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Remar a
contracorrent

Somnis reversibles

Animació bolxevic

Còmic
El tiempo arrebatado
Antonio Navarro
Edicions de Ponent. Alacant, 2007

Josep Gálvez

El món de la historie-
ta es mou; és cert
que de manera con-

fusa i sense un futur clar,
però, malgrat tot, es mou i
l’aparició d’obres com El ti-
empo arrebatado, d’Anto-
nio Navarro, evidencien la
curiosa síntesi de victòria i
derrota que defineixen la
seva darrera evolució.

Simone, la protagonista
d’aquesta història, va ser
un dels personatges més in-
teressants sorgits en aquell

breu període d’expansió in-
dustrial i creativa dels anys
80. Les seves aventures,
amb clares referències so-
cials i polítiques situades en
el primer terç del segle XX,
es van publicar primer a les
revistes Cimoc i Cairo i,
més tard, com a àlbum a la
col·lecció El Muro, de
Norma Editorial.

La crisi que va venir després
va fer impossible que Simo-
ne pogués consolidar el seu
espai fictici i envellir en el
procés de maduració que
anunciava. El seu autor,
després de crear el 1995
Por Soleà, interessant
adaptació a novel·la gràfica
de la cançó Romance de
Curro ‘El Palmo’, de Joan
Manuel Serrat, es va dedi-

car professionalment a
l’animació cinematogràfica.

Ara torna a la historieta
amb aquesta obra que ens
parla d’un temps no perdut
sinó arravatat, i no només
als seus personatges, sinó
també a la vida de la nostra
historieta. Per això, el re-
torn de Simone testimonia
tant el buit del nostre ahir
com la constància de molts
autors per superar aquests
bucles temporals. Per resca-
balar-se de la depredació del
temps, Navarro s’acull a l’ai-
xopluc de la lògica onírica
dins de la qual barreja pas-
sat i pressent per recuperar,
en la part més interessant i
seductora del relat, les refe-
rències mítiques que condu-
eixen inevitablement el seu
personatge a la Guerra Civil.

A la dimensió dels som-
nis reviuen no només Si-
mone, sinó també la histo-
rieta com a camí i origen
de la imaginació, com a
espai en què els passos
perduts poden refer-se i
arribar als objectius desit-
jats en cada moment.

‘El tiempo arrebatado’ és
una narració que ens im-
pregna de suggeridores at-
mosferes, i alhora és un
homenatge al mitjà, expli-
citat en l’aparició d’un in-
ventat Café Maccabich, re-
ferència d’un establiment
del carrer de Santa Eulàlia
de l’Hospitalet que té les
parets ornades pels dibui-
xos i els records de diver-
ses generacions dels nos-
tres historietistes.

Freakandó
Animated Soviet Propaganda
Films By Jove / Soyuzmultfilm

Carles Santamaria

Us imagineu a les vos-
tres pantalles de te-
levisió una sèrie de

dibuixos animats en què la
protagonista és una famí-
lia que viu a una granja
col·lectivitzada, regida per
les normes socialistes i en
què la propietat privada ha
desaparegut?

Bartov Illich Simpsie-
vich és un jove pioner, i el
seu somni és esdevenir
l’enginyer que crearà nous
tractors, mentre que el seu
pare, Homelov, és un res-
ponsable en cap de magat-
zem i exemplar membre
del partit, que es passa
mitja vida reunit amb els
seus camarades analitzant
com dur a terme el pla
quinquennal i millorar la
productivitat de la granja.

Des de Lenin fins a Gor-
batxov, el cinema de pro-
paganda soviètic va utilit-
zar l’animació per difondre
els seus missatges i consig-
nes polítiques. Als anys 20
i 30, l’animació va servir
per explicar els avantatges
del socialisme davant la
propietat privada, alhora
que mostrava el progrés
amb l’electrificació.

D’una manera pedagògi-
ca es mostrava com funci-
onava el sistema soviètic,
sempre just i amb els
obrers i camperols units en
la construcció del socialis-
me, mentre es feia una sà-
tira dels capitalistes explo-
tadors de l’època.

Dziga Vertov, un dels direc-
tors més avantguardistes,
que va ser marginat pel
règim estalinista, va dirigir
el curtmetratge Joguines
soviètiques, en què mos-
trava la voracitat del capi-
talisme. Un capítol a part
mereix l’animació produï-
da durant la Segona Guer-

ra Mundial, coneguda a
l’antiga URSS com la Gran
Guerra Pàtria, en què es
deixa de banda l’experi-
mentació visual i es fa una
animació més en la línia de
Walt Disney i Tex Avery, en
què els voltors nazis esde-

venen avions abatuts pels
caces soviètics. El pack de
DVDs Animated Soviet
Propaganda ens mostra
una acurada selecció del
que durant una època va
ser l’animació bolxevic, to-
vàritx lector.

Infantil i juvenil
Riu avall
Hermann Schulz
Traducció de Xavier Hernàndez
Editorial Baula. Barcelona, 2006
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Riu avall i amb canoa.
En aquesta trajectò-
ria de cinc dies, el pro-

tagonista de la novel·la de
Hermann Schulz (Tanzània,
1938), fa un recorregut per
la selva africana per intentar
que la seva filla petita, malal-
ta, trobi el remei que neces-
sita en un hospital del món,
diguem-ne, civilitzat.

Ganse, un missioner ale-
many, fa set anys que viu a
l’Àfrica i, després de deixar-
ho tot enrere, només es veu
forçat a fer novament el
camí riu avall, com diu el
títol de la novel·la, empès per
salvar la seva filla.

El recorregut és, de fet,
l’autèntic protagonista de la
novel·la d’aquest autor que
va néixer a Tanzània, però
es va educar a Alemanya,
on va treballar molts anys
de llibreter. És a través del
paisatge africà que recorre,
de la gent que hi troba, com
es va perfilant tot un món
amb les seves virtuts i les
seves mancances, però
també amb la seva capaci-
tat de solidaritat i de creen-

ces que fan de la novel·la un
fresc entre l’art del curan-
dero i la ciència.

La fe mou muntanyes.
Aquest podria ser el lema del
món interior de Riu avall. La
ciència remou les munta-
nyes i hi obre camins.
Aquest podria ser l’altre
lema, el del món exterior
abocat al progrés. El relat de
Schulz es basa en fets reals,
però amanits amb una bona
dosi de ficció. És ell mateix
qui ho aclareix en un breu
epíleg. Tot i així es respira
una certa nostàlgia de la pri-
mera infantesa del mateix
autor a Tanzània i el rastreig
d’una sèrie de vells records
que porten al període coloni-
al, amb les pugnes entre an-
glesos i alemanys i la feblesa
dels nadius.

Novel·la on no predomina la
gran aventura en un món in-
hòspit sinó la visió més posi-
tiva de cada racó africà que
descriu. Si el riu sempre ha
estat símbol iniciàtic, en
aquest cas es transforma en
el símbol de la recuperació
d’un passat del protagonista
i d’un lligam de futur estret
amb la seva filla petita.

Hermann Schulz ha estat
un viatger que ha trepitjat el
Pròxim Orient i l’Amèrica
Llatina, a més de l’Àfrica. Al-
guns dels seus llibres reflec-
teixen part d’aquests viat-
ges. Els japonesos van pre-
miar la novel·la Riu avall,
traduïda ara al català.

La Pedra del Sol
Carme J. Huertas. La Galera. Bar-
celona, 2007. A partir de 14 anys
Primer va ser l’aventura Gent
de pedra i la Vall Tancada.
Ara, amb la desaparició del
Gran Bruixot, la gent de la vall
recupera la llibertat. L’arriba-
da d’un nou personatge com-
plica l’elecció del nou cap i
plana l’ombra del mal.
Premi Joaquim Ruyra.

La Cira
Josep Gòrriz. Il·lustracions de
Montse Español. Barcanova. Barce-
lona, 2006. A partir de 6 anys
Diverses històries del perso-
natge de la Cira que, segons
explica l’autor, no són sinó
contades per ella mateixa en
una trobada fortuïta en un
bar. La selva, les feres, els fan-
tasmes i la feina de cuinera.

L’hivernacle del terror
Jenny Nimo. Traducció de J. Millo
Il·lustracions de D. Roberts. Brome-
ra. Alzira, 2006. A partir de 10 anys
Alguna cosa passa a l’hiverna-
cle on desapareixen sense
deixar cap rastre l’àvia i el
gos. Les plantes carnívores
sempre han estat de poc fiar.
Nova col·lecció de terror en-
cetada amb aquest títol.


