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Els més venuts a les llibreries lk situació respecte a la setmana passada  2 setmanes seguides en llista

Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, Fnac, La Central, Laie, Proa Espais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers),
Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)
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Dieta catalana i salut
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Barça. En el cor de la llegenda
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L’estiu sense homes
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Els remeis d’en Rami remeis
Albert Rami VIENA

Steve Jobs. La biografia
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i l’autobiografia està sent
una tendència a l’alça en la
novel·la gràfica, els records

d’adolescència formen un sub-
gènere en si mateix. Recent-
ment, diversos autors de l’Estat
s’hi han apuntat, com ara Fermín
Solís amb Mi organismo en obras
o LuisD amb Borra.

Gabi Beltrán, il·lustrador en di-
verses publicacions de premsa
general i també en revistes espe-
cialitzades com ara Nosotros So-
mos los Muertos, Tretzevents o
Esquitx, hi fa ara la seva pròpia
aportació amb Històries del barri,
en la qual –malgrat tot– ha dele-
gat les tasques d’il·lustració en

S un altre dibuixant –el també ma-
llorquí Bartomeu Seguí– per tal
d’aportar-hi una certa distància.
L’obra es publica després d’ha-
ver guanyat el I Premi Ciutat de
Palma de Còmic.

Ambientada al barri xino de
Palma a inicis dels anys vuitanta,
Històries del barri defuig des del
començament qualsevol mena
de temptació nostàlgica o idealit-
zada per la mateixa naturalesa
de les que –sembla– van ser les
vivències de Beltrán en la seva
joventut. Estructurada en episo-
dis independents, Històries del
barri parla de violència urbana,
de delinqüència juvenil, de dro-

gues, de prostitució. Tal com va
explicar Beltrán a Lluís Llort en
una entrevista a les pàgines
d’aquest diari, el protagonista
d’aquesta novel·la gràfica combi-
na elements viscuts per ell ma-
teix amb experiències viscudes
per coneguts seus. Els personat-
ges són nois que es busquen la
vida sovint al marge de la llei, per

fugir d’una realitat aspra
que contrasta amb la imatge
turística de l’illa; el mateix
Beltrán afirma que quan

sentia a la televisió que els
reis anaven a estiuejar

a Mallorca, es pensa-
va que es tractava d’un

altre lloc que es deia igual, per-
què tot el paisatge que ell conei-
xia eren uns quants carrers i no li
passava pel cap que algú hi po-
gués trobar alguna cosa d’atrac-
tiva.

Les històries de Beltrán –que
fan pensar en novel·listes com
ara Francisco Casavella– són
crues i no mancades de tendre-
sa, i alternen una veu en off in-
trospectiva amb un notable ull
pel diàleg. El seu vigor narratiu es
complementa perfectament amb
l’agilitat gràfica del traç de Seguí i
amb el seu atmosfèric sentit del
cromatisme, que retrata un uni-
vers de colors grisos i ocres. ❋

Memòries del carrer

Còmic Xavier Roca

A dalt, una vinyeta d’‘Històries del barri’. A la dreta, dues pàgines de la novel·la gràfica DOLMEN

Històries del barri
Guió: Gabi Beltrán
Dibuixos: Bartomeu
Seguí
Editorial: Dolmen
Palma, 2011
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Preu: 18 euros




