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Plat de caníbal
sense escuradents

Martin Luther King

El pes del fum d’una cigarreta

Còmic
King
Ho Che Anderson
Edicions de Ponent. Alacant, 2006

Josep Gálvez

K ing és una obra
molt peculiar en un
mitjà com el del

còmic nord-americà, en
què no sovintegen els lli-
bres explícitament polítics
i encara menys els biogrà-
fics. Curiosament, un pro-
ducte tan específic no va
néixer de la voluntat de
l’autor, Ho Che Anderson,
nascut a London (Canadà)
el 1969, sinó de la de Gary
Groth, l’editor de Fanta-

graphics. Tot i això, An-
derson aconsegueix una
creació molt personal,
tant en l’estructura narra-
tiva com en el tractament
gràfic.

El relat es conforma
mitjançant la concatena-
ció de seqüències que re-
presenten, tot seguint un
ordre cronològic, des del
1952 fins al seu assassinat
a Memphis el 4 d’Abril del
1968, una sèrie de talls ho-
ritzontals de la vida de
Martin Luther King jr. Són
setze anys en què la figura
privada, o més ben dit,
d’una irradiació pública li-
mitada d’un pastor protes-
tant passa a convertir-se
en el referent polític més
important de tota la co-

munitat negra dels EUA.
És un procés en què la
seva evolució personal es
confon amb l’evolució
col·lectiva de la lluita no vi-
olenta contra la segregació
racial.

Aquesta ambivalència indi-
vidual i col·lectiva de la fi-
gura, i de la seva biografia,
és reflectida amb tècni-
ques narratives que facili-
ten al lector l’objectivitat
de l’allunyament. D’una
banda, intercala pàgines
de confrontació coral d’opi-
nions anònimes però sig-
nificatives sobre la figura
de Martin Luther King; de
l’altra, el punt de vista del
narrador apropa la mirada
del lector al personatge i el

seu entorn, però assenya-
lant alhora la nostra situa-
ció externa.

El blanc i negre, majori-
tari, és utilitzat de manera
que destaquen els contras-
tos, amb un estil que recu-
pera la força expressiva
dels gravats des de la refe-
rència dels negatius foto-
gràfics. D’aquesta manera
es basteix un intens i sug-
geridor retrat dinàmic d’un
dels moviments socials
més importants del segle
passat, des del seu naixe-
ment fins a la crisis deriva-
da de l’estancament i l’apa-
rició del moviment alterna-
tiu del poder negre que va
optar per la confrontació
radical amb la societat
blanca i la lluita armada.

Freakando
Carles Santamaria

Periòdicament es difo-
nen estudis elaborats
per organismes o in-

vestigadors sobre tota mena
de qüestions, ja siguin trans-
cendentals per al futur de la
humanitat o per passar una
estona riallera. Una de les
darreres fa referència als
101 personatges que mai
van existir i que han resultat
més influents. La llista té
noms com ara Pare Noel,
Micky Mouse, el rei Artús,
Frankenstein, James Bond i
la Barbie. Però qui encapça-

la la classificació no és cap
altre que el conegut com
l’home Marlboro. Ja saben,
aquell anunci publicitari on
un cowboy modern a cavall
fuma una cigarreta en mig
d’un prat. L’imatge simbolit-
zava la independència d’un
home lliure i va provocar que
les vendes d’aquesta marca
es multipliquessin.

Anys més tard, Wayne
McLaren, un dels actors que
havia fet el paper del
cowboy fumador, va prota-
gonitzar una impactant
campanya antitabac. Les
imatges de l’antic anunci es
superposaven amb les de
Wayne en un hospital, ma-
lalt de càncer de pulmó,

amb el següent eslògan: “Vi-
vint entre aquests tubs,
com d’independent ets tu?”.

Però no solament la pu-
blicitat ha popularitzat el

tabac. El cinema de Holly-
wood té icones on la cigarre-
ta va enganxada al perso-
natge. La imatge de
Humphrey Bogart era ga-
vardina creuada, barret
d’ala ampla i cigarreta pen-
jada dels llavis, mentre que
les femmes fatales com Ava
Gadner seduïen amb el fum
que sortia de la seva boca.
Quan l’actor Peter Falk va
tornar a fer el personatge del
tinent Colombo, després de
molts anys, li van preguntar
quina era la cosa que més
havia canviat a la televisió.
La resposta va ser: “Ara hi
ha menys cendrers”. Kojak,
anys enrere, ja havia canvi-
at el tabac per un xupa-xups.

Infantil i juvenil
L’illa de Canibàlia
Miquel Ribas
Il·lustracions de Rebeca Luciani
Editorial Alfaguara - Grup Promotor
Barcelona, 2006. A partir de 8 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Qui s’atreveix a dir
que aquest conte de
Miquel Ribas (Barce-
lona, 1972) és una

història de gènere fantàs-
tic? Hi ha qui encara som-
nia a fer un bon àpat amb
les parts més sucoses d’una
pobra víctima. I no cal dir
que des de les grans olles de
la selva –Folch i Torres i
Massagran ja en donen fe–,
els estris de cuina s’han so-
fisticat prou amb els micro-
ones i els forns d’alta cocció.

Però aquest avenç tecno-
lògic, a l’abast de qualsevol
caníbal urbà, no és precisa-
ment el que utilitzen els di-
minuts habitants de l’illa de
Canibàlia, on va a parar el
protagonista del conte, que
ha il·lustrat amb el seu estil
singular Rebeca Luciani,
amb aquests personatges
esperpèntics tan seus que,
per cap sembla que tinguin
una patata de Prades.

Un conte llarg perquè en
realitat el que fa l’autor és
allargar la tensió i la incòg-
nita fins a un centenar de
pàgines fins que el protago-

nista –i també el lector–
descobreixen que l’illa en
qüestió no és sinó un refugi
de petits caníbals que utilit-
zen el mètode de l’acolli-
ment per preparar el visi-
tant de cara al gran festí del
plat a taula. Aquest, però,
acaba sent un plat a taula
amb escuradents frustrat
perquè no hi ha tec, gràcies
a la perícia de la víctima i,
tot s’ha de dir, al cop de mà
d’un dels habitants...

El conte té com a rerefons la
vida marinera i, en conse-
qüència, el risc que corre un
navegant que surt a fer una
passejada amb el seu veler
esperant tornar aviat a casa
abans que sàpiga que desco-
brirà l’illa que no havia vist
mai tan a prop de la costa
del seu port. Miquel Ribas és
antropòleg –i potser això ex-
plica la seva tirada cap a un
tema com el canibalisme–
però també ha fet guió i do-
cumentació.

A inicis d’any tenia entre
mans amb Digital Dreams
Films un projecte d’anima-
ció en 3D també relacionat
amb els fogons: Els capipo-
ta, amb uns éssers que
tenen retirada als de Cani-
bàlia: cap gros, només
potes, i amb personatges
quotidians: un busca-raons,
un cagadubtes, un gracio-
set, un porc, un pintamira-
llets i un que tira a fantas-
ma. Plat d’antropòleg, per
acabar de fer-ho rodó.

Jo Tirant, tu Carmesina
Enric Lluch. Il·lustracions de Toni
Cabo. Bromera. Alzira, 2006
A partir de 8 anys
Es diu Carmesina o Marquesi-
na, la nova companya que ar-
riba a l’escola. Dels dubtes se
n’aprèn. I d’aquesta manera el
petit protagonista i l’ofici lite-
rari de l’autor donen a conèi-
xer aquest personatge de fic-
ció des d’una òptica inèdita.

Quina bicicleta més
tossuda! Mariasun Landa
Traducció de Pau Joan Hernàndez
Il·lustracions d’Asun Balzola
Baula, 2006. A partir de 8 anys
La Kleta és una bicicleta ver-
mella que recorre els carrers
amb el seu propietari, un em-
pleat municipal encarregat
d’aspirar els renecs i els in-
sults dels conductors.

Peix. Trinitat Gibert. Il·lustraci-
ons de Mariona Cabassa La Galera
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys.
Llibre divulgatiu que explica
les característiques d’algunes
espècies, el seu origen, com es
reprodueixen, on viuen i què
mengen, què és la pesca, com
es conserva el peix, on es ven, i
afegeix unes notes de consum,
salut, curiositats, receptes...

L’home Marlboro. SP


