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El despertar
de la primavera

Absències
Còmic
Metralla
Rutu Modan
Sins Entido. Madrid, 2006

Josep Gálvez

Metralla és, segura-
ment, la primera
obra historietística,

novel·la gràfica, d’origen is-
raelià que es publica al nos-
tre mercat. A aquest al·lici-
ent de novetat fins a cert
punt exòtica, les aparences
de l’argument podrien afe-
gir-se al possible interès so-
ciològic d’una narració que
té el seu origen en les con-
seqüències d’un atemptat

terrorista. Però la metralla
a què es refereix el títol
s’expandeix en els àmbits
eteris dels sentiments, ja
que la historia que comen-
ça amb la recerca de la con-
firmació d’un possible mort
en l’atemptat, deriva inevi-
tablement cap el gènere noi
coneix noia.

És cert que el fet que el
possible desaparegut sigui
alhora el pare del noi i
l’amant de la noia aporta al
context una dosi d’origina-
litat. La figura de l’absent,
pare evanescent i amant
poc fidel, condiciona tant
l’inici com el desenvolupa-
ment d’una relació que de
vegades sembla més impul-
sada per la voluntat de l’au-

tora, Rutu Modan, que per
la dinàmica dels personat-
ges. Potser per això la nar-
ració es més creïble en les
parts que en el conjunt, en
els diferents moments dels
personatges que en la seva
evolució cap al previsible
enamorament.

I és que el relat segueix l’es-
quema d’allunyament en
els començaments, unió
forçada per l’existència
d’un mateix objectiu, peti-
tes aproximacions combi-
nades amb tensions, situa-
ció de clímax que certifica
la comunió dels cossos i
darrer obstacle que se
salva amb la força de la
confiança.

I què ens explica Metra-
lla de l’actual societat isra-
eliana? Els detalls sociolò-
gics que incorpora el relat,
com ara la presència contí-
nua de l’exèrcit, el predo-
mini de polítiques neolibe-
rals, les diferències socials,
els immigrants il·legals...,
són prou descriptius. Però
potser el més significatiu és
una absència més, la dels
palestins, encara més quan
la narració neix de l’exis-
tència d’un conflicte armat
amb ells, una guerra de la
qual l’única referència, dei-
xant de banda l’atemptat,
és una vinyeta on aparei-
xen uns pacifistes que en la
següent són increpats pel
protagonista.

Infantil i juvenil
El noi que dormia
a la neu
Henning Mankell
Traducció de Francesc Miralles
Editorial Columna. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Joel és un personatge ju-
venil de Henning Man-
kell (Estocolm, 1948).

Fins ara, han aparegut El gos
que corria cap a un estel i
Les ombres creixen al cap-
vespre. A l’hora de parlar de
la tercera novel·la de la sèrie,
caldirque l’autor jahatancat
el cicle amb Viatge a la fi del
món, pendent de traducció.

La novel·la actual –en
suec: El noi que dormia amb
neu al llit–, s’ha traduït, com
les anteriors, de l’alemany i
no del suec. Potser pel peat-
ge d’una llengua pont o pot-
ser perquè s’ha fet de pressa
–que ve en Mankell!, que ve
en Mankell!–, el text, a més
de petites errades ortogràfi-
ques, en té de lèxiques i so-
nades: “Nit Vella” en lloc de
“Nit de Cap d’Any”; “menys
mal” en lloc de “sort que”;
“en J. s’havia caigut” en lloc
de “en J. havia caigut”; “si no
arriba a estar en J.” enlloc de
“sinoarribaaserperJ.”; “po-
dries passar-te per casa” en
lloc de “podries passar per
casa”; “caminant d’esque-

nes” en lloc de “caminant de
recules”; “donar petons” en
lloc de “fer petons”... S’impo-
sa, doncs, una revisió en se-
gona edició, per respecte a
Mankell... i als lectors, esclar.

Això no treu l’atractiu de
fons del cicle juvenil del pare
de Kurt Wallander. Lluny del
gènere negre, aquí l’autor es
desfà en una narrativa poèti-
ca, plena de sensacions, amb
un subtil escorcoll psicològic
del jove de 13 anys que viu,
als anys 50, en un poble del
nord de Suècia, que té la
mareforadecasa,elparebor-
ratxo, i que vol fugir del petit
món de neu, arribar als cent
anys i veure nua, entre vels
de somni, la nova dependen-
ta de la botiga, 10 anys més
gran que ell, que ha arribat
d’Estocolm. Joel confia que el
dia de fer el salt cap a un altre
món arribarà, de la mateixa
manera que es farà adult.

Sense avançar res, es pot dir
que, en el quart llibre, Man-
kell farà que Joel, amb 15
anys, rebi una carta que li
diu on viu la mare, que el va
abandonar en néixer ell.
Amb el pare, farà un viatge a
la gran ciutat que li servirà
per descobrir que els somnis
són una cosa i la realitat una
altra. Continua, doncs, ca-
ient silenciosament la neu
sobre la literatura juvenil de
Henning Mankell. Mentres-
tant Joel, el seu personatge
adolescent, viu el despertar
de la primavera.

Vent d’Almansa
Josep Franco. Bromera. Alzira,
2006. A partir de 14 anys
El jove protagonista viu els
anys anteriors al 1714 a Va-
lència, on aprèn l’ofici d’im-
pressor. Víctima d’una traï-
ció, és empresonat i s’ha
d’enfrontar no només a la
derrota del país sinó a la seva
personal. Premi Far de Culle-
ra de novel·la històrica.

Roger lo Pelat
Gemma Pasqual. Barcanova. Bar-
celona, 2006. A partir de 14 anys
L’autora s’endinsa en aquesta
novel·la en les conseqüències
d’una malaltia gairebé desco-
neguda, el Hodgkin, que pa-
teix el protagonista i que li
pren tota l’energia. Emmira-
llat en Tirant lo Blanc, la lluita
el fa sobreviure.

El blues del detectiu
immortal. Andreu Martín
Edebé. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys
L’autor i el músic Dani Nel·lo
s’han unit en una sèrie que
transcorre a Barcelona i que
embolica un jove músic saxo-
fonista amb una dona madura
que regenta un bar. Inclou un
CD amb cinc temes de jazz.

Alienígenes políticament incorrectes
Freakandó
Tropiezos estelares
Canal Sci-Fi. Divendres a les 21.10 h

Carles Santamaria

Les sèries de ciència-
ficció ens plantegen
un futur al·lucinant

de viatges interestel·lars en
què els efectes especials són
els protagonistes. Des de la
mítica Star Trek, amb totes
les seves seqüeles al llarg de
quaranta anys, passant per
Galactica, amb la versió an-
tiga i moderna, fins a Star-
gate, la petita pantalla ha
estat una finestra oberta a
l’univers infinit.

Després tenim les sèries
d’animació irreverents com
Los Simpson, que van sac-
sejar les sales d’estar a prin-
cipi dels 90 amb el seu

humor desacomplexat, pas-
sant per la salvatge South
Park fins a arribar a la cor-
rosiva Padre de familia.
Amb aquestes produccions
i d’altres, l’animació ha de-
mostrat que no és un pro-
ducte audiovisual adreçat

ques i animades i sacse-
geu-la una mica. Afegiu a la
copa unes gotes de La esco-
ba espacial i el resultat de
la barreja serà Tropiezos es-
telares, una sèrie d’anima-
ció en tres dimensions. Els
seus protagonistes són una
colla d’alienígenes i androi-
des passats de voltes que vi-
atgen per l’espai en la nau
Júpiter 42. La tripulació és
manada pel capità Chode,
una mena de cosa de color
violeta que gasta molt mala
bava. Hi sobresurten Six,
una androide que té unes
corbes espectaculars i amb
unes mamelles enormes
que tota l’estona es bellu-
guen a càmera lenta, i Gus,
un robot daurat que perd
més oli que la furgoneta
dels Loco Mia. El resultat és
explosiu, amb moltes co-
nyes sobre la política i la so-
cietat nord-americanes.

exclusivament als nens. Els
adults poden entendre gags
de contingut polític, social o
sexual que difícilment cap-
tarà un nen.

Doncs agafeu una cocte-
lera, fiqueu-hi dins totes
aquestes sèries fantàsti-


