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Botiguera a l’estil
de la Francis

El comte Guifré el Pilós

El superheroi que portem dins

Còmic
Guifré 897.
L’origen de la nació
Oriol Garcia i Quera
Editorial Casals. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

Amb aquest llibre de-
dicat a la figura del
comte Guifré el Pilós,

Oriol Garcia i Quera dóna
continuïtat a una tasca
constant i gairebé solitària
de recreació en la ficció his-
torietística de diferents epi-
sodis, figures i moments
destacats de la història de
Catalunya. Des del seus pri-
mers llibres ha mantingut

una línia d’ajustat equilibri,
no exempt de tensions i de
distorsions, entre la base
dels fets reals, històrics, i
l’afegit narratiu, entre la fun-
ció pedagògica i la lúdica.

En aquest cas, s’ha de
destacar, d’entrada, l’encer-
tada solució que es dóna a
una figura envoltada per les
boires de la llegenda, però
que, situada en el marc de la
seva realitat històrica, ofe-
reix possiblement més po-
tencial d’elements interes-
sants per a la construcció
d’un relat d’aventures.
L’acció se situa temporal-
ment al final de la vida del
comte Guifré, un moment
de consolidació del procés
d’unificació dels comtats del

nord de l’actual Catalunya,
llavors sota la sobirania dels
francesos. És un període de-
finit per la fragilitat social
del que s’està construint,
per la necessitat de la repo-
blació i per la permanent
confrontació armada en la
zona fronterera. Un con-
text fràgil i permeable, pro-
pici per a les incerteses, les
ambigüitats morals, però
també favorable a l’èpica de
determinades figures indi-
viduals amb voluntat i ca-
pacitat d’ocupar buits i aglu-
tinar les forces disperses.

Sobre aquest material, tan
proper a la tradició narra-
tiva del western, l’autor
provoca una situació de

crisi, d’enfrontament deci-
siu, amb bons, dolents, tra-
ïdors i herois.

El guió desenvolupa amb
bon ritme les tensions, que
són el nervi de l’acció nar-
rativa en aquest tipus d’his-
tòria, i ofereix un bon gruix
de personatges interes-
sants, tot i que no es desen-
volupen amb autonomia i
són sotmesos a unes pautes
d’actuació predeterminada.
El dibuix realista, que evi-
dencia una contínua millo-
ra en la capacitat de repre-
sentació, s’inscriu dins d’un
tractament singular i vari-
at de la composició de les
pàgines que ofereix un
ampli i efectiu ventall de so-
lucions narratives.
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El món s’acaba… o no.
Tot dependrà d’uns
superherois a qui

costa assumir els superpo-
ders que tenen. No els sur-
ten urpes a les mans ni van
disfressats amb capes. Ells
són els protagonistes de la
sèrie Heroes, el nou feno-
men televisiu. Un dels prota-
gonistes és Hiro, un oficinis-
ta japonès que viu a Tòquio
una existència ensopida,
entre la feina i el karaoke,
fins que descobreix que pot
viatjar a través del temps. És

dins del metro de la capital
japonesa quan es transporta
a Nova York, però en aquest
salt dins de l’espai han pas-
sat cinc setmanes. En arri-
bar a la Ciutat dels Grata-
cels, veu com té lloc la fi de la
humanitat, però un segon
abans de la catàstrofe acon-
segueix tornar enrere per
acabar al mateix vagó on ha
començat el teletransport.

Després tenim dos ger-
mans, un amb aspiracions
polítiques, que poden volar;
un policia desgraciat que pot
escoltar els pensaments; una
cheerleader de cos indes-
tructible i un dibuixant en-
ganxat a les drogues que
pinta esfereïdores escenes
del futur que acaben tenint
lloc. Però un dels personat-
ges més fascinants és Niki,

una stripper on-line amb un
fill petit molt intel·ligent, que
té una alter ego que actua pel
seu compte. Si ella és bona,
més aviat tirant a pàmfila, el
seu altre jo és una killer. El
nexe de tota aquesta colla
que viu a llocs diferents és
Mohinder Suresh, un pro-
fessor de genètica originari
de l’Índia, fill d’un científic
desaparegut. Desconeixem
si té cap relació amb Asha
Miró, la filla del Ganges que
té superpoders mediàtics.

La trama de la sèrie por-
tarà aquests herois a unir els
seus poders per salvar el pla-
neta. Mentrestant, si algun
dels lectors descobreix que
pot viatjar en el temps,
només li demano un favor:
que em doni la combinació
guanyadora del pròxim sor-
teig de l’Euromilió.

Infantil i juvenil
La botiga de
la Formiga Piga
Emili Teixidor
Il·lustracions de Gabriela Rubio
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys
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Temps era temps,
abans de les grans su-
perfícies comercials i

els basars gestionats per im-
migrats, en aquest país hi
havia botiguers autòctons.
Gent de barri que es passava
el dia darrere el taulell i treia
de tant en tant el cap a la
porta, per si la podia fer
petar amb algú que anava de
pas. No és estrany, doncs,
que l’arxireconeguda Formi-
ga Piga –personatge d’Emili
Teixidor (Roda de Ter, 1933)
i la il·lustradora Gabriela
Rubio– hagi obert botiga en
l’últim llibre, un conte breu
per a primers lectors que ofe-
reix algunes moralitats que
farien bé de llegir també els
lectors més madurs.

El fet és que la pobra For-
miga Piga, en aquest relat,
està farta que tot el bestiar
del bosc la vagi a veure per
demanar-li consell, com si
fos la senyora Elena Francis.
Per això baixa la persiana de
la botiga. Però en lloc de jubi-
lar-se, es dedica a la venda
ambulant, que en certa ma-

nera és com si adoptés una
altra tradició perduda, la del
viatjant de vetesifils.

Imposaunacondició.Com
que, de tan petita com és, es
fa invisible per a moltes espè-
cies del bestiar, els proposa
que només anirà a parlar
amb els que proclamin els
seus desitjos en veu alta. Els
que, en canvi, estiguin cap-
cots i malhumorats, els dei-
xarà de banda. És a dir, pen-
sant sempre el que es vol, ja
hi ha mig camí fet per arribar
a meta, diu la Formiga Piga,
dictada, esclar, per l’autor.

Emili Teixidor ha publicat
fins ara mitja dotzena de
narracions sobre la Formiga
Piga, per a lectors joves, però
més autònoms. En aquesta
ocasió ha baixat fins als que
comencen a llegir. I ho ha fet
amb un text que té la quali-
tat literària dels contes clàs-
sics, sense caure en la imita-
ció del que ja s’havia inventat
i dit. I tot i així, es pot parlar
de conte-faula.

Teixidor basa l’estructura
dels capítols en un planteja-
ment, un conflicte i una re-
solució amb moralitat. I ho
tanca, com aquell qui no vol
el final, dient que la Piga
“continua la passejada pel
bosc”, tota una premonició
que la cosa per a primers lec-
tors potser no s’acabarà
aquí. I pensant en ells:
¿Quan tindrà la Formiga
Piga una sèrie d’animació
com ja tenen alguns dels
seus col·legues d’ofici?

L’anell de la Irina
Care Santos. Traducció de
Pau-Joan Hernàndez. Baula. Barce-
lona, 2006. A partir de 14 anys
Relat de dues passions, les
d’un pare i un fill per la matei-
xa dona, la Irina, una noia
russa. Novel·la tintada d’ambi-
ent rus sota el filtre de la seva
literatura. El protagonista fa
un recorregut que el porta a la
maduresa. Premi Alandar.

Un camí dins la boira
Care Santos. Columna. Barcelona,
2006. A partir de 15 anys
La protagonista redescobreix
la seva família, els seus va-
lors i la capacitat de viure
mentre lluita entre el seu
futur com a nedadora i les
circumstàncies que envolten
les persones que estima.
Premi Ramon Muntaner.

Nit de sang
Santi Baró. Barcanova. Barcelona,
2006. A partir de 14 anys
El relat s’inicia abans del Cor-
pus de Sang. Al jove protago-
nista les tropes de Felip V li
han arrabassat tot el que
tenia i li han matat la família.
Com que el seu pare va lluitar
amb Serrallonga, ell vol ser
espadatxí. Premi Barcanova.

Imatge promocional dels protagonistes de ‘Heroes’. SP
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