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Més dracs
que llonganisses

Altres veus, altres relats

La ‘batcova’ d’un ‘freakie’

Còmic
Ha muerto un hombre
Kris i Étienne Davodeau
Ponent Mon. Rasquera, 2007

Josep Gálvez

La cultura obrera,
que és part fona-
mental del compo-
nent igualitari de

l’especificitat social euro-
pea, s’ha desenvolupat es-
sencialment al marge dels
canals industrials de la
cultura de masses. El pam-
flet, el míting, la revista re-
ivindicativa, l’assemblea,
les pintades, les manifes-
tacions i els piquets a les
vagues han estat durant
molt de temps els mitjans
de comunicació propis i es-

pecialitzats en la difusió
de la reivindicació i en la
crida a la lluita i a la soli-
daritat. En tots, el text es-
crit i oral descrivia breu-
ment, i encara descriu,
part de la realitat social
amb una crida a la inter-
venció per modificar-la.
D’aquesta manera es con-
formava l’inici d’un relat
en què es convidava els re-
ceptors del missatge a des-
envolupar-lo.

Ha muerto un hombre
recupera la intensitat i
l’emoció d’aquesta cultura
de l’agitació i la immedia-
ta transformació en la des-
cripció de la intervenció
propagandística del cine-
asta francès René Vautier
en el moviment de vagues
obreres que es va produir
en la ciutat de Brest, lla-

vors en reconstrucció, la
primavera del 1950.

La primera part de la
narració ens presenta el
protagonista, descriu una
manifestació, la seva re-
pressió per la policia, que
provoca la mort de l’obrer
Édouard Mazé i la posteri-
or resposta solidària que
és contemplada i filmada
per Vautier.

A la segona part el protago-
nisme passa a la difusió,
en múltiples i improvisats
escenaris, d’aquesta fil-
mació, a la qual acompa-
nya el recitat del poema de
Paul Éluard que dóna nom
al llibre. En aquesta part la
resposta al missatge passa
a ocupar un lloc protago-
nista amb la presència
dels espectadors i les seves

reaccions i, sobretot, amb
la recreació improvisada
de l’esmentat poema per
un sindicalista. Però el
cicle emissor-receptor en-
cara fa un altre moviment
significatiu quan Éluard
escolta el registre magne-
tofònic d’aquella recreació
de la seva obra.

La realització gràfica
d’Étienne Davodeau, autor
de Las malas gentes i
Caída de bici, aporta una
funcionalitat molt eficaç, i
en aquest cas molt repre-
sentativa, a un guió, obra
del bretó Kris, que, tal
com demostra el dossier
que complementa el llibre,
ha aconseguit sintetitzar
l’objectivitat en la recrea-
ció d’uns fets amb la rei-
vindicació d’una proposta
cultural alternativa.

Freakando
Carles Santamaria

Els freakies hem saltat
a la primera pàgina de
l’actualitat política

amb l’elecció d’un regidor a
la capital del Baix Camp.
L’amic Ariel Santamaria,
que no té cap vincle familiar
conegut amb l’autor d’aques-
tes ratlles, lidera un movi-
ment que es reivindica frea-
kie i anuncia que després de
l’èxit a Reus es plantegen
presentar-se a les properes
eleccions al Parlament.

El cert és que ha aconse-
guit un grapat de vots de
gent cansada dels professi-
onals de la política amb un
look Fat-Elvis i amb propos-
tes tan cridaneres com
construir un edifici equipat
amb totes les comoditats
on els joves puguin fer
l’amor. Veurem si això conti-
nua o és flor d’una abstenci-

onista legislatura municipal.
El freakisme no pot ser

considerat un moviment
polític perquè és un fet per-
sonal i només es socialitza
amb altres freakies que
comparteixen una determi-
nada afició. Moltes persones
que porten una vida nor-
mal, amb feina i família in-
closa, tenen el seu univers

freakie. Alguns són malalts
de sèries mítiques de televi-
sió o de nissagues cinemato-
gràfiques: en col·leccionen
tots els gadgets que surten i
no dubten a disfressar-se
dels seus personatges prefe-
rits. D’altres tenen una ha-
bitació plena de joguines
com ara cotxes en miniatu-
ra, ninotets i tasses. Fins i

tot n’hi ha que han hagut
que llogar un petit magat-
zem perquè a casa no els
caben tots els gadgets.
Tenim freakies de dretes,
d’esquerres, independentis-
tes i jacobins, perquè no
constitueixen un moviment
ideològic homogeni.

Cal reivindicar el freakisme
com un vessant més de la
nostra vida, els que el
tenim, esclar. No som bitxos
estranys, som persones que
gaudim d’altres mons ima-
ginaris pels quals navegar.
No representem a ningú
més enllà de nosaltres ma-
teixos. El nostre desig no és
cap altre que trobar una
bona estona per poder tor-
nar a veure els episodis de
Star Trek Enterprise, Ga-
lactica Battlestar o Rescue
Me. Potser somiem que un
dia una seductora cylon
canviarà les nostres ensopi-
des vides... Perquè, a qui no
li agrada somiar?

Infantil i juvenil
L’única i veritable
llegenda de sant Jordi
contada pel drac
Jordi Folck
Il·lustracions de Leonardo
Rodríguez. Editorial La Galera
Barcelona, 2007. A partir de 12 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

L’edició en cartoné po-
dria fer creure que
Jordi Folck (Reus,

1961) s’ha enfilat al carro de
la dragomania. No és així. El
que l’autor fa és agafar la lle-
genda per les banyes i capgi-
rar-ne els esquemes. Fruit
d’una recerca prèvia, la
novel·la ja té una segona
part: Més úniques i verita-
bles llegendes d’herois con-
tades pel drac, que, si cap
drac no ho esguerra, surt per
Nadal. I podria ser que enca-
ra n’hi hagués una tercera.
Trilogia, doncs, sí, però amb
ganes d’aprofundir en el
mite i, de passada, riure’s del
drac i de qui el vetlla.

En aquesta primera part,
l’autor crea quatre versions
del drac i sant Jordi. I no es li-
mita al drac mediterrani
sinó que juga amb diverses
procedències de dracs que
formen part de la llegenda.
No es tracta, però, de seguir
l’esquemaestablert–cavaller
mata drac– sinó d’alterar el
tòpic. Així, un drac de l’anti-

ga Britània, Yyfúr, convertit
en intel·lectual, fa un pacte
amb sant Jordi després de
salvar-li la vida i, tip de car-
nisseria humana, té la temp-
tació de fer-se vegetarià.

La segona versió té com a
protagonista una dragona,
una menjadonzelles que as-
piraatrobar elseu santJordi
blau. El tercer és un drac de
la vila de Montblanc, Settet,
que fa urpes i ales per seduir
la princesa i té l’ajuda d’un
germà. I el quart és un drac
de 69 caps, Ladonii, conegut
com a Peter Hunt de Holly-
wood –picada d’ullet al cine-
asta anglès– i que permet a
l’autor el registre d’una con-
versa entre els 69 caps amb
antropofagia caparruda in-
closa. És aquest drac el que
apareixerà en la segona
novel·la de la trilogia.

Lanovel·laésdelesques’escapa
delaclassificacióhabitualdel
gènere. I fins i tot de les limi-
tacions d’edat lectora. No
només té l’atractiu de la ma-
nipulació del mite sinó
també la dosi de reflexió i de
documentació. Al costat de
tant conte mel·liflu al servei
patriòtic de mantenir sant
Jordi al pedestal i deixar el
drac com un drap brut, una
mica de transgressió sobre
aquest parell de personatges
de la iconografia pròpia, però
també universal, és com una
alenadad’airefresco,enllen-
guatge dragonià, una flama-
rada descarada.

La llegenda de l’amu-
let de Jade. Vicent Enric
Belda. Il·lustracions de Ferran
Boscà. Bromera. Alzira, 2007
A partir de 12 anys
Treballar en un restaurant
xinès pot ser fins i tot emocio-
nant. Almenys per l’experièn-
cia del protagonista, un re-
partidor de menjar a domicili,
que coneix el seu primer
amor. Premi Vicent Silvestre.

Els perfectes
Rodrigo Muñoz Avia. Il·lustraci-
ons de Tesa González. Edebé. Bar-
celona, 2007. A partir de 10 anys
Ser imperfecte entre perfec-
tes pot ser un problema o un
estímul. El petit protagonista
d’aquesta novel·la viu aques-
ta contradicció enmig d’una
família on tots són molt i molt
perfectes. Premi Edebé.

Ala de Corb i el misteri
de la ciutat fantasma
Enric Larreula. Il·lustracions de
Jordi Vila. Baula. Barcelona, 2007
A partir de 10 anys
L’autor viu una etapa plena de
novel·les que retornen el lector
a l’aventura del segle XIX. En
aquest cas recupera el pirata
Ala de Corb, de qui ja ha publi-
cat dues aventures.

CARLES SANTAMARIA
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