
Quim Bou va crear Orn ja
fa molt anys. La seva edi-
ció ha estat irregular, i so-
vint distribuïda a llibreries
especialitzades i editada
en format de còmic-book
(revista de còmics tipus
americà). Però Bou tenia
ganes de veure la seva obra
editada en format d’àlbum
i que expliqués una histò-
ria llarga. «N’estava una
mica tip de fer cosetes, vo-
lia un format i un relat amb
més envergadura», explica
Bou.

Per això va haver de
convèncer l’editorial ma-
llorquina Dolmen, espe-
cialment sensible en la pu-
blicació en català, condi-
ció que Bou sempre ha
considerat fonamental.

Les històries d’Orn es-
tan protagonitzades per
animals antropomòrfics.
Orn és un gos d’atura, «i ni
que sigui un guerrer, el seu
esperit és més aviat de ro-
damón;a les històries llui-
ta i hi ha violència, però ell
sempre tracta d’esquivar-
la perquè és més aviat un
personatge tranquil, que
abans de fer una cosa trac-
ta de raonar-la», explica
Bou.

Les històries estan am-
bientades en una època
que podria semblar l’edat
mitjana però també molt
abans. «Sovint m’han dit
que recorden al Capitán
Trueno. No ho sé, potser
és perquè el concepte clàs-
sic d’aventura m’agrada
molt.» Part de l’obra de
Bou té un fort component
de fantasia heroica.

Tot i la influència

d’aquest gènere, els regis-
tres de Quim Bou són am-
plis, la seva obra ha esta
publicada a la segona eta-
pa de la mítica revista Ma-
koki, hereva de l’under-
ground català dels anys se-
tanta, on va publicar Paku
Rata. A La Cúpula va pu-
blicar històries com ara A
reventar!, sobre el món de
la violència skin, i Muerte
animal, amb un transfons

ecologista. A l’editorial
Dude va treure Haciendo
café, un treball que mos-
trava la sensibilitat de Bou
per tractar la vida quoti-
diana de manera poètica.
En aquesta mateixa edito-
rial va començar a publi-
car Orn, sèrie que com ell
mateix afirma s’inspira
molt en Usagi Yojimbo,
d’Stan Sakai, que tracta de
samurais també en forma

d’animals antropomòr-
fics.

Tot el material d’Orn
publicat en castellà per
Dude en format de còmic-
book s’ha reeditat en cata-
là en format d’àlbum per
Maqui Edicions, que el
ven només per internet.

L’àlbum L’illa formiga
s’ha publicat amb tapa du-
ra i amb color digital del
mateix Quim Bou.

Quim Bou publica el segon àlbum d’un
projecte de dotze còmics dedicat a Orn

El dibuixant afronta un ambiciós repte que rellança en català el seu personatge més conegut

Vinyetes de l’àlbum Orn. L’illa formiga, última obra de Quim Bou. / DOLMEN

● Quim Bou (Vidreres, 1971) viu actualment a
Cornellà de Terri, al Pla de l’Estany, però on
autènticament viu i es troba arrelat és a la cadi-
ra i a la taula de dibuix. Acaba de publicar el se-

JAUME VIDAL / Barcelona gon àlbum de còmics d’un llarg fil narratiu que
porta el títol d’Història Universal, protagonit-
zat per un dels seus personatge més caracterís-
tics: el guerrer-aventurer Orn. La tercera tra-
mesa ja està llesta i la quarta amb el llapis molt

avançat. Però li queda feina per estona. Quim
Bou té previst publicar 12 àlbums seguint un
camí narratiu en què el personatge principal
viatja amb Aconis, una au nocturna cercadora
de manuscrits.
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PUBLICITAT

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Ajuntament de Sitges
ÀREA DE GOVERN I CIUTADANIA ALCALDIA

Departament de Serveis Econòmics
Gestió Pressupostària

En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’a-
nuncia que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 10 de març de
2008, va aprovar provisionalment la creació del següent preu públic:

Ordenança Fiscal núm. 4.2.

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS CULTURALS I EDUCATIUS.

4.2.1.  ANNEX DE TARIFES

4.2.1.9. PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DE SETMANA SANTA AL CEN-
TRE EL RUSC

D’acord amb allò que disposen els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, l’expedient romandrà exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, durant els quals els qui hi tinguin un interès directe, en els termes de l’arti-
cle 18 de l’esmentat Reial decret legislatiu, podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sen-
se haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament apro-
vats.

Es fa públic per a coneixement general i als efectes procedents.

Davant meu,
L’alcalde,                                                                             El secretari,

Jordi Baijet i Vidal                                                               Isidre Martí i Sardà

Sitges, 14 de març de 2008
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● Ventura Pons continua
nodrint-se del teatre per a
les seves produccions cine-
matogràfiques i en menys
d’un mes començarà a
rodar Forasters, el seu
vintè llargmetratge, que es
basarà en l’obra homònima
de Sergi Belbel. El cineasta
català ja ha adaptat dues
obres de Belbel: Carícies,
un film que li va obrir les
portes als festivals interna-
cionals, i Morir (o no).

L’obra de Belbel, que es
va estrenar el 2004 al

Teatre Nacional de Catalu-
nya, té lloc en un pis d’una
gran ciutat, potser Barcelo-
na, en dos moments del
temps: els anys seixanta i a
principis del segle XXI. És
la història d’una família
que viu dos fets traumàtics
amb quaranta anys de dife-
rència. Aquests dos
moments crítics s’accen-
tuen amb l’arribada d’uns
nous veïns: immigrants
d’una cultura semblant, en
el segle XX, i immigrants
d’altres continents, en l’ac-
tualitat.

Anna Lizaran, que ja va
actuar en l’obra de Belbel,
serà també la protagonista
de la versió per al cinema
juntament amb Joan Pera,
que assumirà la seva inter-
pretació de més pes al cine-
ma i haurà de deixar de
banda el seu registre més
còmic per moure’s en el
terreny del drama. L’actor
donarà vida al personatge
del marit quan tenia 54
anys i també en l’actualitat,
quan en té 94. Per envellir
d’aquesta manera, Pera
tindrà el suport de l’empre-

sa barcelonina d’efectes
especials DDT. David
Martí i Montse Ribé, gua-
nyadors d’un Oscar pel seu
treball a El laberinto del
fauno, seran els responsa-
bles de transformar de ma-
nera espectacular la feso-
mia de l’actor. El reparti-
ment de Forasters el com-
pletaran, si no hi ha canvis,
Abel Folk, Manel Barceló,
Pepa López, Dafnis Balduf
i el nen Roger Príncep, que
fa poc ha saltat a la fama
amb el seu paper a El orfa-
nato.

Ventura Pons rodarà «Forasters», de Belbel
EL PUNT / Barcelona

Mor als 66 anys
Neil Aspinall,
considerat el
«cinquè Beatle»
● Londres. Neill Aspi-
nall, gestor de la disco-
gràfica Apple Corps i
amic de la infància dels
Beatles, de qui va ser
representant, xofer i
confident, va morir di-
umenge de càncer a No-
va York, als 66 anys. La
notícia la van difondre
els supervivents del
quintet de Liverpool,
Paul McCartney i Rin-
go Starr, commoguts
per la pèrdua d’un
«amic lleial» que els
havia ofert consell i ha-
via administrat la seva
fulgurant carrera en els
primers anys de la for-
mació. Nascut el 1942 a
la ciutat gal·lesa de
Prestatyn, on els pares,
originaris de Liverpool,
s’havien refugiat per
escapar dels bombarde-
jos de la II Guerra Mun-
dial, Neil Aspinall va
conèixer McCartney i
George Harrison al
col·legi i va assistir des
del primer moment a la
creació de la banda, que
solia traslladar als con-
certs amb la seva pròpia
furgoneta. Amb la crei-
xent popularitat del
grup, va convertir-se en
confident i representant
dels seus amics, fins al
1968, en què va accep-
tar la direcció d’Appel
Corps. Amb aquesta
companyia produiria
els àlbums Beatles Ant-
hology i Beatles
One. / EL PUNT


