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Muts i a la gàbia!

A la recerca del públic

Vi i vinyetes a Angulema

Còmic
El Manglar
Diversos autors
Dibbuks Ed. Madrid, 2007

Josep Gálvez

El Manglar és un nou
intent de revifar el
món de les revistes

d’historietes per a adults al
nostre mercat, un produc-
te que va ser desplaçat pels
llibres per l’evolució de les
demandes dels lectors i la
mutació dels quioscos. Tot i
això, l’editorial Dibbuks ha
iniciat aquest nou intent de
comprovar si, mes enllà de
l’àmbit humorístic d’actua-

litat, existeix encara un ter-
reny en què pugui créixer
una publicació periòdica
d’historietes curtes.

A favor d’aquesta nova
aventura en aigües pantano-
ses, a les quals fa referència
el seu títol, s’ha de dir que
d’entrada guanya la batalla
de les aparences i de l’atrac-
ció visual per la coherència,
tant de la maqueta com del
to gràfic. Un altre dels seus
encisos és el fet d’incorporar
interessants seccions d’in-
formació i crítica, de les
quals destaca la dedicada a
entrevistar un autor, en
aquest cas un Manel Fontde-
vila que aporta reflexions di-
vertides, interessants i una
mica polèmiques. Dins del

camp estrictament historie-
tístic el vessant internacio-
nal, en realitat franc i belga,
compta amb les dues histo-
rietes més interessants de la
publicació: Alvin, potent me-
tàfora de la distorsionada re-
lació home-natura, del suís
Fréderic Peeters, i Ben
Qutuz Brothers, del francès
Emile Bravo, autor poc co-
negut a casa nostra i que ens
ofereix un gran relat, tant
pel tractament del llenguat-
ge com per la capacitat de
sintetitzar, sota un prisma
aparentment ingenu, la trà-
gica espiral del conflicte
entre Israel i Palestina.

Cosmik Roger, Pariss
Strass i Casa Paco, proce-
dents de la revista Fluide

Glacial, aporten un toc hu-
morístic, més aviat suau les
dues primeres i paròdica-
ment txovinista, la tercera.

La lleugeresa còmica conti-
nua amb l’aportació casola-
na de Sergio García, Enri-
que Bonet i Manuel Bartu-
al. Mentre que un novell,
Carlos Vermut, exhibeix
un grafisme que combina
sensualitat i eficàcia ex-
pressiva a Doble sesión,
una curiosa barreja de gè-
neres. I, finalment, José
Luis Agreda converteix les
quatre primeres pàgines de
D=113 H en promesa d’ele-
gància gràfica i trama ori-
ginal d’aventures contem-
porànies. Continuarà.

Freakando
Carles Santamaria

El darrer, i esperem
que no el definitiu,
Festival de Còmic

d’Angulema va servir per
constatar diversos fets. Pri-
mer, que al gener fa un fred
que pela al departament
francès de la Charente. Els
aficionats i professionals
ens passem el dia voltant
pels carrers a temperatu-
res sota zero mentre que a
l’interior de les carpes on hi
ha els expositors el clima és
tropical.

Segon, que el primer
saló europeu del còmic ha
perdut l’encant de l’època
en què totes les activitats
tenien lloc al centre histò-
ric, i no com ara, que s’han
dispersat tant que per anar
d’un punt a l’altre cal aga-
far el bus.

Tercer,que lamancad’una
bona oferta hotelera obliga
molts dels visitants a allot-
jar-se en hotels de carretera
situatsamésdeseixantaqui-
lòmetres de la ciutat.

Quart, que les exposici-
ons que ens havien enlluer-
nat amb les seves esceno-
grafies fa uns quants anys
han passat a millor vida.

Cinquè, que tot això ha
provocat mal rotllo entre els
editors, la direcció del Festi-
val i l’Ajuntament de la ciu-
tat, ja que l’autoritat munici-
pal no dóna facilitats perquè
Angulema continuï sent la
capital de la historieta.

L’ambient gèlid que es
vivia al Festival es va escal-
far amb la recepció que va
oferir el Saló Internacional
del Còmic de Barcelona
amb motiu de la presenta-
ció de la seva 25a edició. Si-
guem sincers, més que el
discurs, el que realment va
animar el centenar llarg de
persones reunides van ser
els vins, blancs i negres,
Castell del Remei de Cos-

ters del Segre, els embotits
de Casa Noguera, el pa amb
tomàquet, els torrons
d’Agramunt Vicenç i la ra-
tafia Russet embotellada a
Olot. Una deliciosa manera
de difondre el còmic que
s’edita a Catalunya amb pro-
ductes de la terra. Segur
que Santi Santamaria esta-
ria contentíssim per les
magnífiques defecacions
que va provocar l’àpat.

Infantil i juvenil
L’avi ocellaire
Pere Martí i Bertran
Il·lustracions de Jordi Vila Delclòs
Editorial Lynx. Bellaterra, 2006
A partir de 7 anys

El grill d’en Quim
Pere Martí i Bertran
Il·lustracions de Francesc Rovira
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir 7 de anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Es podria dir que Pere
Martí i Bertran (Sant
Quirze de Besora,

1952) s’ha especialitzat en
literatura ecològica. I no
pas perquè els seus llibres
tractin la fauna com a gè-
nere fantàstic, sinó perquè
ho fa partint de la filosofia
que els animals no tenen
millor amic sinó l’ésser
humà. La bibliografia de
l’autor va des de gossos fins
a cargols, tortugues, rato-
lins, ocells i grills.

Una altra constant en els
seus relats és que barreja el
bestiari amb situacions fa-
miliars en què els avis no fal-
ten mai, de tal manera que
s’hi estableix la relació avis-
néts, una relació cada vega-
da més habitual, tenint en
compte que la mitjana
d’edat dels pares s’ha elevat
i, per tant, la mitjana d’edat
dels avis, també, cosa que els
permet fer sovint el paper
extra de cangurs.

Els dos últims títols de
l’autor, professor d’institut
a Vilafranca del Penedès i
col·laborador en revistes
monogràfiques de literatu-
ra infantil i juvenil, parlen
d’ocells i de grills. L’avi oce-
llaire és un conte breu en
què els ocells i les seves gà-
bies domèstiques tenen un
paper important, però en-
cara la té més la situació de
l’avi, que passa de cuidar
ocells a viure en una resi-
dència. Darrere d’una qües-
tió que ara lliga amb el
debat de la recent llei de de-
pendència hi ha també una
pàtina de llibertat quan
l’avi convenç el nét que les
caderneres on viuen millor
és a l’aire lliure.

La mateixa opció de llibertat
es repeteix a El grill d’en
Quim, en què també un avi
i un nét es mouen al vol-
tant de les possibilitats de
tenir un grill cantador tan-
cat en una gàbia o bé de
deixar-lo anar a la seva.
Tant en un relat com en
l’altre, l’autor no es preo-
cupa només de deixar cla-
res les relacions intergene-
racionals sinó que aprofita
cada petit animal per
donar coneixements de les
seves característiques. Són
dos contes realistes en què
els animals no tenen veu,
com és usual. En aquest
cas, la fauna de l’autor
acaba sempre aconseguint
situar-se i decidir el seu
futur, ni que sigui fent un
muts i a la gàbia.

La botiga de la Formi-
ga Piga. Emili Teixidor. Il·lus-
tracions de Gabriela Rubio. Cruïlla.
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
Aquest és el setè relat de la
Formiga Piga que publica
l’autor. Ara que la sèrie ha
traspassat fronteres d’edat,
per dalt i per baix, la Piga
dóna consells al bestiar i els
descobreix com es pot fer per
assolir la felicitat.

El cangur de gossos
Oriol Vergés. Il·lustracions de
Carme Peris. Edicions del Pirata. Bar-
celona, 2006. A partir d’11 anys
El protagonista, tip d’estudiar i
de fer de repartidor de pizzes,
obre una agència de cangurs de
gossos. És aleshores quan co-
mença a viure un seguit d’aven-
tures que li permetran de co-
nèixer tot de personatges.

En Roman i la guerra
Sebastià Sorribas. Barcanova
Barcelona, 2006. A partir de 14 anys
L’autor revalida el seu retorn
literari amb una obra nova.
Aquesta novel·la, situada en
un lloc incert dels Balcans,
parla de l’amistat entre dos
adolescents en temps de
guerra i del que han de fer
per sortir-se’n.

Una imatge de la degustació de productes catalans a Angulema. CARLES SANTAMARIA

Vinyetes de ‘Ben Qutuz Brothers’, d’Emile Bravo, un dels autors que apareixen a ‘El Manglar’. EMILE BRAVO / EL MANGLAR


