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Truita de dos ous

Futur passat

‘El darrer tren a Katanga’

Còmic
La jungla
Upton Sinclair i Peter Kuper
Norma Editorial. Barcelona, 2006
City of Tomorrow
Howard Chaykin
Norma Editorial. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

L a jungla i City of To-
morrow són obres
molt diferents, molt

allunyades en el temps de la
seva creació, en els estils i
en el tractament narratiu.
La primera és una adapta-
ció d’una novel·la, de l’es-
criptor nord-americà Upton
Sinclair, de denúncia social
sobre la situació de la classe

obrera al Chicago de co-
mençaments del segle XX.
La segona es una minisèrie
de comic book d’anticipació
futurista amb una forta càr-
rega de violència i sexe.

La primera desenvolupa
l’adaptació mitjançant una
mena de relació, de diàleg,
entre ràfegues de text i
imatges caricaturitzades,
molt expressives, és a dir,
en una combinació de nar-
ració figurada i figuració
narrativa.

La segona té una estructura
molt àgil i fluida, amb pàgi-
nes obertes i de poques vi-
nyetes, estil realista, silue-
tes retallades sobre fons in-
fogràfics, diàlegs curts i
molts primers plans.

A totes dues el color té
una funció narrativa i ajuda
a situar en el temps la nar-
ració: en l’ahir, a La jungla,
gràcies a la pàtina enfosqui-
da, i al demà, a l’obra de
Chaykin, pels tons metal·lit-
zats d’ordinador. I és aques-
ta simetria involuntària la
que els uneix en la recrea-
ció, crònica o fabulació, de
l’abans i el després d’una
ciutat representativa de la
societat ianqui. El Chicago
de la misèria dels grans es-
corxadors, que creix amb
l’aportació d’una immigra-
ció empobrida, es reflecteix
en la Columbia que veu falli-
da l’utòpica felicitat de
l’abundància consumista
sustentada en els serveis de
multitud de robots.

I és que tots dos autors,
malgrat el seu molt divers ta-
rannà creatiu –Peter Kuper
s’ha mogut sempre en temà-
tiques, formats i suports tan-
gencials al món de les edito-
rials de còmic estàndard,
mentre que Chaykin ha evo-
lucionatdinsd’aquestmón–,
tenen en comú una mirada
crítica sobre el seu entorn.
Per això, tot i que les pers-
pectives des d’on contem-
plen aquest entorn són dife-
rents, al relacionar totes
dues ficcions es troben ecos
i ressonàncies d’insegure-
tats, pors, corrupcions, des-
ordre i ordre violent, i uns fi-
nals en què l’esperança de
canvi del passat s’ha conver-
tit en una simple voluntat de
supervivència.

Freakandó
Carles Santamaria

Els usuaris dels trens
de Rodalies Renfe
han esdevingut uns

soferts herois anònims que
per arribar a la feina han de
superar més proves que In-
diana Jones per aconseguir
l’arca de la Santa Aliança.
Mireu que la cosa té nassos.
Després de pagar el bitllet,
només aspiren que el tren,
ple a vessar a les hores
punta, arribi a la seva desti-
nació dins de l’horari esta-
blert. Però no hi ha manera.
Quan no falla una catenària,
punxa la roda del ferrocarril.

Els responsables polítics
han demanat disculpes i
han dit que això s’arreglarà,
que no patim i que no cal
perdre la calma, o sigui que

tranquil·litat i bons ali-
ments. Fa molta gràcia que
ells vagin donant lliçons,
quan van en cotxe oficial,
inclosos els que s’autopro-
clamen antisistema, i no pa-
teixen retards de cap mena.

Davant la situació crea-
da i seguint l’exemple del
DVD de David Madí, que in-

Podrien començar per
Pànic al transsiberià, El
tren de l’infern, Assassinat
a l’Orient Exprés, Estranys
en un tren i El darrer tren a
Katanga. Aleshores, als
usuaris l’espera se’ls hi faria
més agradable i sempre po-
drien pensar que pitjor
seria que el tren arribés a
l’hora però ple de zombis
mutants.

Evidentment, aquesta inici-
ativa no arreglaria la situa-
ció, però faria més entre-
tinguda l’estona que perden
els viatgers. Perquè a
aquestes altures de la pel·lí-
cula, demanar als polítics
que tinguin visió de país i
resolguin els problemes es-
tructurals, que són els que
provoquen que no funcio-
nin els transports públics,
és massa. Ells no saben que
la T-10 té un preu.

Infantil i juvenil
El somiatruites
Ian McEwan
Traducció de Josep Sampere
Il·lustracions de Gallardo
Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 9 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Fa una dotzena d’anys,
Ian McEwan (Alders-
hot, 1948) va escriu-

re un recull de contes que
tenen el mateix protagonis-
ta, en Peter, un nen de deu
anys que té la capacitat de
viure, en somnis, la trans-
formació. Entre humor, in-
triga, aventura i picaresca,
el regust final de la lectura
és que l’autor té un gran res-
pecte pels lectors joves.

La primera vegada que el
recull es va publicar en ca-
talà, el 1995, va ser dins de
Destino, en traducció de
Margarida Trias, il·lustraci-
ons d’Anthony Browne i
amb títol diferent: El somi-
ador. En l’edició actual apa-
reix un pròleg de l’autor, de
l’edició original. Ian McE-
wan hi justifica la incursió
per a lectors primerencs i
hi diu també que, en fer-ho,
es va oblidar de la tradició
de la literatura infantil i va
escriure un llibre per a
adults amb un llenguatge
que poguessin entendre els
nens. Que en prengui nota
qui no ho té clar.

En el cas de la primera
edició catalana, cal dir que
les il·lustracions d’Anthony
Browne, de tall clàssic, insi-
nuen que el nivell d’edat de
lectura és més alt que el que
insinuen les de Gallardo. El
fet és que el fons d’El somia-
truites requereix una certa
maduresa lectora, que és di-
fícil que es tingui abans dels
12 anys. Ian McEwan juga
amb la realitat i la ciència-
ficció o la fantasia. I aquest
salt demana un domini de
les dues falses realitats.

Un cop d’ull a les dues
edicions mostra també que
cada traductor ha triat un
camí diferent fins al punt
que es podria parlar de dues
versions. Poques vegades,
doncs, si no és un clàssic
lliure de drets, es té l’opor-
tunitat de disposar de dues
escriptures d’un mateix
text, començant pel títol,
cosa que demostra la im-
portància de la traducció i
la seva quota de creació.

Enaquestcas,lesduesversions
reflecteixen un profund
respecte per la llengua
d’arribada. I un no sabria
ben bé quina edició esco-
llir, malgrat les diferènci-
es. En canvi, a pesar de la
frescor de Gallardo, un es
queda amb les il·lustraci-
ons d’Anthony Browne,
més tenebroses, sí, però
més aparellades amb el
propòsit d’Ian McEwan:
escriure per a adults per-
què et llegeixin els infants.

Negra nit
Lolita Bosch. Columna. Barcelona,
2006. A partir de 14 anys
Dos fills de pares de bàndols
oposats durant la Guerra Civil
fan amistat a pesar que en la
postguerra els pares s’hi opo-
sen. Un accident i uns docu-
ments amagats desencade-
nen la intriga de la novel·la i
els alts i baixos de les fràgils
relacions de l’època.

Rata Robinata, pèls
de tomata. Estrella Ramon
Il·lustracions de María José Aoiz
Edicions del Pirata. Barcelona,
2006. A partir de 8 anys
Reedició de la novel·la publica-
da fa deu anys. Ser rata i tenir
la pell vermella no va gaire bé
per conviure amb les altres
rates. Que, per ser roja, la tan-
quin en una presó no és just.
Sort d’una rata forastera...

Supermegaextraes-
colars. Mercè Anguera
Editorial La Galera. Barcelona,
2006. A partir de 10 anys
Les AntiBarbis, una sèrie nova
de l’autora, són tres i tenen
deu anys. Les seves preocu-
pacions i inquietuds són mol-
tes de les habituals de la prea-
dolescència. Acaben de néi-
xer, com a personatges, però
la saben llarga.

justament no va tenir cap
nominació als Oscars de
Hollywood, faig una pro-
posta al govern espanyol
del bon rotllo. Col·locar
pantalles de televisió a les
estacions i als vagons per
emetre pel·lícules de por i
crims en què el tren sigui el
protagonista.

Tres vinyetes del còmic ‘La jungla’, d’Upton Sinclair i Peter Kuper. NORMA EDITORIAL
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