
AVUI
DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 200716 Entreteniment

Nostàlgia i
renovació dels 70

Foscors de superheroi

El ninotaire al regne de Nàpols

Còmic
El vecino II
Santiago García i Pepo Pérez
Astiberri. Bilbao, 2007

Josep Gálvez

Aquest segon vo-
lum d’Elvecinoés,
encara més que
el primer, fill del

mestissatge d’influències ca-
racterístic de l’evolució
d’una bona part dels aficio-
nats que es van enganxar
als còmics amb les aventu-
res dels superherois. Tot i
que aquell cordó umbilical
encara no s’ha tallat, molts
lectors han estat receptius,

primer a les propostes del
còmic independent nord-
americà i després a les de la
nova historieta francobelga.

Aquesta sèrie, amb guió
de Santiago García i dibuix
de Pepo Pérez, va néixer
amb voluntat d’immergir el
mite del superheroi en la
problemàtica quotidiana
dels ciutadans normals i
fer-ho amb format i estruc-
tura narrativa d’àlbum eu-
ropeu. Ara bé, el to de co-
mèdia del primer volum de-
riva en el segon cap a un
costumisme de to fosc des
de les primeres seqüències,
un pèl forçades, en què ens
assabentem que Javier, la
veritable personalitat de
Titan, és al bell mig d’una

depressió que l’ha allunyat
de la seva vida normal i l’ha
conduït a l’automarginació.

L’ansietat dels seus amics, i la
recerca insistent i preocu-
pada que protagonitzen,
impregna la nostra lectura
d’una sensació de precarie-
tat no sovintejada en els fic-
ticis universos dels herois
amb superpoders. El supo-
sat protector ara sembla
necessitar protecció perquè
els seus poders no el prote-
geixen de les febleses hu-
manes. Està perdut en una
espiral de confusió que
l’empeny cap a les clave-
gueres al costat d’altres der-
rotats, membres d’un grup
de sense sostre amb els

quals comparteix l’aixopluc
d’una fràgil solidaritat.

La definició precisa de
l’estructura interna de les
seqüències s’uneix amb
una efectiva i consistent re-
lació narrativa entre elles
per fer avançar el relat amb
coherència i sense que
minvi l’interès per l’incert
destí d’uns personatges que
aconsegueixen fugir de la
temptació esquemàtica i
fer-se creïbles.

L’evolució evident del di-
buix de Pepo Pérez des de
l’anterior llibre sintonitza
amb el gir narratiu cap a un
univers més incert, desor-
denat i amenaçat per la
proximitat poc agradable
de la realitat.

Freakando
Exposició ‘Historieta
de Catalunya’
www.ficomic.com

Carles Santamaria

Nàpols ha estat una
ciutat on els cata-
lans han deixat em-

premta. Un dels símbols de
la ciutat és el Castell Nou,
reformat a mitjans del segle
XV per Alfons V el Magnà-
nim, que va fer construir
l’impressionant arc de la
seva entrada. Uns quants
segles després els catalans
tornem a fer història, més
ben dit, historieta, a la bella
i caòtica ciutat italiana amb
una exposició en la qual ex-
pliquem la nostra història a
través del còmic.

Podem seguir la història del
paísdesdeGuifréelPilós fins
al retorn de Tarradellas a tra-
vés del còmic. Diversos au-
tors han dibuixat àlbums i
novel·les gràfiques en què es
reflecteixen diverses etapes

de la història de Catalunya.
Un dels autors més brillants
i prolífics és Oriol Garcia i
Quera (foto), que ja porta pu-
blicats nou àlbums que mos-
tren fets històrics que van de
l’any 897 al 1714, un període
que abraça del principi a la fi
la personalitat institucional i
política d’una nació.

Aquest historietista ha sa-
but fer de la seva obra artísti-
ca una eina didàctica de pri-
mer ordre: hi combina els

fets històrics amb personat-
ges ficticis que donen inten-
sitat dramàtica als còmics. A
l’exposició Historieta de Ca-
talunya les seves pàgines bri-
llenambllumpròpia i la força
gràfica hi resulta brutal.

El ninotaire m’explica des
de les torres del castell de
Sant Elm, des d’on les vistes
de Nàpols resulten impressi-
onants, mil i una anècdotes
de nosaltres, els catalans.
Una de ben curiosa és la refe-

rida a Rocaguinarda, un
mític bandoler del principi
del segle XVII, que un cop el
van capturar les autoritats
espanyoles li van oferir dues
opcions: la forca o servir en
els Terços com a capità. No
va dubtar a triar la segona i
com a destí va anar a Nàpols,
on va acabar els seus dies.
Ara els napolitans ens poden
conèixer més si visiten les
sales del castell de Sant Elm
on té lloc la mostra.

Infantil i juvenil
La Petita Biblioteca
d’en Barbapapà
Annette Tison i Talus Taylor
CocoBooks. Barcelona, 2007
A partir de 4 anys
En Barbapapà
Annette Tison i Talus Taylor
Beascoa. Barcelona, 2007
A partir de 4 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Als anys 70, els lectors
que ara són pares i
mares potser es van

trobar d’infants amb una fa-
mília que els parlava dels ide-
als de l’època: l’ecologia,
l’amor, laprotecciód’animals
i plantes. Els seus autors no
eren especialistes per a in-
fants sinó que provenien de
disciplines com ara l’arqui-
tectura (Annette Tison,
París, 1942) i la biologia i les
matemàtiques (Talus Taylor,
San Francisco, 1933).

Barbapapà va ser el pri-
mer personatge, el 1970. I
la mare va venir després
d’un any. Un pare de color
rosa i una mare de color
negre. I després, set criatu-
res, una de cada color, que
van fer la família nombrosa:
Barbafort, Barbalib, Barba-
zoo, Barbalalà, Barbabri-
llant, Barbabella i Barbapèl.
A més, tots tenen la facultat
de transformar-se en objec-
tes si han de solucionar pe-

tits conflictes quotidians.
Els àlbums de la família

Barbapapà nascuts a París
es troben en més de trenta
idiomes i tenen l’avantatge
que són considerats llibres,
però adopten els recursos
del còmic. Ara, la nostàlgia
d’una època d’infància o
l’interès per fer nou allò que
es considerava vell, ha fet
coincidir dos segells alhora
en l’edició d’alguns dels an-
tics títols dels Barbapapà.

En Barbapapà il·lustrat
apareix en el jardí d’una
casa. Fa de mal dir, però no
se sap si és un tubèrcul o un
llimac. Fa la impressió que
la creació va començar en
broma, sense pensar on ar-
ribaria. En els tres àlbums
de Beascoa es veu com neix
Barbapapà, com busca la
parella i com troben casa.
En els tres publicats a Co-
coBooks, la família crescu-
da ja se centra en qüestions
domèstiques: inventar un
adob, construir un hiverna-
cle, fer pastissos i salvar
una colla de bestiar perquè
torni a la selva.

El viatge a la infància a través
de la nostàlgia és una de les
receptes no mèdiques més
eficaces per combatre el
pànic al futur. Les sèries
continuaran i es veurà si els
Barbapapà tenen el mateix
poder de seducció en els in-
fants d’ara que van tenir, fa
més de trenta-cinc anys, en
els infants d’aleshores.

La Reina de Gizeh
M. Carme Roca. Il·lustracions de
Consol Escarrà. Planeta & Oxford
Barcelona, 2007. A partir de 10 anys
En una petita ciutat egípcia,
hi viu la família de la Yasmin,
que porta una botiga de sou-
venirs. Però des de fa temps,
algú fa mans i mànigues per
ensorrar-los el negoci. Ells i
els Cinc Estrelles investiguen
qui els vol mal.

L’home que volia ser
rei. Joan Cavallé. Il·lustracions
de Daniel Jiménez. Cruïlla. Barcelo-
na, 2007. A partir de 7 anys
A la República del Sidral hi
impera la justícia, la llibertat,
la imaginació i la igualtat. Un
ciutadà, però, aspira a ser-ne
rei. Com un Macbeth d’ungles
fines, està disposat a fer el
que calgui per aconseguir-ho.

El botó de nacre
Joan de Déu Prats. Il·lustracions
de Roger Olmos. Editorial Baula
Barcelona, 2007. A partir de 8 anys
En una petita ciutat costane-
ra, tranquil·la, on la gent no
va atrafegada, poden passar
coses sorprenents, sobretot
quan la boira que puja del
mar transforma carrers i per-
sones en ombres pàl·lides.

CARLES SANTAMARIA
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