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Volia passar a la història
com un gran escriptor lite-
rari, però la força d’una
creació popular seva, un
personatge d’historieta,
farà que a Víctor Mora se’l
recordi sempre com el
creador del Capitán True-
no, emblema del còmic de
després de la guerra al
qual, com a bon militant
d’esquerres, va intentar
donar uns valors de justí-
cia i comprensió. L’autor
va morir ahir als 85 anys,
segons van informar fonts
de la Fundació Víctor Mo-
ra, amb seu a l’Escala. Pa-
tia una malaltia que li ha-
via dificultat la mobilitat.

Víctor Mora havia nas-
cut a Barcelona l’any 1931
i havia patit una infància
dura. Va haver de marxar
a l’exili a França amb la se-
va família com a conse-
qüència de la Guerra Civil.
Va tornar en plena dicta-
dura, l’any 1941, i amb no-
més onze anys ja havia dei-
xat l’escola. No obstant ai-
xò, era un nen intel·lec-
tualment inquiet que va
aprendre a llegir amb els
clàssics de la narrativa
d’aventures com Verne,
Defoe i Stevenson, i amb
els tebeos.

Les necessitats econò-
miques el van portar ràpi-
dament a buscar una feina
i als vint anys entra a l’Edi-
torial Bruguera, una em-
presa que a la segona mei-
tat dels anys cinquanta es
va convertir en la princi-
pal indústria cultural de
l’Estat espanyol gràcies a
la literatura popular de
Corin Tellado i Marcial La-
fuente Estefanía i, sobre-
tot, a les publicacions de
còmics d’aventures i d’hu-
mor infantil.

A Bruguera, el seu co-
neixement del francès l’hi
fa entrar com a traductor.
També treballarà com a

coordinador editorial i
crearà els primers guions
d’El Capitán Trueno, que
ràpidament es convertiria
en un fenomen de vendes.

Cada setmana es ve-
nien més de
100.000 quader-
nets. Mora sem-
pre havia recone-
gut que part de
l’èxit de la sèrie es
devia al creador
gràfic de la sèrie: el
dibuixant valencià
Ambrós. “Li va donar
el rostre que jo
m’imaginava”, havia
comentat. Una altra
clau de l’èxit era la co-
lla de companys de
Trueno: Goliath, Crispín i
la seva promesa Sigrid.
També va crear El Jabato,
el Sheriff King, El Corsario

de Hierro, Da-
ni Futuro i molts perso-
natges més.

En la mateixa època en
què escrivia els primers

guions d’El Capitán True-
no, Mora es va comprome-
tre políticament i es va afi-
liar clandestinament al
Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC). El

1957 va ser detingut i em-
presonat. Algunes de les
vivències que va tenir en la
lluita contra la dictadura
franquista van ser recolli-
des en la seva obra literà-
ria. La seva primera no-
vel·la va ser Els plàtans de
Barcelona, que va aparèi-
xer en francès l’any 1966.
A causa de la censura no
va veure la llum en català

fins al 1972. L’obra serà la
primera d’una trilogia for-
mada per Paris flasch-
back (1978) i El tramvia
blau (1985). Amb aques-
tes novel·les, Mora dóna
un to líric a un moment
agre. Hi intervenen perso-
natges que volen viure
amb normalitat una situa-
ció que no ho és. Amor i la
recerca de la llibertat.

L’any 1966 va poder pu-
blicar El cafè dels homes
tristos, premi Víctor Cata-
là 1965, i La pluja morta.
Va ser director del TBO,
en l’etapa en què Edicio-
nes B va tornar a treure la
capçalera històrica. L’any
1991 el govern francès el
va nomenar Cavaller de
l’Orde de les Arts i les Lle-
tres. El 1977 va rebre la
Creu de Sant Jordi.

A partir de demà se ce-
lebrarà la vetlla de l’es-
criptor al tanatori de la
Ronda de Dalt de Barcelo-
na (de les 10.30 a les
22 h). Divendres a les 10,
al mateix espai, tindrà
lloc el funeral. ■

Adéu al Capità Mora
Jaume Vidal
BARCELONA

Mor a Barcelona, als 85 anys, l’escriptor i guionista de còmic Víctor Mora, creador
de l’emblemàtic personatge d’historieta El Capitán Trueno

Víctor Mora, en una imatge del 2001, quan encara utilitzava màquina d’escriure ■ M. TERESA MÁRQUEZ

Va ser
empresonat per
antifranquista,
vivència que
reflectiria en les
seves novel·les

Sent un infant va
haver de viure
l’exili, fet que va
condicionar una
formació
autodidacta




