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La ressenya de la quinzena El còmic en català. Catàleg d’àlbums i publicacions (1939-2011)

L’eina necessària contra els
clixés del còmic en català
Marc Pastor i Sanz VALÈNCIA

e monumental podria qualificarse la feina que ha enllestit Jordi
Riera en aquest llibre. La seva
intenció és la de recollir la producció de còmic en català arreu
dels Països Catalans des de 1939 fins avui
mateix, en els seus diversos formats. Això
inclou tota mena de monogràfics, revistes,
tires de premsa, webcòmics, fanzines, llibres
teòrics, articles de premsa, Salons, museus,
catàlegs d'exposicions, etc. que han estat
fruit d'investigació i catalogació. El resultat
és un índex que serveix per prendre perspectiva, per descobrir fites editorials, moltes de
les quals són ben recents, i potser també per
reflexionar sobre allò que s'ha fet bé i allò
que s'ha fet malament.
Sovint el clixé quant al còmic diu que en
la nostra llengua s'ha editat ben poca quantitat i de dubtosa qualitat o interès real pel
públic més enllà del títols que tots tenim en
ment. En canvi quan repassem aquest catàleg, ens n'adonem que això no ha estat ben
bé així. Al contrari! I més si tenim en compte la notable revifalla dels últims anys que
ha suposat l'apertura a tot tipus gèneres,
formats i públic. Des dels clàssics Tintin i
Astèrix fins Bola de Drac o Naruto, passant
per Watchmen, Barri Llunyà o L'hivern del
dibuixant, aquest llibre prova que n'hi ha

D

per triar i remenar. En aquest sentit, resulta
simptomàtic com, malgrat la tradició artística i industrial que el còmic en sentit ample
ha tingut a casa nostra (sota els noms més

diversos: tebeo, historieta, conte, novel·la gràfica, manga,
etc), la producció en llengua
catalana ha lluitat sempre contra tota classe de resistències.
Les més obvies van ser les pròpies de la repressió feixista de
Franco però, hi ha també altres
de caire econòmic i social, i
fins i tot de més subtils, com
l'autocensura.
Sobre tot això, per cert, es fa
un breu repàs històric al text
introductori. En aquest, per
cert, es lamenta l'autor del
maltractament que el català
està rebent per part de l'administració valenciana i com s'ha
anat ofegant a la ciutat de
València el que havia estat un
important centre de producció
pròpia. Certament, hem d'agrair aquesta visió de conjunt a
Jordi Riera, el qual és capaç de
saltar per sobre d'alguns
intents que, per autolimitarse a
una o altra comunitat autònoma, havien quedat coixos. Tot
plegat, la història de la historieta en català
està farcida de voluntarisme (alguns en
dirien patriotisme ben entès), de tímid
suport institucional i d'editors valents com el

d'aquest llibre, Joan Navarro. També ho està
d'iniciatives de difusió com aquest llibre o el
propi www.comicat.cat, bloc de referència
sobre còmic en la nostra llengua al qual participa Jordi Riera dins la seva coneguda activitat d'amant i estudiós d'aquest mitjà d'expressió.
Fos com fos, aquest catàleg del còmic en
català és un llibre de referència d'eminent
voluntat pràctica. Als lectors en general, ens
servirà per saber què hem tingut i tenim
encara a la nostra disposició, què podem
esperar i què hem d'exigir als editors. És
també una eina molt útil per a la investigació, per a tots aquells que vulguen analitzar
la realitat del còmic en la nostra llengua o
per a aquells que escriuen llibres o articles
sobre el mateix als mitjans de comunicació.
Així mateix, estic segur que serà molt benvingut a les biblioteques i a les escoles del
nostre país com una impagable eina de catalogació i recomanació.

Odissea

Ombres en la nit

Homer (Traducció de J.F. Mira)
Proa, 2011

Ferran Torrent
Columna, 2011

oan Francesc Mira ja ha completat
la traducció de la tercera pota de
la cadira de la literatura europea.
O aquest, si més no, és el seu
parer. Després de publicar una
selecció dels Evangelis i de traduir
la Divina Comedia de Dant -un treball ja
realitzar prèviament i excel·lent per en
Josep Maria de Segarra-, només li restava
l'Odissea. El gran poema homèric, també
traduït anteriorment al català en aquesta
ocasió per en Carles Riba, narra les aventures d'Odisseu o Ulisses, des que abandona la conquerida Troia fins que torna a
casa seva: Ítaca.

a darrera novel·la d'en Ferran
Torrent té el seu origen en la relectura del L'home a la recerca de sentit
(1905-1997) d'en Viktor Frankl, el testimoni d'un psicòleg jueu que va passar
pels camps de concentració i que va arribar a
perdonar als nazis. El relat li feu despertar la
voluntat d'escriure “una novel·la sobre l'odi, la
venjança, el terror…”. I no va trobar millor
escenari que el dels temps justament posteriors
a la fi de la Segona Guerra Mundial. En una
primera part, el lector seguirà les peripècies
d'un escamot del Nakam que es mou per Europa central executant nazis. En la segona, la
ciutat de València i el gitano Santiagó Cortés,
militant antifeixista i sobrevivent del camp de
concentració de Dachau, prenen el timó de la
història.

Fitxa tècnica

El còmic en català.Catàleg d'àlbums
i publicacions (1939-2011)
Autor: Jordi Riera Pujal
Editor: Ed. Glénat.cat
Pàgines: 160, color

Lectures recomanades

Amb l'aigua fins el coll
Petros Màrkaris
Tusquets Editors, 2011
'escriptor grec Petros Màrkaris
ha estat el vencedor del VII Premi Pepe Carvalho, un guardó
que, des del 2006 premia, des de
Barcelona, la que es considerada
la millor novel·la negra de l'any. L'escenari on es desenvolupa l'acció és Atenes,
una ciutat que, de la mà de Kostas Jaritos, el detectiu protagonista de la producció negra de Màrkaris, hem vist anar-se
transformant. Ara, immersa en una de les
crisis econòmiques més profundes sobre
les seves espatlles i una resposta social
contundent que prova de defensar-se de
l'atac del capital, Kostas Jaritos rep l'encàrrec d'investigar l'autor d'una sèrie
d'espectaculars assassinats de banquers,
que són decapitats amb una espasa i marcats amb la lletra D.
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Els segadors. De cançó
eròtica a himne nacional
Jaume Ayats Abeyà
L'Avenç, 2011
l vigatà Jaume Ayats ens presenta un
treball que, per la seva temàtica, pel
tractament que d'ella se n'ha fet i
per la promoció que l'envolta, tindrà
bona acollida. Després d'anys de feina en la foscor i de nombrosos treballs d'entre
els quals destaquem Córrer la sardana: balls,
joves i conflictes o Cantar a la fàbrica, cantar al
coro, sembla que amb aquesta història d'Els
segadors aconseguirà trencar la barrera que
separa el gran públic lector dels estudis socials.
Un moment que coincideix, a més, amb la
publicació d'una nova edició del Cançoner
popular d'Aureli Capmany, que s'edita en versió facsímil i amb un estudi del mateix Ayats
sobre la figura del folklorista català.
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