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Còmic
Ice Haven
Daniel Clowes
Random House Mondadori
Barcelona, 2006

Josep Gálvez

Hi ha un fantasma
que recorre el mer-
cat dels tebeos: la

novel·la gràfica. Un concep-
te que neix de la pretensió
d’autors com Will Eisner de
trencar un concepte d’in-
fravaloració del còmic i fer
obres que desenvolupessin
les potencialitats creatives
del mitjà. Però ara està de-
rivant cada vegada més cap
a la condició de “vulgar eu-
femisme creat pel màrque-
ting”, segons les paraules
de Harry Naybors, crític de
còmics en la ficció d’aquest
Ice Haven, darrera obra de
Daniel Clowes publicada a
casa nostra.

No deixa de ser curiós i irònic
que l’esmentat concepte
aparegui en la portada de la
versió en castellà del llibre,
no en la francesa, en una
traducció que traeix l’“a
comic-strip novel” de l’edi-
ció original nord-america-
na, que suggeria més un joc
de paraules que una classi-
ficació. Una visió lúdica
que respon a la concepció
d’Ice Haven, una obra que
defuig els esquemes i s’ins-
tal·la en un terreny expres-
siu molt lliure, en què uti-

litza referències tradicio-
nals per a noves construc-
cions narratives.

El seu format ens remet
al de les tires còmiques
dels diaris, però sense
aquests i sense la seva di-
nàmica de publicació. De
manera que la base del
relat són petits episodis
que s’estructuren com les
tires, es diferencien pel
tractament dels colors,
però que no es relacionen
amb un continuarà, ni
tampoc són historietes au-
toconclusives, sinó una

mena de barreja que afir-
ma i alhora nega totes
dues. I és que malgrat l’au-
tonomia narrativa de les
historietes, el seu veritable
sentit s’estableix en la re-
lació amb el conjunt, una
relació que es construeix
gairebé per acumulació
aleatòria, com un trenca-
closques.

Sobre aquesta base i
mitjançant un grafisme es-
tàtic i voluntàriament fred,
a Ice Haven la narració
nega radicalment els codis
que la cultura audiovisual

adjudica a l’argument del
que neix: un greu succés
que commou una petita i
tranquil·la comunitat
nord-americana. Així, les
línies argumentals es pre-
senten de manera frag-
mentada, els personatges
viuen en mons aïllats, les
accions no acaben de des-
envolupar-se, no hi ha co-
municació verbal ni física,
tan sols monòlegs i desitjos
frustrats que expressen el
domini de la incomunica-
ció sobre una situació de
mediocritat generalitzada.

Crítica

Grans autors per
a petits lectorsFred com el gel

Bombers en caiguda lliure
Freakando
Rescue me
1a i 2a temporada en DVD (Sony)

Carles Santamaria

La vida és una puta
merda. Els bons mo-
ments s’escapen com

l’aigua entre els dits i els mals
rotllos no acaben mai. No
dubteu que quan les coses
van malament encara poden
empitjorar. La sensació
d’haver tocat fons i encara
estar en caiguda lliure provo-
ca ràbia i desesperació. Algú
et té el peu al coll, no hi ha
manera d’alçar-se, i de retruc
fas mal als que t’estimen.

La sèrie de televisió Res-
cue me mostra el dia a dia
d’un parc de bombers a
Nova York. El record heroic
de l’11-S s’ha esvaït de la
memòria col·lectiva i ara els
apagafocs de la ciutat dels
gratacels són uns éssers

conflictius i ignorats. El
protagonista és Tommy
Gavin (Denis Leary), un
bomber d’una peça que no
dubta a jugar-se la pell. Però
és un home amargat, sepa-
rat de la dona i que beu
massa. A més, conviu amb
els fantasmes del seu cosí
bomber, que va morir a les
Torres Bessones. És irlan-
dès, amb un germà policia i
un cosí capellà.

Els seus companys del
parc tampoc tenen vides
envejables. El cap de la
colla és diu Reilly, ludòpata
i homòfob, malgrat tenir
un fill gai; el sergent Shea,
el més llegit, té un matri-
moni infeliç; Franco és el
que més lliga, però un dia
apareix una antiga amant
amb una nena que és filla
seva; Sean no té dos dits de
front, i Michael és un pas-

serell. L’arribada de Laura,
la primera dona bombera
del parc, provoca el rebuig
dels seus companys i crea
tota mena de tensions, la
sexual inclosa.

Aquest grup humà
només sembla viu quan és
al mig de les flames, perquè
a fora les seves existències
són plenes de brases. Un re-
trat brutal, sense concessi-
ons, que t’arriba al fetge.

Infantil i juvenil
La cortina
de la mainadera
Virginia Woolf
Il·lustracions de Victòria Tubau
Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys

Els corbs de
Pearlblossom
Aldous Huxley
Il·lustracions de Carmen Segovia
Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Després de la mort de
Virginia Woolf (Lon-
dres, 1882 - Lewes,

1941),elcontedeLacortina
de la mainadera Lugton va
ser trobat entre els fulls del
manuscrit de la novel·la Mrs.
Dalloway. Posteriorment va
ser editat en anglès tant en
àlbum il·lustrat com en
col·leccions per a primers
lectors, convertit en un petit
llibre de culte. És l’únic text
per a infants de Woolf i, pel
que sembla, fruit d’un diver-
timent espontani de l’autora.

Un cas similar és el del
conte Els corbs de Pearlblos-
som, d’Aldous Huxley (Go-
dalming, 1894 - Hollywood,
1963), que va néixer com un
simple conte de Nadal dedi-
cat a Olivia, una neboda
seva. És també l’única apor-
tació per a infants d’aquest

autor, tan crític i satíric amb
la societat del seu temps
com arriscada i trencadora
va ser Virginia Woolf.

Ara aquests dos contes
breus han estat traduïts al
català per Núria Font, una
traductora amb més de vint
anys d’ofici, que té una llar-
ga bibliografia plena de peti-
tes perles com aquestes.

Virginia Woolf dóna vida a un
estol de bestiar estampat en
una cortina que una maina-
dera d’època té a la falda,
mentre cus. L’autora, per
mitjà del somni, atorga lli-
bertat a cadascuna de les
bèsties, la mateixa llibertat
que desitja per a la mainade-
ra. Però l’època no perdona i,
acabat el somni, tot torna a
la normalitat, segurament
que en un tocar de peus a
terra per no fer del desig una
utopia no abastable, encara,
per a la dona.

Huxley fa una faula amb
tot el rigor del gènere. Una
serp malvada es cruspeix els
ous de mare corb sense que
pare corb sàpiga què fer. Ell i
el mussol, un pensador, fan
caure la serp en la seva gola-
freria i li propinen el càstig
que es mereix. Qui la fa, la
paga, és el missatge de la
faula de l’autor d’Un món
feliç. I és que la felicitat de
molts consisteix també a
neutralitzar la maldat dels
pocs que no saben reprimir
els seus instints primaris i se
salten totes les lleis.

Petita romaní
Patricia Geis. Combel - Casals
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
La sèrie d’aquests àlbums
il·lustrats dóna a conèixer, a
través d’un personatge, els
costums de diferents indrets.
En aquest cas, al volum desè,
s’explica l’origen de Bòsnia, a
través d’una petita romaní, el
seu esperit nòmada, la seva
llengua i el seu paisatge.

Al carrer
Patricia Geis i Sergio Folch
Combel - Casals. Barcelona, 2006
A partir de 3 anys
Àlbum il·lustrat amb làmines
de solapes dobles que s’obren
per mostrar la resposta a una
de les preguntes que s’ha fet a
la pàgina anterior. En aquest
cas, el temari tracta dels hà-
bits quotidians.

L’escola de les Tres
Bessones. Roser Capdevila
Destino - Cromosoma. Barcelona,
2006. A partir de 4 anys
Així com els catalans de les
pedres en fan pans, les Tres
Bessones dels llibres mòbils
en fan maquetes arquitectòni-
ques. Obrint aquest àlbum
s’acaba tenint una escola a
l’abast amb peces mòbils.
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