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Novel·la gràfica

«Una novel·la gràfica de misteri amb un
punt esotèric- fantàstic, ambientada en un fet
històric fonamental per a la història d’Es-
panya». Així defineix el seu autor, Ángel Mu-
ñoz(Quart, ), aquest llibre que pren com
a títol i punt de partida el famós avió amb el
qual es va traslladar Franco des de les Canà-
ries fins a Tetuan per encapçalar el colp d’Es-
tat. Més que un còmic, és una novel·la de mis-
teri on a partir d’un assassinat s’entrelliga una
altra trama de dimensions transcendentals.

Com a novel·la gràfica conjuga per igual

banda narració i il·lustració. En el primer as-
pecte hem de destacar l’acció lineal (un pe-
riodista i una psicòloga que investiguen un ho-
micidi es veuran envoltats sense saber-ho en
una conspiració que marcarà el decurs de la
història). Però també les citacions a peu de
cada capítol (Welles, Bismarck, Pitàgores),
el canvis espacials (Lousiana, Londres, etc),
l’economia del text i dels diàlegs que tan
sols complementa allò que el dibuix no pot sig-

nificar; o les al·lusions perifràstiques, sense ne-
cessitat de noms propis (com per exemple,
Macho cabrío, en lloc de Franco). Com a con-
trapunt, no podem obviar les nombroses
errades i faltes que esperem que en properes
edicions siguen corregides.

Pel que fa a la composició visual en molts
sentits  es podria considerar com un estilitzat
story board en el qual els grisos i contrastos
d’Andrés Fernando reforcen la seua herèn-
cia del cinema negre dels anys trenta amb ho-
menatges més o menys explícits a obres com
Casablanca o Encadenados.  Muñoz empra de
manera magistral tota una sèrie de recursos
del seté art, com jocs de picats i contrapicats
per presentar als seus personatges, vinyetes
partides per agilitzar l’acció, imatges en negatiu
per subratllar la foscor, primers plans, etc.

Rapide!, sintetitza (després de més cinc anys
de treball de documentació i ambientació) el
confessat interès del seu autor per aquest pe-
ríode cronològic, de divulgar-lo de forma
amena entre el públic jove i no tant jove; això
sí, sempre tenint present les subtils diferèn-
cies entre ficció narrativa i realitat històrica que
cap a la fi del llibre es deslliguen en un apar-
tat (molt paregut a un making off) on s’expli-
quen algunes anècdotes dels protagonistes o

curiositats críptiques com la de «café» (Ca-
maradas, Arriba Falange Española). Com a
conclusió podem resumir que aquesta obra
s’emmarca en el procés de difusió i dignificació
que està experimentant la novel·la gràfica amb
valencians com Torres o Bayarri, en abordar
temes amb rerefons socials com l’Alzheimer
o històrics com aquest. De moment Muñoz va
fent camí, i ja està preparant un altre còmic de
misteri basat en Enriqueta Martín, una fa-
mosa assassina en sèrie, que va viure en la Bar-
celona de principis de segle.

POR J. RICART

«Rapide!», títol d’aquesta obra d’Ángel
Muñoz, era el nom de l’avió amb el
qual es va traslladar Franco fins a
Tetuan per encapçalar el colp d’Estat

ÁNGEL MUÑOZ
Rapide!

Col. SOLYSOMBRA
EDICIONS DE PONENT, ALICANTE, 2010
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Un colp d’estat en vinyetes

Contes

Una vintena de contes formen el recull La
bicicleta estàtica que Sergi Pàmies acaba de
publicar. En la línia dels reculls anteriors i, molt
especialment, Si menges una llimona sense fer

ganyotes, el darrer, l’autor ens mostra un apa-
rador de personatge i de situacions significa-
tives de la vida dels nostres dies. I podríem afe-
gir-hi que també són situacions dramàtiques
i propenses a representar més que res els des-
encontres, la soledat, fins i tot la desolació que
circumda les relacions humanes (bé siguen de
parella, bé siguen entre pares i fills).

Pàmies ens fa un catàleg de situacions de
delirants coma ara la d’uns fills en una pare-
lla de separats que pinten les habitacions i
els corredors de la casa del pare o la d’un en-
contre dels membres d’una exparella en el
qual ella, trenta anys després d’haver-li dit
que no l’estimava, li amolla: «hauries hagut

d’insistir». Ens hi trobem amb situacions
marcades per la deformació hiperbòlica i,
sovint, amb un gran força simbòlica, com ara
el personatge a qui extirpen, en una operació
de quiròfan, la nostàlgia.

Una novetat en el recull és la inspiració d’al-
guns capítols autobiogràfics, sobre la seua
infantesa com a fill d’exiliats o sobre la mort del
pare. En alguns moments, els relats esdevenen
crepusculars, com representant un paper te-
atral el guió del qual és una mena de derrota
anunciada. La prosa de Pàmies sembla la
d’un científic que expressa les coses amb una
parquedat absoluta. A la frugalitat estilística cal
afegir una gran condensació i el resultat és que
en una frase pot haver-hi expressada una eta-
pa vital i, en un paràgraf, tota una vida. La sin-
taxi és tan dúctil, ràpida i, de vegades, convulsa
com moltes de les vides actuals. Només una
taca: el món de Pàmies és un món singular, cer-

tament, però s’assembla massa al de Quim
Monzó. Tot i l’esforç per marcar les seues di-
ferències, sembla que són dos autors con-
demnats a confluir. Monzó, però, és el primer.

POR ENRIC BALAGUER 

Sergi Pàmies presenta un recull
d’una vintena de contes en «La
bicicleta estàtica», al voltant els
naufragis de la maduresa

SERGI PÀMIES
La bicicleta estàtica

Mínima Minor, 101
QUADERNS CREMA, 2010
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Extirpar la nostàlgia 

Narrativa

Javier Pérez Andújar publica su segunda
novela, tras la sorprendente, original y emo-
tiva Los príncipes valientes. Ahora, su mundo
narrativo nos transporta al año . El autor
nos lleva de la mano por los parajes más des-
abridos, abandonados y broncos de eso que
suele denominarse la España profunda, que
ubica en la Sierra de la Culebra, provincia de
Zamora. Y allí van a parar con sus buenas in-
tenciones un grupo de universitarios y maes-
tros entusiastas en representación de las Mi-
siones Pedagógicas, conmovedora la reivin-
dicación de Cossío, una de las primeras me-
didas que tomó la II República con la finali-
dad de alfabetizar a cientos de miles de niños
en el medio rural. Y allí, tras superar un sinfín
de dificultades orográficas, encuentran un pe-
dazo de España que nadie ha tenido en cuen-
ta jamás, salvo para que todo permanezca

como toda la vida… Y allí llevan el teatro clá-
sico, las primeras cintas de cine mudo, los pri-
meros mapas, las novelas que iban a cimen-
tar las primeras bibliotecas públicas…

De ese choque de trenes entre la moder-
nidad republicana y un statu quo casi medie-
val surge la columna vertebral de la novela. El
enfrentamiento entre la pedagogía y el oscu-
rantismo, entre la legalidad y la violencia, en-
tre la acción y la teoría, entre el optimismo de
una juventud que estaba convencida de cam-
biar España y una realidad dominada por los
de siempre, aquellos que jamás iban a ceder
un ápice de sus privilegios. Y
los diarios del maestro de
escuela Reposiano Guita-
rra…

Y, por sobre todo ello,
como una saga —un ro-
mance en términos hispáni-
cos— se nos presenta la figu-
ra del lobero, el cazador de lo-
bos, un oficio que se transmi-
te de generación en gene-
ración, en el personaje
de Velasco Flaínez, y
su abuelo, y su tío.
Unos personajes que
permanecen al mar-
gen de cualquier

acontecer que trascienda la supervivencia
en el medio natural más hostil que podamos
imaginarnos. Un Velasco Flaínez que discu-
rre por la novela a su aire, pues su hogar son
los montes, y que con su presencia, de un in-
dividualismo congénito, y su vagar nos va pre-
sentando a unos y a otros: no dejen pasar por
alto el episodio de Tomás Navarro Tomás y Za-
mora Vicente a la caza de singularidades fo-
néticas pertrechados con unos ingenios del de-
monio…

Como contrapunto, Pérez Andújar intro-
duce historias más o menos hilarantes; otras,
de hondo calado popular, esto es, de trans-

misión oral; también, el personaje de un exi-
liado dibujante de tebeos en la cuna del có-
mic europeo: Bruselas; ciertos apuntes

acerca de la lu-
cha anarquista
en Barcelona...

Todo, abso-
l u t a m e n t e

todo, aunque
pueda parecer com-

plicado, encaja a la per-
fección mediante la com-
binación de registros, tan-
to narrativos como dialo-
gados. Las voces de los per-
sonajes, tan diferentes en

formación cultural, pero también —y sobre
todo— la del narrador, nos ofrece una visión
absolutamente verosímil de la España del mo-
mento: porque tan España es la Sierra de la Cu-
lebra como un garito barcelonés o un salón
madrileño…La violencia asfixiante de ciertos
momentos da paso —y viceversa— a instan-
tes de un lirismo sobrecogedor, tan atrevido
que el lector teme la aparición de cierta cur-
silería que jamás llega siquiera a insinuarse. 

Para finalizar no podemos dejar de lado su
arranque, tan sorprendente como magnífico.
Manuel Azaña y el periodista Luis Bello se pa-
san una botella de whisky en las escalinatas de
la coctelería del Hotel Nacional y hablan del
futuro de la República ante un espejo que bien
podría ser un trasunto de aquél que el maes-
tro Valle ubicó en el Callejón del Gato… Sólo
por un arranque tan audaz la lectura del res-
to de la novela se nos hace necesaria. 

PER ANDRÉS PAU

JAVIER PÉREZ ANDÚJAR
Todo lo que se llevó el diablo

Colección Andanzas. 
TUSQUETS. BARCELONA, 2010.
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Las buenas intenciones 
Pérez Andújar presentó ayer en Valencia
su segunda novela cuyo eje es aquella
iniciativa de la II República en su
intento por alfabetizar a miles de niños

LEVANTE-EMV

Una de les sugerents imatges del llibre.


