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Com un joc
de nines russes

Calidoscopi surrealista

La llei de David Caruso

Còmic
Hechos, dichos,
ocurrencias y
andanzas de Bardín
el superrealista
Max
La Cúpula. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

L’edició, curosa i
atractiva, d’aquest
llibre dedicat a Bar-

dín el superrealista ens per-
met apropar-nos al conjunt
de les diverses, i fins ara dis-
perses, manifestacions
d’aquesta curiosa criatura
inventada per Max. En les
múltiples historietes publi-

cades en diferents revistes,
fanzines, tebeos, etc., Bar-
dín es defineix com un per-
sonatge caricaturesc, d’apa-
rença vulgar (baixet i amb el
cap gros), que beu conyac
casolà, al qual el cel l’atrau i
que sovint té sorprenents vi-
sions mentre el contempla.
El seu hedonisme senzill es
complementa amb un ma-
terialisme lleugerament es-
cèptic, i es conformen així
uns criteris que, alhora que
rebutgen algunes mistifica-
cions de caràcter religiós, ac-
cepten amb naturalitat les
sorprenents variacions de la
realitat en què de vegades el
submergeix el seu autor.

Fins ara, les seves peripè-
cies han transcorregut dins

del marc de les historietes
curtes, un format aparent-
ment més modest però que
resulta idoni per concretar
determinades reflexions. És
clar que perquè aquesta
funció tingui lloc, la senzi-
llesa ha d’anar acompanya-
da d’una gran capacitat de
generar atmosferes i situa-
cions molt peculiars.

Trobem definits, en
l’espai i el temps de poques
vinyetes, mons onírics
plens de referències surrea-
listes, amb un explícit i plàs-
tic homenatge a Buñuel, in-
terpretacions de la realitat
des d’una ingenuïtat no
menys superrealista i con-
verses de caràcter teològic
sobre el sentit de la vida. Pa-

radoxalment, aquesta capa-
citat d’incorporar-se amb
total naturalitat a ambients
narratius tan especials és
facilitada per la mediocritat
de les formes de Bardín, tan
propera a la de molts perso-
natges de la primigènia Bru-
guera. La seva silueta és và-
lida com a referència de la
quotidianitat i ens porta
fins a les incerteses dels ca-
pricis de la imaginació. Am-
bivalència que també es ma-
nifesta en la coexistència
simbiòtica de l’humor amb
certa càrrega d’angoixa,
doble vessant que desmen-
teix la seva aparent inno-
cència i el descobreix com a
portaveu de moltes inquie-
tuds de l’autor.

Freakando
CSI Miami
AXN. Dijous, 21.30 h
Michael Hayes
Calle 13. Divendres, 20.40 h

Carles Santamaria

Al Hollywood clàssic,
les grans estrelles es-
taven associades a ar-

quetips de personatges. Bo-
gart era el detectiu de gavar-
dina creuada i barret d’ala
ampla, John Wayne imposa-
va la seva llei al Far West,
James Dean era el rebel
sense causa, Marilyn Monroe
encarnava la innocent rossa
voluptuosa i James Stewart
defensava els valors morals
de l’Amèrica del New Deal. A
la televisió comença a passar

el mateix amb determinats
actors que identifiquem per
les seves caracteritzacions.

David Caruso és la imatge
delpoliciadur i incorruptible,
però amb un cor que batega
per les víctimes innocents.
Primer va ser el detectiu
John Kelly a les dues prime-
res temporades de Policías
de Nueva York, un policia
que malgrat la duresa de la
seva feina no ha perdut el
nord.Duesdonesmarquenla
seva vida: Janice, una nova
agent, i la seva ex, l’advocada
Laura Hughes.

Després Caruso va inter-
pretar el personatge de Mi-
chael Hayes, un antic policia
que arriba a fiscal. És un
home honest que sap aguan-
tar tota mena de pressions i
que no es deixa subornar.
Com si no tingués prou pro-

blemes, Hayes sent una gran
atracció per la seva cunyada.

I, finalment, Caruso tri-
omfa a l’assolellada Florida
com el tinent Horatio Caine
a CSI Miami. Comanda una
unitat de la policia científica
que amb la seva perseverant
recerca acaba atrapant els
malfactors. Caine és impla-
cable i malgrat els proble-
mes familiars que l’envolten,
amb un germà policia mort
que acaba reapareixent i
una cunyada també del CSI
que pateix maltractaments
de la seva parella, ell sembla
impertorbable darrere les
seves ulleres fosques. A la
darrera temporada, l’atrac-
tiva germana petita de
Delko, un dels seus subordi-
nats, li ha robat el cor. Defi-
nitivament, Caruso és el po-
licia de la tele.

Infantil i juvenil
I la mort em parlava
Noemí Bagés
Barcanova. Barcelona, 2006
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

No és agosarat dir que
aquesta novel·la té
l’estructura d’un joc

de nines russes. De fet,
aquesta és l’estructura que
domina una gran part de les
novel·les qualificades de gè-
nere negre. Però és que I la
mort em parlava disfressa
l’etiqueta i això la conver-
teix en una novel·la de dife-
rents registres.

Noemí Bagés (Frankfurt,
1974) publica la seva segona
novel·la en una col·lecció
adreçada preferentment als
joves. La primera va ser Per-
doni, a quin segle diu que
som? El que més destaca de
l’actual és la intriga que ge-
nera en un anar endavant i
endarrere de cadascun dels
personatges, en una intriga
que no dóna totes les pistes,
sinó que les va deixant pel
camí, com qui llença molles
de pa per no perdre’s a la tor-
nada, i que, més que orien-
tar, tranquil·litza el lector
perquè entengui que, a la
llarga, tot s’aclarirà.

I tot s’aclareix. I aleshores
és quan queda el regust
d’una novel·la tancada des

del moment d’escriure’n la
primera frase. ¿Què la fa de
lectura per a adolescents?
Només la incorporació de
dos personatges joves que,
més que protagonistes, l’au-
tora converteix en especta-
dors del que va succeir uns
anys enrere, en el món dels
seus adults.

Unametgederenom,apa-
rentment viuda, es veu invo-
lucrada en un embolic que la
porta de Tarragona a Buenos
Aires, en un viatge que no
serà inútil perquè acaba ser-
vint per entendre una part
de la vida que li ha tocat pas-
sar i entendre la teràpia
d’estar sempre a punt per co-
mençar una nova vida.

¿Què la fa de gènere negre?
Que el que podria ser una
novel·la de conflictes entre
mare i filla es converteix en
l’escenari d’una relació for-
tuïta entre el periodisme
d’investigació i els negocis
bruts del tràfic de drogues.
Però tot és com una pel·lícu-
la, en blanc i negre, projecta-
da sobre el mirall del passat.

L’autora, resident des dels
dos anys a Tarragona, exer-
ceix de professora de llengua
i literatura en un institut de
secundària de Reus. Va néi-
xer a Frankfurt, atzar que la
converteix ara en un “exem-
plar rar i exclusiu” per for-
mar part dels dos-cents au-
tors de la hipotètica ambai-
xada del 2007. Més que cap
altre, per mèrits propis.

Lila i el secret dels
focs. Philip Pullman. Traducció
de Josep Franco. Bromera. Alzira,
2006. A partir de 12 anys
Nou títol de la sèrie La matèria
obscura. Va obtenir el premi
Smarties. El Dimoni del Foc
proposa a la protagonista que
passi per damunt de les seves
flames si vol aconseguir el
sofre reial que li farà descobrir
l’art sagrat de la pirotècnia.

Fi de culs a Mallolca
Pasqual Alapont. Bromera. Alzira,
2005. A partir de 14 anys
Un viatge de fi de curs a Palma
deixa a terra, al port de Dénia,
una de les protagonistes. La
novel·la es mou entre la comè-
dia i l’humor, amb situacions
esbojarrades i d’altres d’ingè-
nues. Aventura juvenil i dels
maldecaps dels tutors.

Els guerrers de les
illes Ginèsies. Antoni Oli-
ver. Il·lustracions de Calo. Bromera.
Alzira, 2006. A partir de 12 anys
Novel·la finalista del premi Vi-
cent Silvestre de narrativa in-
fantil. Els protagonistes viat-
gen per un mar de bruixeria i
s’han d’enfrontar a criatures
ferotges sota el poder de la
deessa Tres Formes.

L’actor David Caruso
protagonitza ‘CSI Miami’
i ‘Michael Hayes’. SP


