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Còmic
Sunday
Víctor Mora i Víctor de la Fuente
Glénat. Barcelona, 2006

El ladrón
de pesadillas
Àngel Puigmiquel
Glénat. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

Lamanca de memò-
ria sobre la pròpia
història és un dels

trets més significatius del dè-
ficit d’autoestima que ha
patit, i encara pateix, el món
de la historieta i que l’obliga
a caminar com un funambu-
lista per sobre del fil d’una
actualitat alhora fràgil i volà-
til. Aquesta realitat negativa
es veu modificada en part
per una important activitat
editorial de reedició del que
podrien anomenar clàssics,
tant internacionals com del
nostre Estat. Ara bé, molts
d’aquests productes es diri-
geixen a satisfer la nostàlgia
de les lectures de la infància
de sectors de lectors i lecto-
res i no arriben a altres fran-
ges de públic. D’altres, com
aquests El ladrón de pesadi-
llas i Sunday, per la seva
concepció editorial, respon-
sabilitat d’Antonio Martín,
s’inscriuen clarament en la
lluita contra l’amnèsia es-
mentada.

El ladrón de pesadillas
permet recuperar una part
essencial de l’obra historie-
tística d’Àngel Puigmiquel.
Són tres narracions creades
per a la revista Chicos, entre

Freakando
Col·lecció de DVDs
de ‘pressing catch’
Luk Internacional
7 de març a la venda

Carles Santamaria

Són les noves grans es-
trelles del pressing
catch. Quan es troben

a l’hemicicle, el públic tre-
mola. Killer Mariano fa fle-
xions amb una sola mà
mentre es fuma un puro.
Desafia els seus detractors
amb crits i tota mena de
gestos. Lion Shoemaker
prefereix observar el seu
rival amb una mirada felina,
sempre a punt per saltar-li
al damunt i donar-li una
bona queixalada. No tenen

pietat l’un de l’altre. El ball de
bastons fa saltar dels seus se-
ients els espectadors, que no
deixen d’aplaudir el seu i es-
cridassar l’altre. És un com-
bat sense treva, peti qui peti.
L’àrbitre intenta, entre em-
prenyat i resignat, que es
respectin les regles del joc.

La veritat és que les ses-
sions del Congrés de Dipu-
tats han esdevingut un es-
pectacle grotesc, on els po-
lítics no escolten el seu
oponent, que no hauria de
ser sinònim d’enemic. El
debat dialèctic ha baixat al
nivell de les tertúlies dels
familiars i amics dels con-
cursants de Gran Herma-
no. En lloc de l’argument,
s’utilitza la desqualifica-
ció. Els interessos del país
fan figa davant els de cada
partit.

Vull donar un consell als
estrategs i assessors d’i-
matge dels grans partits.
Estaria molt bé que dones-
sin un cop d’ull a una nova
col·lecció de DVDs que edi-
ta Luk Internacional sobre
els combats de lluita lliure
coneguda com a pressing
catch. Podran prendre nota
de tota mena de travetes,
cops bruts i caigudes, que
encara animaran més la
gresca. A més, duen con-
tinguts extres amb entre-
vistes als lluitadors, sessi-
ons d’entrenaments i víde-
os musicals.

Sens dubte és més diver-
tit veure aquests combats,
on el teatre forma part de
l’espectacle, que les esto-
macades verbals dels líders
polítics que estan jugant
amb el nostre futur.

Infantil i juvenil
La Torre
Vicenç Villatoro
Il·lustracions de Joma
Premi Vaixell de Vapor
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 12 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Si Vicenç Villatoro
(Terrassa, 1957) fos
escriptor francès, La

Torre seria una publicació
nacional que els patriotes
de la República agrairien. El
més probable, però, és que,
d’entrada, pensin que un
català s’ha ficat on no el ma-
naven, tot i que el llibre té
prou mèrits per ser traduït
ara mateix i distribuït entre
els lectors francesos que
tinguin curiositat per co-
nèixer alguna cosa més de
la torre Eiffel.

Dic alguna cosa més per-
què el mateix Villatoro ad-
verteix que no ha fet una
biografia de l’enginyer ni
una biografia novel·lada.
Aquesta cosa més, doncs,
que ofereix La Torre, és
una mirada sobre el dilema
entre l’art, la ciència, la po-
lítica i la vida. És aquest el
principal actiu del relat,
que s’empara en la recerca
històrica per fer una mira-
da des de l’òptica de la filla
petita de Gustave Eiffel del
que va ser el pas del segle
XIX al XX, una època que
permet a l’autor de recór-
rer a referències de les arts

i les lletres –sobretot fran-
ceses– i la seva relació amb
la societat que va viure la
construcció de la torre
Eiffel i la polèmica que va
desencadenar.

Però La Torre de Villato-
ro no s’atura aquí perquè
Gustave Eiffel, convertit en
l’enginyer més sol·licitat del
món, es va embrancar en la
construcció del canal de Pa-
namà per adobar el nyap
que hi havia fet Ferdinand
de Lesseps. La mala sort,
però, en fer fallida el projec-
te, va portar Eiffel a patir
un judici i a viure atacs i in-
fàmies sobre la seva perso-
na, ara esborrats pel temps.

Als que demanen una li-
teratura per a joves que fugi
dels tòpics –a La Torre no
hi ha aventura, ni màgia, ni
conflictes de l’edat– aquest
és un relat que els ofereix
en safata dosis de reflexió,
d’història, de coneixement
d’un temps de revolta cul-
tural i l’atractiu de parlar
d’un dels símbols de l’arqui-
tectura turística més cone-
guts arreu.

La protagonista absoluta és la
torre. Per això, ni la filla
d’Eiffel, Valentine, que Villa-
toro ha convertit en narra-
dora, ni el mateix Eiffel, que
hi fa el paper principal, no
són material d’explotació li-
terària de l’autor sinó excu-
sa per donar corda a la visió
que en realitat té ell mateix
d’aquell moment cultural,
amb l’avantatge, és clar, de
parlar-ne ara des de la dis-
tància de cents anys llargs.

Animalades!
Anne Lauprête. Traducció de
David Montserrat. La Galera
Barcelona, 2006. A partir de 4 anys
Àlbum de fotografies d’agèn-
cies amb moments únics de
diferents animals, com ara el
naixement d’un cocodril sor-
tint de l’ou, una parella d’es-
quirols i una d’orangutans
fent-se un petó, un pingüí do-
nant menjar a la seva cria...

Cèlia, l’estrella de mar
Carmen Gil i Carmen Queralt
Combel - Casals. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys
La Cèlia és tota una estrella del
firmament que un bon dia de-
cideix fer realitat el seu somni
i anar a conèixer el mar. Però
ni el Sol, ni la Lluna, ni l’Arc de
Sant Martí, ni el Vent la volen
ajudara trobar el camí.

La granota
Ariane Chotin. Adaptació d’Albert
Jané. Combel - Casals. Barcelona,
2006. A partir de 4 anys
La sèrie explica als primers lec-
tors alguns secrets de les plan-
tes i els animals. Com viuen,
com s’alimenten, com crei-
xen... Ser una granota no és
bufar i fer ampolles. Primer cal
superar l’estadi del capgròs.

Una de les vinyetes de ‘Sunday’. VÍCTOR DE LA FUENTE / GLÉNAT

els anys 1945 i 1948: SOS
en el museo diabólico, Los
crímenes del gramofono i El
ladrón de pesadillas. Un
text de Salvador Vázquez de
Parga aporta informació i
anàlisis molt útils per com-
plementar una lectura plena
de descobriments narratius
i plaers visuals.

L’expressivitat de la cari-
catura, el seu dinamisme, la
imaginativa utilització de va-
riats plans visuals i de la pro-
funditat de la perspectiva, la
definició d’atmosferes, etcè-
tera, serveixen a una ambi-
ció narrativa que aconse-
gueix superar els límits del
gènere i de l’adscripció in-
fantil. La ingenuïtat acaba
convertint-se en un absurd
lúdic que incorpora humor i
ironia en l’ús dels codis i per-
met una doble lectura del
relat que ens recorda l’ambi-
güitat d’un Tezuka i testi-
monia unes possibilitats que
com moltes altres no van
poder ser desenvolupades al
seu temps.

Alguna cosa similar va passar
amb Sunday, títol d’una
sèrie de 12 historietes de Víc-
tor Mora i Víctor de la Fuen-
te per a l’agència Selecciones
Ilustradas els anys 1969,
1970 i 1971. Aquí, el text de
Manuel Barrero ens asse-
nyala les virtuts d’una obra
tan significativa com desco-
neguda per a la majoria de
lectors. Tant els elements de
complexitat de les trames, la
solidesa dramàtica dels con-
textos, la força dels perso-
natges introduïts per Mora,
com el treball gràfic, el do-
mini de l’anatomia i del llen-

guatge i la innovadora utilit-
zació de les trames de Víctor
de la Fuente indicaven la vo-
luntat i la possibilitat de
crear obres cada vegada més
madures. Ara bé, el fet que
aquestes historietes no

hagin estat publicades a casa
nostra conjuntament fins
ara, evidencia el desfasa-
ment existent entre la ma-
duració de l’evolució de la
nostra historieta i la incapa-
citat de la seva indústria.

Lluitadors de ‘pressing
catch’ en acció. SP


