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A la Lluna
amb l’arca de Noè

Per altres camins

El temps a les seves mans

Còmic
Els tres camins
Lewis Trondheim
i Sergio García
Sins Entido. Madrid, 2006

Josep Gálvez

La preocupació de
Sergio García per
desenvolupar les

possibilitats gramaticals i
expressives de la historie-
ta, que s’havia manifestat
en el pla teòric a Sinfonía
gráfica, es comença a con-
cretar a la pràctica en
aquest llibre. El fet que Els
tres camins sigui una obra
dirigida a un públic infan-

til no només no és cap obs-
tacle per a aquesta mena
d’experimentació, sinó que
segurament l’afavoreix.

El guió del francès Lewis
Trondheim conjumina les
dosis de senzillesa i imagi-
nació convenients per des-
envolupar amb llibertat la
seva estructura narrativa.
Tres histories neixen i es
desenvolupen conjunta-
ment, però en paral·lel,
fins gairebé el final del lli-
bre, quan conflueixen en
un escenari que les inter-
relaciona. El fet que els
protagonistes s’identifi-
quin amb la consecució
d’un objectiu i amb unes
pautes d’actuació cons-
tants ajuda a desenvolupar

el caràcter longitudinal
del relat i a fer que aquest
s’enquadri en noves uni-
tats sintàctiques.

Les vinyetes desapareixen i el
sentit de l’acció s’orienta i
ordena al voltant del camí i
de la seva direcció. D’altra
banda la pàgina és substi-
tuïda per la doble pàgina
com a marc homogeneïtza-
dor. D’aquesta manera es
configura un tipus d’histò-
ria gràfica que demana i
afavoreix dos tipus de lec-
tura i de gaudiment visual:
el que segueix cada fil ar-
gumental i el que abasta la
doble pàgina sencera. Que
aquest tipus de diversifica-
ció s’estén ho prova la his-

torieta El diario de Sofía,
que Enrique Lorenzo apor-
ta a l’interessant llibre
col·lectiu Diez dedos. En
aquest cas el jove autor po-
tencia l’expressivitat del
que es poc més que una
anècdota al combinar dife-
rents unitats narratives
dins d’una mateixa pàgina.

Aquí l’experimentació
no elimina les vinyetes sinó
que modifica i multiplica la
manera d’agrupar-les i per
tant de relacionar-se gràfi-
cament i narrativament.
Aquesta variació contínua,
més enllà de l’encís de
l’exercici estilístic, aconse-
gueix diferenciar i fer res-
saltar el to dels diferents
moments del relat.

Freakando
Carles Santamaria

La retina encara con-
serva aquella imatge
de la televisió en blanc

i negre en què Mariano Me-
dina era el meteoròleg de la
única tele del règim anterior.
Recordeu aquella silueta de
funcionari dels sindicats ver-
ticals donant la previsió de
núvols blaus i sol radiant a la
“meseta”, malgrat que molts
tenien la sensació que els
temps eren molt grisos.

Des d’aleshores els ho-
mes i les dones del temps,
com diria el conseller del
bon rotllo, respiren d’una
altra manera. Han esdevin-
gut veritables showmen de
les altes i baixes pressions.
Cadascú té el seu estil a l’ho-

ra de dir-nos que cal abri-
gar-se, que la tramuntana
bufarà amb força o que la
cota de neu estarà per sota
dels 800 metres. Ajudats de
les noves tecnologies, que
permeten tota mena de si-
mulacions digitals, són ca-
paços de fer dels seus deu

minuts un veritable espec-
tacle audiovisual. Fins i tot
tenim canals televisius es-
pecialitzats en la informació
meteorològica que et per-
meten saber quina tempe-
ratura fa a Damasc, dada
imprescindible per sortir de
casa amb paraigua o sense.

El cinema també ha fet
que els meteoròlegs siguin
protagonistes de pel·lícu-
les. Bill Murray, Nicolas
Cage i Nicole Kidman han
encarnat personatges que
tenien el temps a les seves
mans, encara que l’ambició
d’ella no era tant encertar
la predicció com ser una
estrella de la tele. Si per
aconseguir-ho calia matar
el marit o dir que faria un
sol magnífic malgrat que
hagués de ploure a bots i
barrals, la femme fatale del
temps no dubtava a fer-ho.

No cal menystenir el
poder d’aquests professio-
nals que són capaços de
fer-nos canviar la roba que
portarem o variar els plans
del cap de setmana, cosa
que no aconsegueix cap di-
rigent polític del món
mundial.

Infantil i juvenil
Viatge a la Lluna
i L’arca de Noè
Josep M. Espinàs i David Nel·lo
Música de Xavier Montsalvatge
Tritó Edicions. Barcelona, 2006
A partir de 3 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Als anys 60, Josep M.
Espinàs va posar lle-
tra i veu a Viatge a

la Lluna, de Xavier Mont-
salvatge, una de les obres
musicals pioneres per in-
troduir els infants en la mú-
sica. Ja abans, el mateix Es-
pinàs havia enregistrat
algun disc per a infants i
també va ser autor d’una
versió narrada de la llegen-
da del Timbaler del Bruc.

Ara Tritó Edicions ha re-
cuperat Viatge a la Lluna i
sobre la partitura de Mont-
salvatge, amb arranja-
ments de Salvador Bro-
tons, n’ha fet una nova nar-
ració oral amb els actors
Cristina Cervià i David Pla-
nas. El CD inclou un text de
l’escriptor i músic David
Nel·lo sobre L’arca de Noè,
peça també de Montsalvat-
ge, interpretada al piano
per Eugènia Gassull.

Espinàs es va inventar la
colla dels Pesquis, renom
atribuït a un grup que sem-
pre se n’empescava alguna
per fer. ¿I què millor, abans

que la humanitat posés el
peu a la Lluna, que empes-
car-se fer un coet per arri-
bar-hi? David Nel·lo ha fet
una relectura de la tradició
històrica de L’arca de Noè.
Aquí la colla, esclar, és el
bestiari que Noè encabeix
a la pastera per salvar-se
del Diluvi.

I així, des de la introduc-
ció a l’arca fins a la fi del Di-
luvi amb un valset, les peces
de Montsalvatge es desgra-
nen gràcies a les ovelles, el
gall, l’elefant, la puça, el gat
i el cangur. La característi-
ca de les dues narracions és
que s’adrecen a oients de
primera volada i la funció
introductòria a la música
clàssica té el complement
dels contes i que fomenten
la imaginació només a tra-
vés del que escolten.

La col·lecció té mitja dotzena
més d’adaptacions musicals
i narracions orals amb clàs-
sics com ara Pere i el llop, de
Prokófiev; Història de
Babar, de Francis Poulenc;
El soldadet de plom, d’Emi-
lio Aragón i Hans C. Ander-
sen; La caixa de joguines,
de Claude Debussy; Les fau-
les de La Fontaine, de Xavi-
er Benguerel, i Liliana, de
Salvador Brotons i Apel·les
Mestres.

Una sèrie valuosa pel re-
pertori i amb narradors de
teatre i sempre amb l’En-
semble Orquestra de Cada-
qués de fons.

Carrer del Carbó
Marilar Aleixandre. Traducció
de Josep Franco. Bromera. Alzira,
2006. A partir de 14 anys
Als 16 anys, la protagonista
descobreix que els seus pares
biològics van ser de la branca
politicomilitar d’ETA. El pare
va morir en una de les accions
terroristes. En unes vacances
a Euskadi descobreix la nova
imatge del pare.

On ets, Agnès?
Guillem Rosselló. La Galera
Barcelona, 2006. A partir de 14 anys
Suspendre la física pot servir
per descobrir uns escrits que
apareixen misteriosament a
la taula de la biblioteca i que
porten el protagonista a inter-
rogar-se sobre la desaparició
de la seva mare fa molts anys.
El pare n’és sospitós.

L’aniversari robat
Frederic Mayol. Il·lustracions de
Josep Lluís Martínez. El Pirata. Bar-
celona, 2006. A partir de 12 anys
Què passa si et roben el dia de
l’aniversari? El rellotge sem-
bla que és el culpable del mal
moment. L’aventura fantàsti-
ca li farà conèixer l’home de
les pancartes, els lleons de
pedra, la Torre de la Sang...

Nicole Kidman presenta el temps a ‘Tot per un somni’


