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Preparats?
Càmera! Acció!

El pes de la guerra

Scooby Doo es fa un lífting

Còmic
S i Apuntes para una
historia de guerra
Gipi
Sinse ntido. Madrid, 2007

Josep Gálvez

A puntes para una his-
toria de guerra i S,
les dues darreres

obres de l’autor italià Gipi,
publicades a casa nostra,
són molt diferents però
estan unides per la referèn-
cia a la guerra. A la primera,
guanyadora del premi a la
millor obra del Saló d’Angu-
lema 2006, el conflicte
bèl·lic és l’excusa argumen-
tal, avalada per la guerra de
Bòsnia, per recrear la deses-
tructuració d’una societat si-
tuada dins dels paràmetres
socioeconòmics del nostre
Primer Món.

La narració ens descriu, tot
seguint les aventures de
tres joves amics, com el
trencament total de l’equi-
libri social genera una situ-
ació de precarietat general
en què domina el que té
més possibilitats de sobre-
viure, és a dir, el més fort, el
més arriscat i el menys es-
crupolós. Els protagonistes
participen de la confusió
entre els rols de guerrers
patriotes i de bandolers,
d’herois i de botxins; i viuen
la breu embriaguesa del
poder i de l’ascensió social
abans de convertir-se en
derrotats o desertors.

Gipi utilitza el marc d’una
guerra que sent llunyana
malgrat la seva proximitat
per parlar de problemes de
la societat italiana i propers
a la seva experiència. Aques-
ta implicació personal en la
narració es més explicita a

S, que s’inicia amb una es-
cena del bombardeig d’un
poble italià a la Segona
Guerra Mundial i que es un
recull de records de l’autor
sobre el seu pare, o més ben
dit, sobre diferents anècdo-
tes narrades pel pare. Una
proposta senzilla que gua-
nya complexitat i profundi-

tat amb el tractament nar-
ratiu que dóna prioritat a la
reconstrucció del passat des
del terreny de les sensacions
i dels sentiments.

Determinades escenes es
repeteixen com un leitmotiv
que marca el to d’un relat
que alterna els temps i les si-
tuacions a la recerca de la re-

cuperació de trossos del pas-
sat, empremtes emocionals,
que ajudin a definir una per-
sonalitat. La incorporació
del color, en aiguades, és una
novetat que trenca parcial-
ment la uniformitat de la bi-
cromia de les obres anteri-
ors i que perfecciona la fun-
ció de suggerir atmosferes.

Freakando
¡Shaggy y Scooby Doo
detectives!
Canal Boomerang
De dilluns a divendres a les 14.05h

Carles Santamaria

La factoria de dibuixos
animats Hanna-Bar-
bera va proporcionar

a la televisió durant dècades
una galeria de personatges
encara avui molt populars.
Els Picapedra, l’Ós Yogui,
Els Jetson i la Formiga Atò-
mica són vius a la nostra re-
tina. Sens dubte una de les
sèries de més èxit va ser la
protagonitzada per Scooby

Doo, un gos tan gran com
poruc, company insepara-
ble de Shaggy. Aquest parell
forma part d’un equip d’ado-
lescents que es dediquen a
buscar fantasmes en cas-
tells encantats i altres in-
drets inquietants. Tenim el
milhomes del Fred, l’atrac-
tiva Daphne i Velma, una
repel·lent setciències.
Scooby i Shaggy sempre es
fiquen en tota mena d’em-
bolics, això sí, a contracor,
perquè la valentia no és pre-
cisament una de les seves
virtuts.

La sèrie va ser portada al
cinema en dues producci-
ons en què les persones
eren de carn i os, mentre
que el gos era producte de

l’animació en tres dimensi-
ons. Ara ens arriba una
nova versió de la sèrie de di-
buixos animats, amb una
estètica molt més actual i
més cartoon.

La trama argumental ha
patit alguns canvis. Shaggy
resulta que és l’hereu no de

l’alcaldia sinó d’una gran
fortuna del seu oncle Albert,
un famós científic. A banda
de disposar de molta pasta,
el nebot i el seu gos tindran
al seu abast tot un seguit
d’invents com els Scooby
Snacks: cada cop que el
gran danès se’n menja un,
adquireix tota mena de su-
perpoders com ara fer-se in-
visible, tenir una força so-
brecanina o volar com Kryp-
to, ja saben, el gos de
Superman. A més, s’hauran
d’enfrontar al temible Dr.
Phineus Phibes, que vol
apoderar-se de tota aquesta
tecnologia. Fred, Daphne i
Velma els donaran un cop
de mà per combatre els mal-
factors.

Infantil i juvenil
La nit que Wendy
va aprendre a volar
Andreu Martín
Premi Bancaixa de narrativa juvenil
Bromera. Alzira, 2007
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Si el tòpic de trepidant
que identifica a la con-
tracoberta moltes

novel·les policíaques té algu-
na raó de ser, és en aquesta
última d’Andreu Martín
(Barcelona, 1949) on queda
del tot justificat. El bon ofici
de l’autor i la mà trencada en
el gènere han fet que creï
una trama que no té atura-
dor i en què la protagonista,
una jove policia catalana,
Wendy Aguilar, en passa de
tots colors mentre, mig per
atzar, descobreix la trama
d’un robatori amb assassinat
que permet que la novel·la
tingui referències mítiques,
llegendàries o històriques, a
través d’una peça valuosa,
l’Ull de Déu, que porta res-
sons de la maçoneria, les lò-
gies ancestrals, el nazisme i
l’afany de poder dels que han
remenat les cireres al llarg
del temps i dels que les con-
tinuen remenant.

Expert en sèries com és
Martín, no seria gens es-
trany que el debut d’aquesta
jove policia el portés a una

continuïtat del personatge
que, a més, viu el trenca-
ment d’una relació senti-
mental que li serveix de tar-
geta de presentació: jove po-
licia, exnòvia d’un altre
policia, gens pintamirallets,
llesta com una gasela i
amant del risc sense pensar
en les conseqüències.

Per amanir la trama,
Martín hi ha colat una cria-
tura de vuit o nou anys, de
família desestructurada que
serveix de lligam en alguns
moments de l’acció. Sense
ella, alguns punts serien
complicats de resoldre.
També hi ha una colla de
pinxos i un expert en peces
antigues i una parella de
casa bona que viuen de l’Ull
del delicte que desencadena
tota la trama.

A mesura que avança, la
novel·la té cada vegada més
la pinta de guió cinemato-
gràfic. Descripcions directes,
en temps present, com si el
lector les visualitzés en pan-
talla. Tot plegat no sembla
pas fruit de la casualitat.
L’autor vol aconseguir que el
lector s’impliqui en l’acció i
prengui part de les peripèci-
es, les corredisses, els salts
entre terrats que fan quedar
penjats a l’aire els personat-
ges i en algunes escenes clau
on el bo sempre guanya si-
guin quines siguin les dificul-
tats que té al davant. Wendy
hacomençatavolar. Iquisap
si per molt de temps.

En Jan Pol fa de de-
tectiu. Marta Jarque. Il·lustra-
cions de Daniel Jiménez. Editorial
Bambú - Casals. Barcelona, 2007
A partir 6 anys
Si es té un cas per investigar,
ja es pot ser detectiu. Això és
el que li passa al protagonista:
ha de descobrir qui s’ha men-
jat el seu entrepà de format-
ge. Però després fa falta co-
ratge per arribar fins al final.

AEIOU dels nens del
parc. Joan Armangué
Il·lustracions de Pablo Auladell
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir 5 anys
Observar el parc porta a tenir
un mostrari de la vida que
t’envolta. Des dels peixos de
la bassa, els ocells i els gats
fins als pares i avis i les criatu-
res que hi passen l’estona.

Dorms molt, Joana...
Gemma Sales. Il·lustracions de
Mabel Piérola. Editorial El Pirata
Barcelona, 2006. A partir 7 anys
L’amiga de la protagonista fa
temps que dorm sense desper-
tar-se. Un accident l’ha deixada
així. El relat s’acosta al tema de
la malaltia i les conseqüències
que fa que molts infants no pu-
guin portar una vida normal.

SP


	avui.cat
	avui_170507 : sup_a : sup_asup_a


