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Mirar-sealmirall i
veure-s’hielefant

Equilibris i accidents

Guerra Santa… Claus

Còmic
Caída de bici
Étienne Davodeau
Ponent Mon. Rasquerra, 2006

Josep Gálvez

Malgrat que l’ordre
d’aparició en el
nostre mercat s’ha

invertit, Caída de bici és
anterior a La mala gent,
també publicada aquí per
Ponent Mon, tot i que
totes dues se situen en una
mateixa fase creativa del
seu autor, Étienne Davo-
deau. Una fase definida
per la maduració de les
seves tècniques narratives
en el seu continu intent de

reflectir diferents aspectes
de la realitat social france-
sa, bé des del reportatge,
bé des de la ficció, com en
aquesta obra. I el cas és
que la seva evolució cohe-
rent i allunyada de la co-
mercialitat fàcil ha acon-
seguit un certa populari-
tat, com ho testimonia el
premi dels llibreters ator-
gat a Caída de bici al saló
d’Angulema del 2005.

Poques vegades una por-
tada exercirà la seva funció
d’introductora al relat com
en aquesta ocasió. La
nuesa del carrer d’un petit
poble anuncia observaci-
ons i descripcions properes
al naturalisme, mentre
que la presència d’ele-
ments sensuals, especial-

ment amb la llum i el color,
prologuen la calidesa dels
sentiments i les emocions.
D’altra banda, l’aparent
calma del racó vilatà es veu
alterada pel desordre dels
cables de la llum, que indi-
quen potencials distorsi-
ons i conflictes.

La narració comença amb la
descripció d’unes senzilles
i poc exòtiques vacances al
camp, que compten amb el
component significatiu del
retorn a la casa familiar
amb la vella mare malalta
d’Alzheimer. La successió
de situacions quotidianes
van definint la personalitat
dels personatges i generen
identificacions i allunya-
ments que ens impliquen

en la ficció. I és que tot i
que no hi ha grans drames,
sí que sovintegen els se-
crets que es desvelen tot
seguint una hàbil estratè-
gia narrativa de dosificació
de la informació destinada
a provocar misteris, sor-
preses i, lògicament, inte-
rès en la lectura. I al bell
mig de l’evolució dels esde-
veniments, definits per uns
diàlegs senzills i descriptius
con els dibuixos, apareix
com un leitmotiv la figura
de la bicicleta, de l’apre-
nentatge, l’emoció, els ris-
cos, les caigudes i els acci-
dents de la seva conducció,
que es poden interpretar
com a signes de les trajec-
tòries vitals dels protago-
nistes de la història.

Freakando
Carles Santamaria

El combat ideològic
s’escalfa a mesura
que s’apropa el Nadal.

La cadena Wal-Mart ha
anunciat que enguany a les
seves botigues en lloc de de-
sitjar unes “Bones festes”
com l’any passat farà cam-
panya amb l’eslògan “Bon
Nadal”. La raó d’aquest
canvi de lema publicitari és
la protesta que van protago-
nitzar grups religiosos nord-
americans en contra de la
secularització del Nadal en
aquests grans magatzems.
Una portaveu de Wal-Mart
ha afirmat: “No tenim por a
dir «Bon Nadal»”. Per si no
n’hi havia prou amb Iraq,

Corea del Nord i Iran, ara
els nord-americans ja tenen
una altra guerra santa a
casa.

A l’altre extrem polític i
climàtic, el president Hugo
Chávez li ha declarat la
guerra a l’imperialista
Santa Claus. En una nova
ofensiva propagandística, el
combatiu govern de Vene-
çuela promou una campa-
nya en què els motius nada-
lencs estiguin inspirats en
la tradició del país, és a dir,
el pessebre i la planta tropi-
cal Flor del Nadal. S’han
acabat els avets i els homes
disfressats de Santa Claus
tocant la campana i suant
la cansalada al tròpic. Les
autoritats veneçolanes han
pres una altra decisió enca-
ra més popular: avançar les
pagues extres a funciona-

ris, jubilats i pensionistes,
mesura que té a veure amb
les eleccions presidencials
del pròxim 3 de desembre.
I és que Chávez és el rei
mag de la política.

Ara l’atenció internacio-
nal està centrada a Catalu-
nya, en les mesures que
prengui el govern de l’Ente-
sa tripartida envers el
Nadal. Segons fonts del

Palau de la Genialitat no es
descarta posar un cagatió
gegant amb la cara de David
Madí a la plaça de Sant
Jaume per donar-li bastona-
des. El regal serà un fantàs-
tic DVD edició col·leccionis-
ta de la superproducció Per
Nadal cada convergent al
seu corral, que porta com a
extra el making of Allò que
el Montilla s’endugué.

Infantil i juvenil
Fora tristesa!
Toon Tellegen
Traducció d’Auke Oosterhoff
Il·lustracions de Mercè López
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 12 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Uns científics han
descobert que els
elefants es reconei-

xen com a tals. Les afirma-
cions científiques es basen
en un únic elefant i ja se
sap que, en totes les espèci-
es, sempre hi ha algú que
surt del cànon establert.
Diuen també que els ele-
fants són capaços de plorar
els seus morts i que, quan
s’entristeixen per la pèrdua
d’un col·lega, espongen les
orelles, retorcen la trompa
i somiquen.

Sembla que Toon Telle-
gen (Den Briel, 1941) ja fa
temps que en sabia alguna
cosa de tot això. Metge de
professió, la seva passió per
la personificació del bestiar
li deu venir de l’estada de
tres anys a l’Àfrica amb la
comunitat massai. De
segur que allà va descobrir
que, sense ser científic,
també es poden tenir uns
coneixements superiors
sobre la natura. El cas és
que Toon Tellegen ha escrit
des d’aleshores nombrosos

contes sobre bestiar: L’ele-
fant fa llum, L’elefant de
ciutat, Cartes de l’esquirol,
de la formiga, de l’elefant,
de l’ós... i L’aniversari de
l’esquirol. Entre els seus re-
lats recents hi ha també
Fora tristesa! La faula té
els aires de faula d’autoaju-
da, sense caure en la recep-
ta i optant per la reflexió
sobre la situació que crea
un estat de depressió.

De fet, els que la patei-
xin, no se’n sortiran gaire
bé després de llegir Fora
tristesa!, perquè ni que la
conclusió sigui positiva, el
recorregut, amb un humor
subtil escàs, és tan al·legò-
ric que cal una bona dosi de
fe en l’autor.

Tellegen opta per un grill de
bosc amb un maldecap ter-
rible que demana que els al-
tres animals l’ajudin a supe-
rar la tristesa. L’esquirol, la
tortuga, la formiga, l’elefant
i un escarabat fan el que
poden, ni que sigui enfilant
l’elefant al capdamunt d’un
arbre petit o fent volar el
cargol quan cau en picat.

Fa l’efecte que, com l’ele-
fant, Tellegen s’ha mirat al
mirall i s’hi ha reconegut
més pel que porta escrit
que pel que explica de nou.
Fora tristesa! és una mena
de capritx com el que tenen
aquells autors que agafen
fama i s’hi repengen, sense
pensar quin són els lectors
que els l’han donada.

L’esparver
Anna Tortajada. Il·lustracions de
Pedro Rodríguez. Barcanova. Bar-
celona, 2006. A partir de 10 anys
Al nord de Tunísia tenen la
tradició de caçar amb espar-
vers. Es tracta d’un ritu que
en la novel·la els dos joves
protagonistes aprenen dels
seus oncles. Relat de desco-
berta des de la captura de l’au
fins al seu alliberament.

Abans de néixer,
després de morir
Jaume Cela. La Galera. Barcelona,
2006. A partir de 14 anys
Les angoixes i incerteses
d’una noia que ha perdut la
mare porten el lector a conèi-
xer un seguit de records de la
protagonista, que a més té
cura del pare i el germà.
Novel·la premi Ciutat d’Olot.

Joschka el Setè de
Cavalleria. Joachim
Masanneck. Traducció de Carme
Gala. Columna. Barcelona, 2006
A partir de 10 anys
El benjamí de les Feres planta
cara als Gorres de Foc. La res-
posta de la temuda banda de
skaters no es fa esperar. Volen
ser els únics amos de la ciutat i
que les Feres desapareguin.
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