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Fer valdre el títol
de reina de casa

Mitologia brasilera

Fer el mico a classe

Còmic
Tierra de historias
Wellington Srbek i Flavio Colin
Edicions de Ponent. Alacant, 2006

Josep Gálvez

Amb Tierra de histo-
rias ens arriba una
de les obres més

importants de Flavio Colin
(Rio de Janeiro, 1939-
2002), un dels pocs dibui-
xants de la historieta bra-
silera que va aconseguir
mantenir una activitat
creativa contínua durant
un llarg període de temps,
més de quaranta anys.

Aquest fet es pot conside-
rar destacable en un mer-
cat molt feble i dominat
per les ofertes foranes, es-
pecialment les nord-ame-
ricanes i darrerament les
japoneses.

Dins d’aquesta situació, Fla-
vio va evolucionar des d’un
estil realista estàndard, lli-
gat als còmics d’horror,
fins a un d’altre de més
propi i sintètic, que incor-
pora la netedat, senzillesa
i força expressiva de la ca-
ricatura. Amb aquest traç
el seu dibuix contundent i
alhora ingenu, que expres-
sa una peculiar combina-
ció de costumisme i imagi-

nació, connecta amb el to
d’una part de les històries
populars del Brasil.

L’argument de Tierra de
historias, amb textos de
Wellington Srbeck, se situa
dins del camp de la narrati-
va popular que tracta sobre
la figura dels bandolers jus-
ticiers. Camperols que es
rebel·len contra un acte
concret de l’opressió, que
pateixen per part dels ter-
ratinents, en aquest cas els
anomenats coroneles, i del
poder polític i militar que
empara a aquests i se situ-
en en la marginació de la
il·legalitat.

Amb la referència de
Gran Sertao, el llibre de

José Guimaraes Rosa, Ti-
erra de historias, es desen-
volupa en el context geo-
gràfic i social del Norte de
Minas i al bell mig d’un en-
frontament armat entre
coroneles, bandolers cone-
guts com yagunzos i l’exèr-
cit. El relat es construeix
sobre la fragmentació de
petites històries, ingènues,
lleugeres i flexibles com les
narracions orals. Aquestes
recreacions parcials de
l’univers del Sertao, apor-
ten retrats individuals,
anècdotes i situacions que
estenen lligams entre si per
acabar configurant des de
la senzillesa una narració
complexa i coherent.

Freakando
Un mono en mi clase
Cartoon Network
De dilluns a divendres, 8.20 i 17.15 h

Carles Santamaria

Ara que anar a escola
s’ha convertit en una
experiència traumà-

tica per a una part significa-
tiva d’estudiants i profes-
sors, la visió de la sèrie de di-
buixos animats Un mono
en mi clase resulta una ex-
periència estimulant. L’ar-
gument d’entrada és deli-
rant. Un nen de 12 anys,
Simón León, acaba per un
error administratiu a l’esco-
la Charles Darwin. La pecu-
liaritat d’aquesta institució
educativa és que tant el per-
sonal docent com els alum-
nes són una colla d’animals.
No és que practiquin cap
mena d’assetjament físic o
psicològic. Estem parlant
del centre on van a estudiar
les bestioles del zoològic. El
director és una granota i la
professora d’art dramàtic és
una camaleó.

L’alumne més trapella
és un mico anomenat Jake,
que no para de ficar-se en
embolics. Ràpidament es
fa amic del nouvingut
humà, que després de su-
perar el xoc inicial, s’acaba
integrant a la seva nova
classe. Ingrid, una gi-
rafa que sobresurt a
l’aula, s’enamora
del nen. El tauró
Virgil Sardovsky és
el pinxo del col·legi,
encara que és menys
dur del que vol apa-
rentar. Simón desco-
brirà un munt de
coses als seus nous
companys, mentre
que els animalets li
mostraran una curi-
ositat insaciable i
una visió dife-
rent del
món.

Cartoon
Network
torna a demos-
trar amb aquesta
nova sèrie
que està a
l’avant-
guarda de
l’animació,

Infantil i juvenil
La mainada de la reina
Agnès Bertron
Traducció d’Elena Martín
Il·lustracions de Roser Capdevila
Editorial Baula. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Sovint se sent a dir com
de difícil és explicar als
primers lectors algu-

nes de les conseqüències de
viure en un determinat am-
bient domèstic i social. Això
sembla que és el que Agnès
Bertron (Saint Germain en
Laye,1960)–unaautoraque
anava per metgessa– s’hagi
plantejat a l’hora d’escriure
La mainada de la reina, un
conte d’àlbum que té aquí
Roser Capdevila, la veterana
il·lustradora de ressò inter-
nacional que beu de les fonts
dels seus traços peculiars i
dels seus personatges secun-
daris, propis de Les Tres Bes-
sones, per representar una
cortambunaparellareialde-
cidida a reduir la baixa taxa
de natalitat amb la criança
d’una dotzena de plançons!

El cas és que la reina del
conte està disposada a exer-
cirdedebòdemaredeladot-
zena i per això en té cura tot
el dia, juga amb ells i, de tant
saltar i córrer, acaba conver-
tint el palau en una mena de
ludoteca amb brivalls estil

Supernanny. Però el rei, tip
de tanta gresca, després
d’esbroncar la seva dona, vol
canviar les coses. Només
aconsegueix que a la reina li
pugi la mosca al nas i que,
amb els seus dotze hereus,
se’n vagin tots de palau.

Però els reis i els prínceps
i les princeses també s’enyo-
ren. I la separació dura poc.
Just quan criats i soldats
han deixat el palau per bus-
car-los, el rei és assaltat per
uns pispes amb pinta de si-
lenciosos que volen aconse-
guir el tresor reial. És ales-
hores quan el retorn casual
de reina i petits fa que
aquests esmolin l’enginy i,
creatius i trapelles, espantin
els lladres sense prendre
mal. Agnès Bertron resu-
meix la seva tesi així: “A la
vida, una mica d’ordre i unes
quantes regles conviuen per-
fectament amb la creativitat
i la fantasia”. I sense la pín-
dola de Supernanny ni amb
mesures repressives, la tran-
quil·litat torna a palau.

I un no es pot estar de
pensar en quan la dotzena
de plançons ja s’afaitin –els
sis prínceps– o es depilin
–les sis princeses– i siguin
capaços de pensar que es
pot fer skate, grafits i mini-
botellón, sempre que amb
creativitat i fantasia se sigui
també capaç de no passar-
se pel folre unes quantes re-
gles ni fer de l’ordre una
riota. És a dir, amb la lliçó
apresa des de petits.

Ala de Corb i la gran
revolta. Enric Larreula
Il·lustracions de Jordi Vila Delclòs
Edicions Baula. Barcelona, 2006
A partir de 10 anys
Ala de Corb, el pirata larreu-
lià, home del Carib, valent,
audaç i educat, necessita re-
novar l’artilleria de la seva illa
i l’únic que en té és el mar-
quès de la Chirivía, un trafi-
cant d’esclaus.

Fil que penja
Maria Dolors Pellicer. Il·lustraci-
ons de Josep Ferrer. Bromera
Alzira, 2006. A partir de 10 anys.
Resulta que la Bufa no és una
gata corrent. Cal desafinar molt
per espantar ratolins amb can-
çons. O ser molt gata per fer-se
amiga d’un gos. O ser molt
perspicaç per resoldre el cas de
les botifarres desaparegudes.

L’ós amic
Mario Rigoni Stern. Traducció
d’Enric Tudó. Il·lustracions de Se-
bastià Serra. Editorial Cruïlla
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
En un parc d’una ciutat siberia-
na es presenta un petit ós men-
tre les criatures corren per la
neu. L’ós no és dels que van fa-
mèlics ni maten per menjar,
sinó que fa molts amics.

tant per la qualitat de la
producció com per l’origi-
nalitat de la proposta. Són
uns dibuixos que tenen un
missatge a favor de la tole-
rància i del respecte per la
diferència. Abans de sortir

de casa al matí, mentre
fem el cafè, veure uns mi-
nuts d’Un mono en mi
clase desperta bon rotllo i
provoca un somriure. No
està gens malament per co-
mençar el dia.


