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N

o és gens gratuïta la
referència a Mauss
que Howard Cruse
fa a l’epíleg d’aquest llibre,
ja que totes dues obres responen a un nivell d’ambició
temàtica similar: volen reflectir una determinada
fase de la nostra història
contemporània relacionada
amb el racisme i la intolerància, i la narració compta
amb la implicació personal.

Tot i que, com remarca
l’autor, Stuck Rubber Baby
no es tracta d’una autobiografia, sí que reflecteix part
de les seves vivències, directes o indirectes, a l’Alabama dels anys 60. Les tensions de la lluita antisegregacionista que aquells anys
sacsejava el sud dels Estats
Units és el marc col·lectiu
en què Toland, el jove blanc
protagonista, viu la seva
particular crisi d’identitat
sexual. D’aquesta manera
s’estableix una interrelació
entre aquests dos elements
de marginació social: el racial i el de la diferència sexual, que actua com l’eix
central de la narració. Connexió que se sustenta en el
fet que la irracionalitat de

l’afirmació de la superioritat de la raça blanca necessita basar-se en valors morals ultraconservadors,
entre els quals destaca el
masclisme.
Implicant-se a poc a poc en
les activitats del moviment
integracionista, Toland, alhora que intenta infructuosament corregir la seva homosexualitat és, primer,
testimoni i, després, actor
secundari d’una confrontació radical amb un model
social opressor, que es resisteix violentament a desaparèixer.
Cruse, que es autor
també de diverses sèries de
còmic de temàtica gai,
entre les quals Wendel (La

Cúpula), desenvolupa en
aquest cas una narració
densa, conduïda pel terreny
de les emocions i sentiments d’un ampli ventall de
personatges significatius i
molt ben definits. Les seves
accions, omissions, il·lusions i especialment les seves
imperfeccions ens els fan
entranyables, creïbles, i ens
introdueixen en el vertigen
de la seva dinàmica reivindicativament vitalista.
D’altra banda, la concreció gràfica és molt funcional, amb un tractament
molt flexible de la pàgina i
les vinyetes i amb un dibuix que utilitza les trames
per definir volums i donar
consistència al traç de la
caricatura.

Unes muralles de vinyetes
Freakando
Encuentros
con el cómic de Ávila

Carles Santamaria

P

osar una ciutat al
mapa es pot fer de
moltes maneres. Els
seus monuments històrics,
gastronomia o festes tradicionals acostumen a ser els
ítems que criden més l’atenció. Però els darrers anys
també s’ha desenvolupat
una geografia cultural on
determinades poblacions
són conegudes pels seus festivals de teatre, de cinema,
de música o de còmic. I posats a parlar d’historietes,
Espanya és plena de festivals, entre els quals destaca
el Saló Internacional del
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Còmic de Barcelona com el
gran esdeveniment editorial i cultural del mitjà. Però
trobem propostes interessants i amb personalitat
pròpia, com ara les activitats sobre historieta que
tenen lloc a la Semana
Negra de Gijón, les Jornadas de Cómic d’Avilés, La
Massana Còmic a Andorra

o Viñetas desde o Atlántico, a la Corunya.
Ara Àvila també s’ha
col·locat en aquest mapa del
còmic amb una primera trobada que va tenir lloc durant l’aqüeducte de la Constitució. Les activitats van
ser variades: exposicions de
diferents autors i temàtiques, taules rodones amb di-

buixants, una carpa amb activitats adreçades als nens i
l’edició d’un àlbum de còmic
fet per joves autors de Castella-Lleó. I tot això dins
d’un marc incomparable,
sense conya, com és Àvila
dins de les seves muralles.
El gran repte que tenen
ara els organitzadors és
donar continuïtat a aquesta trobada que ajuda a difondre el còmic entre la població. Però, a més, cal que
promocionin els dibuixants
de la terra que han donat a
conèixer perquè els seus còmics tinguin ressò i continuïtat. La iniciativa endegada amb bon criteri pel govern autonòmic, amb la
col·laboració d’empreses
privades, és un exemple a
tenir en compte. A la meseta ja tenim una ciutat imaginària plena de vinyetes.

autor taiwanès de
l’àlbum Guji Guji és
l’autor també d’El
millor Nadal, una història
sobre les dificultats de les
famílies en atur i la pressió
consumista del Nadal. Com
que l’àlbum il·lustrat s’adreça a totes les edats, l’autor
personifica una família
d’óssos i, a través seu, construeix la faula, amb moralitat inclosa, una moralitat,
però, que Chen deixa oberta a la imaginació del lector.
Les làmines d’El millor
Nadal són càlides, suaus,
poc agressives en el traç.
Guarnir l’arbre de Nadal
pensant que l’endemà hi
haurà regals i saber que la
màgia que s’atribueix a les
festes nadalenques no es
cou sola preocupa la família.
L’endemà, però, hi ha cinc
regals especials, perquè es
tracta de cinc objectes per-

duts de la casa, ara apedaçats i com si fossin nous de
trinca. I hi ha també unes
petjades petites i misterioses
a la neu, al voltant de l’arbre
de Nadal. Faula, com dirien
els entesos, de bona voluntat, però també faula sobre
l’enginy i la manera de saber
treure profit d’allò que es té i
no d’allò que es voldria tenir.
El periodista català, Teodor

Garriga (Barcelona, 1909),
una de les veus i un dels pocs
testimonis supervivents dels
fets del 1936, tal com es van
viure des de la ràdio, sorprèn
ara amb un conte sobre el tió
de Nadal que, també des de
la forma de la faula, moralitza sobre allò que un dia va
advertir Camus: “Tenir la raó
no vol dir sempre sortir-ne
guanyador”.
Una bruixa clava un sortilegi al roure del conte de l’avi
Garriga perquè s’esqueixa
sobre la llucifera i la deixa KO
per salvar dos bessons segrestats. Els tions tallats del
roure, però, no cremen mai.
En canvi, sí que serveixen de
pou de regals cada vegada
que els donen bastonades,
amb l’esperança que, un dia,
els replantaran i tornaran a
ser el roure majestuós
d’abans. El llast de la represàlia implica sacrifici, paciència
i fe en el futur. I una llegenda
del tió com aquesta pot passar a l’antologia de contes catalans si està ben contada,
com ho ha fet Garriga.

Escacs. Michael Powell
Adaptació d’Àngel Pascual
Editorial Combel - Casals
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
Com situar les peces al tauler?
Què fa el cavall? Què fa l’alfil?
I el rei, i la dama, i el peó? Tot
això i altres estratègies per
aprendre a jugar a escacs en
un llibre que afegeix peces en
miniatura i un tauler de petites dimensions.

Marcel·la, què fas?
Teresa Giménez (Text i il·lustracions). Edebé. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys

Qui espera, desespera. I qui
espera l’amor, desespera de
tot cor. Aquest àlbum il·lustrat
per a primers lectors demostra que només s’aconsegueix
allò que es busca de debò. I
l’amor no queda al marge.

En Ratolinet visita
l’àvia. Simon Abbot. Editorial
Combel - Casals. Barcelona, 2006
A partir de 3 anys

Àlbum per a primeríssims lectors amb peces mòbils, amagatalls i làmines amb fulls
transparents que ajuden a explicar com el protagonista
passa el dia a casa de la seva
àvia més content que un gínjol.

