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Imaginació contínua

Banderes dels nostres avis

Còmic
Billy Avellanas
Tony Millonaire
Ediciones La Cúpula. Barcelona, 2007

Josep Gálvez

Billy Avellanas podria
ben bé ser un dels
descobriments

d’aquest any en aquest
mercat nostre que, malgrat
la seva globalització, enca-
ra està molt dominat per
repetitius criteris de co-
mercialitat. La trajectòria
de Toni Millionaire, pseu-
dònim de l’autor Scott
Richardson, ve avalada en
el seu vessant d’il·lustrador
per les seves col·laboracions

a The New York Times, The
New Yorker i The Wall
Street Journal. I com a his-
torietista comença a desta-
car el 1994 amb la creació
de la sèrie Maakies –prota-
gonitzada per un estrany
mico de pelfa anomenat
Sock Monkey–, que va ser
publicada originàriament
en format de tira en diver-
sos setmanaris.

En aquesta obra ja desta-
ca l’especial combinació
d’imaginació i recreació del
gènere d’aventures que de-
fineix en gran part l’univers
narratiu de Billy Avellanas,
que, a diferència de l’anteri-
or, neix i s’estructura com
una novel·la gràfica. Ara bé,
la seva narració segueix el
ritme embogit de les histo-

rietes de continuarà. És
com si l’autor hagués recu-
perat els records d’un munt
de lectures infantils i els ha-
gués barrejat seguint la lli-
bertat i l’estímul del plaer
d’inventar de nou una vella
història.

Toni Millionaire aconsegueix
així, mitjançant l’aparent
contradicció que representa
la síntesi de recreació i ima-
ginació, una de les atmosfe-
res més singulars de la his-
torieta contemporània. A
més a més, les aventures
d’aquest sorprenent golem,
creat per uns ratolins i que
té unes avellanes per ulls,
s’enfronten radicalment al
pas del temps, aixequen
bandera negra de combat

enfront de supèrflues mo-
dernitzacions tecnològi-
ques, i es declaren lliures,
tant de molts límits físics de
la realitat com dels valors de
la pedagogia edulcorant.

El dibuix, fet amb estilo-
gràfica, ofereix una peculi-
ar barreja de caricatura i
realisme que amb l’entra-
mat de ratlles ens torna
cap a un grafisme del pri-
mer terç del segle XX i a la
seva combinació de reali-
tat i fantasia. Finalment,
cal assenyalar que l’edició
de La Cúpula compleix els
requisits que aquest tipus
de llibre exigeix: qualitat
en la impressió i disseny
que evoqui sensacions, que
ens anticipi una part del
plaer de la lectura.

Freakandó
Col·lecció ‘Banderes de
la Guerra Civil’
www.elinfante-toysoldier.com

Carles Santamaria

El sacrifici de centenars
de milers d’homes i
dones en defensa de la

causa republicana davant la
bota feixista no morirà en
l’oblit. La recuperació de me-
mòria històrica engegada fa
un temps ha tornat a des-
pertar consciències. Els ide-
als de llibertat, de transfor-
mació social i de progrés en
tots els àmbits de la vida van
ser defensats amb les armes,
malgrat que van acabar re-
sultant del tot insuficients
davant l’embranzida de
l’exèrcit revoltat.

Una botiga de figures mi-
litars de plom de Madrid ha
creat la col·lecció Banderes

de la Guerra Civil, on tro-
bem els soldats i milicians
de tot dos bàndols. Ja està-
vem farts de veure figures
de l’exèrcit franquista, però
poder contemplar ara sol-
dats republicans ha resultat
tota una troballa. Emociona
veure figures que porten les
banderes de la tercera com-
panyia del Batalló Abraham
Lincoln, de les Brigades In-
ternacionals, de la columna
Carlos Marx del PSUC, dels
milicians de la CNT-FAI i del
batalló femení Rosa Lu-
xemburg. També trobem un
mosso d’esquadra amb l’es-
telada i un gudari amb la
ikurriña.

La factura d’aquestes figures
és excel·lent i es cuida fins
al darrer detall: els unifor-
mes, l’armament i les ma-
teixes banderes on podem
llegir els noms de les uni-
tats a les quals pertanyien
els soldats republicans.

Són les banderes dels nos-
tres avis, homes i dones
que van patir les conse-
qüències d’una derrota que
va suposar per a Catalunya
i per a Espanya el més gran
retrocés social, polític i eco-
nòmic de tota la seva histò-
ria. Aquestes figures de

plom resulten una manera
més de fer-los justícia, de
tenir-los presents. Són a
l’aparador envoltades per
figures de soldats de tota
mena de països i d’èpoques,
però les seves banderes so-
bresurten perquè porten
els colors de la llibertat.

Infantil i juvenil
Un petó de mandarina
Eulàlia Canal
Il·lustracions de Sara Ruano
Editorial Barcanova. Barcelona, 2007
A partir de 10 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Aquesta novel·la té di-
verses virtuts. Una
de les més destaca-

bles és que la seva autora,
Eulàlia Canal (Granollers,
1963), no es reprimeix a
l’hora d’utilitzar el recurs de
la prosa poètica i no permet
que l’anècdota de la seva
història sigui més impor-
tant que la forma. Potser
això mateix és el que va fer
que el jurat de l’últim premi
Barcanova la situés en pri-
mer lloc. I cal remarcar-ho,
perquè, en l’àmbit que ens
ocupa, no sempre és així.

Malament rai si pensés-
sim que segons quines
imatges simbòliques o poè-
tiques no poden ser enteses
pels lectors als quals va
adreçada la novel·la Un
petó de mandarina. El fet
de caure en aquesta trampa
ha portat a tenir, en la bibli-
ografia dels últims anys,
una colla de relats sense suc
ni bruc que potser sí que
compleixen la quota exigi-
ble des de l’àrea comercial,
però no pas la literària.

A ‘Un petó de mandarina’, el
primer amor entre infants té
regust cítric, agredolç, vaja, i

no només pel títol. El prota-
gonista no sap com fer arri-
bar els seus sentiments a
una nouvinguda de l’escola,
que ell veu entre núvols de
màgia i un cert enlluerna-
ment. Gràcies a aquesta sen-
zilla trama –d’altra banda
tan pròpia de la novel·la
rosa–, l’autora va desdibui-
xant una relació entre els
companys de classe i va des-
cobrint què hi ha darrere de
la petita enamorada, que és
una refugiada d’una guerra
sense definir, amb la por de
tenir el pare al front.

Les altres virtuts del relat són
el procés de superació del
protagonista des de la timi-
desa a la seguretat pel que es
vol obtenir. I també la capa-
citat innata de lideratge,
més per mèrits propis que
no pas per fatxenderia. El
llenguatge utilitzat ajuda a
enriquir el contingut de
fons. I és precisament gràci-
es a aquest llenguatge que la
il·lustradora Sara Ruano
s’ha centrat en una sèrie de
làmines que representen, en
diversos primers plans, els
personatges principals.

La il·lustradora farceix
amb una mena de trenca-
dís gaudinià cadascuna de
les imatges i els dóna una
pàtina entre irreal i fanta-
siosa, fins i tot de retrat de
tela clàssica. De fet, Ruano
interpreta així, en imat-
ges, els tres pilars que
aguanten el cos de la
novel·la, i aconsegueix una
feliç conjunció entre el
text i les il·lustracions.

Mags del capvespre
Joan Manuel Gisbert. Baula. Bar-
celona, 2006. A partir de 10 anys
Un misteriós personatge
conta fabuloses històries a
l’entrada del bosc. Però, a
més, guarda un secret encara
més extraordinari que els
contes que explica. Una fan
que l’escolta obre el camí per-
què les fonts de la seva màgia
surtin a la llum.

El club de la cistella
Àngel Burgas. La Galera. Barcelo-
na, 2007. A partir de 12 anys
Després de L’anticlub, Burgas
continua la saga amb aquesta
novel·la, premi Josep M. Folch i
Torres. La protagonista vol tor-
nar a formar una colla després
de rebre les memòries del grup
que va fundar la seva germana
per lluitar contra les injustícies.

Tocar la Lluna. Estel
Baldó, Rosa Gil i Maria Soliva
Il·lustracions de Lluïsot. Barcanova
Barcelona, 2006. A partir de 4 anys
Sèrie per a prelectors i primers
lectors amb personatges de
contes coneguts o animals de
bona fe, làmines profusament
il·lustrades i globus amb brevís-
simes preguntes perquè l’adult
iniciï l’infant en la lectura.

CARLES SANTAMARIA
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