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Josep Cots
Documenta
Barcelona. Cardenal Casañas, 4

l llibretere

Prestigi a tocar
de la Rambla

CARLES LÓPEZ
BARCELONA

Fa gairebé 35 anys que incita a dei-
xar-se portar pel plaer de la lectura
des del carrer Cardenal Casañas, a
tocar de la Rambla barcelonina.
Documenta va néixer, segons el
seu propietari, Josep Cots, per una
decisió de «progre de l’època», bre-
gat en mil batalles antifranquistes.
I encara que en el seu moment era
una llibreria gran, avui es pot con-
siderar modesta en dimensions, no
pas en prestigi.

Hi sovintegen els clients de tota
la vida que intercanvien punts de
vista amb Cots, que rebutja donar
consells com si es tractés de pres-
cripcions mèdiques. «El que tinc
amb els meus clients és un inter-
canvi d’opinions. A vegades són
ells els que em donen consells a mi
perquè jo no ho puc llegir tot», as-
segura.

S’ha de fer una mica de psicòleg
i captar el gust del client. Llavors,
només llavors, es pot recomanar

una obra. «A una amiga que acaba
d’ingressar a l’hospital per una pe-
ritonitis li he recomanat Out
(Emecé), una novel.la sanguinària
de la japonesa Natsuo Kirino per-
què la millor manera de treure fer-
ro a un problema és amb un altre
problema més gran», assegura
amb ironia.

No obstant, hi ha una altra me-
na de gent a qui li agrada somiar.
A aquests, el propietari de Docu-
menta els proposa La fórmula prefe-
rida del profesor (Funambulista), de
la també japonesa Yoko Ogawa. És
un llibre íntim i tendre sobre un
professor que perd la memòria en
un accident. Per als més romàn-
tics, l’aposta de Cots va en la línia
de Revolutionary Road (Proa / Alfa-
guara), de Richard Yates, adaptada
al cine i que encara es troba a la
cartellera. Es tracta, recorda, d’una
novel.la de desamor, més que no
pas d’una novel.la d’amor.

Una altra recomanació: Quiet
(Empúries / Anagrama), de Màrius
Serra: «Toca el tema dels fills amb
greus problemes físics i mentals,
però sense dramatitzar, sense cur-
sileria i amb sentit de l’humor». H
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S’ha de fer una
mica de psicòleg i
captar el gust del
client, diu Cots

Batman viatja a BCN per lluitar
contra un drac per Sant Jordi

CÒMIC 3 SUPERHEROIS

b

RAMÓN VENDRELL
BARCELONA

33 La primera pàgina de Barcelona. El caballero del dragón.

b

33 Vinyeta de l’àlbum situada a l’Hospital de Sant Pau i, a la dreta, el mateix detall arquitectònic.

DIEGO OLMOS

IMPULS PER AL
SALÓ DEL CÒMIC

< David Macho, agent de
dibuixants i col.laborador del
Saló del Còmic de Barcelona, es
va reunir amb directius de DC
Comics en l’edició de l’any
passat de la Comic-Con de San
Diego, Califòrnia, per
plantejar-los la idea d’un tebeo
que es publiqués alhora als
Estats Units i a Espanya
coincidint amb la fira
barcelonina de la historieta. La
casa de Batman i Superman va
acceptar la iniciativa i l’aventura
del justicier de Gotham City
Barcelona. El caballero del
dragón és la materialització
d’aquella idea.

< La peripècia barcelonina de
Batman té un rerefons
promocional. «Es tracta
d’impulsar internacionalment el
Saló del Còmic de Barcelona i
aconseguir que les editorials
nord-americanes hi col.laborin»,
explica Macho. «La Convenció
de San Diego és sens dubte la
primera cita mundial del còmic
–continua–, però segurament el
Saló de Barcelona n’és la
segona, per davant d’Angulema,
que se centra en el còmic
francès». Barcelona. El caballero
del dragón vol ajudar al
reconeixement d’aquest estatus.

LA GÈNESIL’aventura sortirà
a Espanya i els EUA
el primer dia del Saló
del Còmic, al maig

H
o avisa el títol, més aviat
forçat (Barcelona. El caballero
del dragón), i ho confirma
la splash page (pàgina amb

una única il.lustració) inicial, en què
l’avió privat del multimilionari Bru-
ce Wayne, l’home que s’oculta darre-
re de la màscara del campió de
Gotham City, arriba pel Port Olím-
pic a una Barcelona dibuixada amb
meticulositat: la ciutat de Super-
lópez té una importància considera-
ble en el número especial de Bat-
man que sortirà a la venda de mane-
ra simultània a Espanya i els Estats
Units el 29 de maig, el dia de la inau-
guració del 27è Saló Internacional
del Còmic de Barcelona.

L’aventura transcorre durant la
diada de Sant Jordi i la seva vigília i
està inspirada en la llegenda del pa-
tró de Catalunya i el drac. Mark
Waid (Kingdom come, Flash) n’ha es-
crit el guió i l’autor barceloní Diego
Olmos s’ha ocupat (s’està ocupant,
en realitat, perquè encara li falten
les últimes pàgines) d’il.lustrar-lo. La
portada és obra de Jim Lee.

Batman, ha explicat Waid, viatja
a Barcelona per aturar els assassi-
nats d’un dels seus arxienemics, Ki-
ller Croc, el llangardaix humà, a qui
el Sombrerero Loco i l’Espantapája-
ros han rentat el cervell i han fet
creure que és la reencarnació del
drac llegendari. Ja saben què exigia
aquell drac cada dia.

BATCOVA LOCAL / A més de fer-ho per
deure, el justicier també es desplaça
per plaer perquè aquí hi té una vella
amiga... o alguna cosa més. De fet, a
Barcelona s’hi troba com a casa, no
en va hi té una ¡batcova! El proble-
ma és que la policia no el coneix i el
considera un perill públic quan en-
tra en acció.

Olmos, creador d’H2Octopus i di-
buixant de sèries com Catwoman i
Batman. Gotham nights, explica que
treballa en el projecte Barcelona. El ca-
ballero del dragón des del novembre.
«He tingut més temps del que tinc
habitualment quan treballo per als
EUA. He arribat a fer el mateix en
un mes i una setmana». La Casa Bat-
lló, l’Hospital de Sant Pau, la Ram-
bla, la Sagrada Família i el museu
(de moment, un secret) sota el qual
hi ha la batcova són els escenaris
principals del còmic, de 38 pàgines
als EUA i, segurament, 48 a Espanya.

Olmos creu que és «inevitable»
que la ciutat que ha dibuixat tingui
«un toc de postal», perquè cal «ven-

dre-la al públic nord-americà». No
obstant, garanteix que no hi ha
«pífies ni tòpics esperpèntics».

L’agent d’autors de còmic David
Macho és l’impulsor d’aquesta col.la-
boració entre l’editorial nord-ameri-

cana DC i l’espanyola Planeta De-
Agostini. «És un producte de prime-
ra divisió», diu.

Considera que Waid és «un dels
tres millors guionistes del còmic de
superherois i garanteix que Barcelo-

na. El caballero del dragón tindrà im-
pacte als EUA». A més, compleix un
«requisit imprescindible» del projec-
te: coneix Barcelona, ciutat que va
visitar convidat pel Saló del Còmic
el 2004. H

Mark Waid firma el
guió de la historieta, i
el barceloní Diego
Olmos, els dibuixos


