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Metàfora
de la grisor

Viatges sense destí

Mira que arribo a ser bandarra

Còmic
Puede que esta vez
Sonia Pulido i Xavi Doménech
Sinsentido. Madrid, 2006
Ganges
Kevin Huizenga
Sinsentido. Madrid, 2006

Josep Gálvez

Les imatges que di-
buixa Sonia Pulido
tenen un encís espe-

cial, són lleugeres, fràgils,
volàtils com la lletra d’una
cançó que ens porta sem-
pre un record, un moment

viscut o imaginat. Hi gene-
ren sensacions que insinu-
en universos propis, són
l’encarnació del concepte
de figuració narrativa, de
la il·lustració que ha per-
dut el text i, sola sobre el
paper, es posa a explicar
una altra història.

A Puede que esta vez,
Sonia Pulido, acompanyada
pels textos de Xavi Domé-
nech, descriu setze mo-
ments, situacions més o
menys indefinides, setze pe-
tits viatges al voltant d’un
personatge femení i anònim
que, pel fet de no tenir nom,
en pot tenir molts. La repre-

sentació de les seves il·lusi-
ons i frustracions en una
magnífica exhibició de jocs
de suggeriments icònics, va
teixint una mena de dansa
vitalista que evoluciona des
de la negació fins a la rei-
vindicació del risc que ex-
plicita el títol d’aquest lli-
bre, en què el plaer de viat-
jar per les imatges s’imposa
a la voluntat d’un destí nar-
ratiu definit.

Una cosa similar passa amb
Ganges, del nord-americà
Kevin Huizenga, en què els
relats, en aquest cas en for-
mat de narració figurativa,

també construeixen itine-
raris tan singulars i atípics
com seductors. Són narra-
cions que descriuen una
sèrie de desplaçaments
mentals generats per la in-
trospecció, les reflexions,
les cabòries i les especulaci-
ons de Glenn Ganges, el seu
protagonista. Un dels as-
pectes més interessants és
el tractament del temps, es-
pecialment en la primera,
on juga amb el llenguatge de
la historieta i els seus codis,
i la darrera, en què la repe-
tició d’imatges ens situa en
la indefinició temporal fron-
terera amb els somnis.

Freakando
Me llamo Earl
Canal Fox (Digital +). De dilluns a
divendres a les 20.10 i a les 00.05 h

Carles Santamaria

La darrera troballa te-
levisiva és la sèrie
Me llamo Earl, una

nova comèdia de situació
que ja és comparada amb
tot un clàssic modern com
Frasier. Si els germans
Krane eran dos reputats
psiquiatres d’èxit, esnobs i
llepafils, Earl i Randy són
un parell de lladregots sa-
pastres i perdedors. Un
bon dia Earl guanya un
premi a la loteria, però

mentre salta de joia al car-
rer, un cotxe l’atropella i la
butlleta guanyadora surt
volant. Ingressat a l’hospi-
tal, reflexiona sobre la seva
vida i conclou que sola-

ment amb bones accions
es pot tenir èxit. I gràcies a
un cop de vent, la butlleta
torna a les mans d’Earl. El
nostre heroi fa una llista
amb totes les seves malife-
tes i decideix esmenar-les.

Però de vegades no re-
sulta tan fàcil arreglar les
coses, com en el cas d’una
antiga nòvia més dolça i
melosa que un dònut farcit
de xocolata, nata i melme-
lada. L’Earl estava tip
d’aquesta ensucrada rela-
ció i va simular la seva prò-
pia mort en lloc de dir-li a la
cara que s’havia acabat el
bròquil. Quan ell decideix
tornar-la a veure per expli-
car-li la mentida, la pobra
noia pateix un cobriment
de cor. Ara resulta que ella

té un nou xicot que també
mostra símptomes de can-
sament sentimental, i en
sentir la història de la falsa
mort de l’Earl, decideix se-
guir l’exemple. Resultat:
novament és una vídua
desconsolada.

Els personatges secundaris
de la sèrie són delirants,
començant pel seu germà
Randy, que es passa el dia
bevent cervesa i mirant la
tele. També són bons Joy,
l’exdona que li va posar les
banyes, i Catalina, la sen-
sual noia de fer feines que
treballa al motel on viuen
Earl i Randy.

Una sèrie d’humor
intel·ligent sota una capa
aparentment barroera.

Infantil i juvenil
El nen gris
Lluís Farré
Il·lustracions de Gusti
La Galera i Cercle de Lectors
Barcelona, 2006. A partir de 6 anys

L’astrònom
Walt Whitman
Versió d’Ana Duesa. Il·lustracions
de Loren Long. RBA-La Magrana
Barcelona, 2006. A partir de 6 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Del tàndem Lluís Farré
i Gusti en surt un
conte breu que té

com a protagonista un petit
personatge gris, no només
de color, sinó d’esperit. Una
grisor metafòrica que co-
mença a insinuar-se des del
primer moment amb una
entrada prometedora quan,
només néixer, sent que sa
mare clava un clatellot a son
pare perquè ell li acaba de
dir que la criatura no pot ser
seva de cap de les maneres.

Vet aquí, però, que aques-
ta atrevida “immoralitat li-
terària per a infants” es va
desinflant a poc a poc per-
què el rerefons del conte
només gira al voltant de la
pretesa grisor del xaval i de
l’encara més grisor que mos-
tra el galifardeu en la seva
manera de veure el món fins
que, per art i màgia d’un
hàmster, la criatura trenca
el posat poc mediàtic i co-

mença a riure fins a tenir el
color que el confirma com a
membre de sang de la nissa-
ga familiar.

Vista l’anècdota, doncs,
l’àlbum deixa entreveure
que qui s’ho ha passat
bomba és el dibuixant Gusti,
que ha il·lustrat les diferents
escenes del conte amb tècni-
ques de collage barrejades
amb làmines de traç gruixut
que desvelen el protagonista
del conte com un petit
monstre o, dit d’una altra
manera, engrandit i estrafet
com si hagués estat extret
d’un mirall deformador de
parc d’atraccions.

D’altra banda, l’il·lustrador de
The New York Times Loren
Long, autor de l’àlbum Les
pomes del Sr. Peabody, ha
donat vida, amb una sèrie de
làmines que reprenen el seu
estil dens, a l’infant protago-
nista del poema Quan vaig
sentir l’erudit astrònom, del
poeta nord-americà Walt
Whitman (1819-1892).

Loren Long deixa que el
seu personatge mostri
l’avorriment que sent en
una sala de conferències
mentre un astrònom fa la
seva tesi doctoral. Fuig del
suplici i observa els estels,
una manera de començar a
somiar. La contraportada de
l’àlbum reprodueix el text
del poema original, mentre
a l’interior cada làmina té la
transcripció vers a vers que
serveix de pauta a Long.

El món en fotos
(De toi a moi)
Anne Lauprête. Traducció de
Pilar Serra. Editorial La Galera
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
Un viatge fotogràfic per di-
versos països per conèixer
els costums dels infants.
Il·lustrat amb fotos de diver-
ses agències, el recull fa èm-
fasi en les cultures més po-
bres del planeta.

Em dic Vito
Anna Canyelles. Il·lustracions
d’Agustín Comotto. Edebé
Barcelona, 2006. A partir de 4 anys
Àlbums basats en la il·lustra-
ció amb un argument senzill
que té per funció ensinistrar
els primeríssims lectors amb
frases breus impreses per
partida doble en lletres ma-
júscules i en lletres de pal.

Les deu gallines i Els
campions trapelles
Sylvia Dupuis i Corine Dreyfuss.
Traducció de Jordi Vidal. Baula
Barcelona, 2006. A partir de 2 anys
Llibres plastificats i resistents,
amb làmines il·lustrades
acompanyades d’una breu ex-
plicació en rodolí. Les imatges
i les paraules es conjuguen
per fomentar la imaginació.

Els protagonistes de la
sèrie ‘Me llamo Earl’. SP

SONIA PULIDO


