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Uncircdecontes
menutsperagrans

Una gran història

‘Sum est in novis’, a Terrassa

Còmic
Persèpolis
Marjane Satrapi
Norma Editorial. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

L a publicació en cata-
là d’aquest integral
que recull els quatre

volums de Persèpolis és, en
aquest mercat més aviat
poruc i encongit, un signe
indubtable d’un cert èxit
previ. I és que aquesta obra,
que ha estat molts cops
guardonada a tot el món,
ha trencar els motlles limi-
tadors de la suposada co-
mercialitat i s’ha convertit
en un referent de la histori-
eta contemporània.

Les raons d’aquest tri-
omf, curiosament, no es
troben ni en una temàtica
guarnida d’elements mor-
bosos ni en un dibuix es-
pectacular. Aparentment,
l’estil gràfic voreja la inge-
nuïtat naïf i l’argument és
una narració autobiogràfi-
ca, una més escrita per un
autor jove.

Però a ‘Persèpolis’ Marjane
Satrapi ha sintetitzat de
manera singular l’àmbit in-
dividual i el col·lectiu, cosa
que fa que la història de la
seva vida es lligui intensa-
ment amb l’evolució de la
història contemporània
del poble iranià. A més a
més, la crua i honesta sin-
ceritat dóna credibilitat al
seu personatge, element
clau, que actua alhora com
protagonista i espectador
dels fets narrats.

I és que en ella, i el seu
entorn familiar, confluei-
xen passat i present d’una
vivència conflictiva del pro-
cés històric que comprèn la

revolució contra el Xa, les
diferents fases de la conso-
lidació repressiva del poder
del clergat xiïta i la guerra
amb l’Iraq.

D’altra banda, per asso-
lir la representació d’una
quotidianitat plena d’anor-
malitats i fets extraordina-
ris, l’autora combina la se-

lecció dels petits detalls
quotidians representatius
amb suggeridores el·lipsis,
alhora que enriqueix el to
costumista amb matisos
intimistes. Així mateix, els
diàlegs i la descripció d’una
bona munió de personat-
ges ofereixen la informació
necessària per mantenir

constantment viva i cohe-
rent la narració. I tot això
expressat mitjançant un
grafisme que des del domi-
ni del significat de les imat-
ges i el seu ús narratiu es
plasma en un llenguatge
molt expressiu i en una sin-
taxi imaginativa i plena de
suggeriments.

‘Performance’
Marc Sardà

El pintor egarenc Xa-
vier González i el
poeta barceloní Isaac

Marcet han acabat amb
èxit la peculiar perfor-
mance Sum est in novis, fi-
nançada per una sèrie
d’empreses privades i per
l’Ajuntament de Terrassa.
Els dos artistes s’han tan-
cat i han estat incomuni-
cats durant set dies en una
sala annexa del centre cul-
tural Amics de les Arts de
Terrassa, amb el terra com
a llit i el menjar mínim.
L’experiència ha estat con-

cebuda com un renaixe-
ment espiritual i artístic, i
tenint com a vehicle d’ex-
pressió la paraula poètica i
la imatge pictòrica.

Xavier González Arnau
va afirmar que Sum est in
novis vol ser una demos-
tració de voluntat i de tre-
ball, i sobretot una queixa

social pel tedi i el desdeny
que mostra la societat cap
a les disciplines artísti-
ques. “Hem estat 168
hores per renovar i reno-
var-nos dins un espai clos,
amb la intenció de cons-
truir noves formes, textu-
res i sons, només amb
l’ajut de l’entusiasme, i
amb la finalitat d’assolir
un horitzó artístic”.

El passat 21 de desem-
bre va concloure l’experi-
ència amb una mostra pú-
blica de les creacions. Els
visitants van poder degus-
tar una estranya i efímera
exposició pictòrica i poèti-
ca. Tots dos artistes repeti-
ran l’experiència la ciutat
de Nova York el 2007.

Infantil i juvenil
Contes puça
Riki Blanco
Traducció de Joan Vives
Thule Edicions. Barcelona, 2006
A partir de 9 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Aquest és un dels àl-
bums il·lustrats més
destacats de l’anyada

que acabem de deixar enre-
re. No només per les seves
làmines poètiques sinó
també pels textos que les
acompanyen, catorze peti-
tes històries personals, tin-
tades de surrealisme, perta-
nyents a tot de personatges
propis d’un circ.

La cosa comença perquè
l’home bala es nega a sortir
disparat del canó mentre
no li encengui la metxa la
que haurà de ser la dona de
la seva vida. Una manera
com una altra de posar un
anunci en un portal de con-
tactes i amistats.

És precisament a causa
de la tossuderia d’en Capi-
rot –així és com es diu
l’home bala–, que tots els al-
tres personatges del circ
s’acosten a la boca del canó
per marejar la perdiu i fer
desistir el col·lega de pista
de la seva bajanada.

Una excusa fantàstica
perquè l’autor faci passar
per davant del visitant de

l’àlbum un reguitzell de per-
sonatges estrafolaris, que
ell mateix caricaturitza
amb unes il·lustracions que,
com els textos, s’acosten
també al surrealisme. Co-
lors forts, torrats, llum d’in-
terior, foscor, alba i joc
d’ombres. Un passeig visual
inesgotable que té la força
afegida que porta inevita-
blement a la lectura.

Hi apareixen, a més de l’home
bala, Madame Amulette, la
vident; August Fonedís, l’es-
capista; Mijhail, el llançaga-
nivets, i Rasputin, l’entoma-
ganivets; Regina, la trape-
zista –¿què té aquesta noia
que acaba sent la buscada
dona d’en Capirot, l’home
bala?–; Vartina, la maga; Ai-
noha, la funàmbula; Olivia
Vati, la il·luminadora; Hilari,
el domador de puces; Ner-
venkitzel, la directora d’or-
questra; Ding Dong, el pa-
llasso; Elena, la contorsio-
nista; i Bartomeu, el creador
d’ombres xineses.

A banda de l’atractiu de
mirar i remirar, observar i
descobrir cadascuna de les
làmines de l’àlbum, el lector
es trobarà en cada petit
conte amb un final sorpre-
nent, ingenu a vegades,
imaginatiu d’altres, esmolat
en més d’una ocasió, irònic
sovint, i una porta oberta a
la xafarderia sobre què
amaga cadascun dels per-
sonatges darrere el seu
paper d’artista.

Xocolata. Trinitat Gilbert
Il·lustracions de Mariona Cabassa
La Galera. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys
D’on ve la xocolata? Quin és el
seu origen? De quina planta
s’extreu? Com s’elabora? Tot
el procés que se segueix des
de la plantació fins a l’èxtasi
de la xocolata cuita amb curi-
ositats, receptes, llocs per vi-
sitar i el conte Ton i Guida.

Pizza a Pisa i un
bergant per postres
Stefan Wilfert. Traducció de
Ramon Monton. Il·lustracions de
Daniel Napp. Edicions del Pirata
Barcelona, 2006. A partir de 10 anys
El comissari Dietrich i el seu
fill Lukas es troben immersos
a Pisa en una investigació
apassionant. Tretze relats po-
licíacs, ambientats a Pisa.

Jo també cuino
Brigitte Carrère. Traducció de Pau
Joan Hernàndez. Il·lustracions de
Serge Carrère. Combel - Casals
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys
Llibre per tenir ben a prop
dels fogons. Plats de tota
mena i per a tots els gustos,
des de simples entrants a so-
fisticades postres. Consells
pràctics per als mé s petits.

Xavier González i Isaac Marcet en acció. JOSEP MASIP


