-
dràuntítolmenyspoèticque
el de la segona, La maledic-
ció d’Odi. I és que la lluita an-
cestralentreelsdosclans, les
Odish i les Omar, ha de ser el
desencadenant de tot el que
es viu i es descobreix en el
pòsit d’aquesta trilogia

d’aventures, de gènere fan-
tàstic, però també de petites
misèries i d’alegries terre-
nals. Petites alegries terre-
nals perquè, sota l’embolcall
de novel·la fantàstica, hi ha,
en aquesta segona part, una
història d’amor de dues ge-
neracions, en què es con-
trasta la situació de la prota-
gonista més jove amb la del
passat de la seva mare, quan
era adolescent.

I al voltant de la història
d’amors encreuats hi ha un
paisatge que excita els cors
i encén les sangs. Del Piri-
neu al nord, a la terra dels
víkings, la del gel i del foc,
l’autora reprèn una de les
seves dèries mítiques –an-
tropològicament inconfes-
sables–, per Grenlàndia,
com va fer fa quinze anys
llargs a La nit dels arutams.
Si ara és l’indret d’arribada
i descoberta, aleshores era
el punt de partida.

Carranza manté aquí la
seva intenció: reivindicar el
matriarcat –influent en tan-
tes cultures– i donar a les
bruixes –les que ens asset-
gen de debò, no les que volen
amb escombra– el paper que
els correspon. I, de passada,
militar: “Vivim en un món
d’homes, fet pels homes i per
als homes”, diu. Però a la
seva trilogia, les que fan arri-
bar la sang al riu són les
dones. Perquè, ni en la blan-
cor ni en la puresa del gel del
nord, n’hi ha un pam de net.

Fabi, el gran extrem
dret. Joachim Masannek
Traducció de Carme Gala. Il·lustraci-
ons de Jan Birck. Columna
Barcelona, 2006. A partir de 9 anys
Durant el campionat de futbol
sala de la ciutat, un caçatalents
es fixa en el protagonista i el
fitxa per al Bayern. Però tot es
complica quan Les Feres s’ha
d’enfrontar amb l’equip del Ba-
yern al final del campionat.

El mal d’amor està
prou bé. Hortense Ullrich
Traducció de Ferran Vila. Edebé
Barcelona, 2006. A partir de 12 anys
La protagonista de la sèrie pa-
teix del mal d’amor perquè el
seu amic se n’ha anat a viure a
una altra ciutat i no n’ha sabut
res més. I per això la mare
l’envia a París, però les coses
canvien de rumb en ple vol.

En Pinseta vol volar
Jordi Giménez. Il·lustracions
de l’autor. Edicions de l’Albí
Berga, 2006. A partir de 5 anys
Un cranc somniador passa el
temps mirant les gavines. De
tant veure-les volar, vol fer el
mateix. Però cadascú cal que
es conformi amb el que té.
És clar que hi ha estels que re-
solen els desitjos.

‘Nuestra Guerra Civil’ mostra les seqüeles del conflicte des d’una perspectiva íntima. JOSÉ MARÍA BEROY / ARIADNA

Un fotograma de la sèrie ‘Prison Break’. SP


