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� El dramaturg alemany
Georg Büchner (1813-
1837) és l’autor de Leonce
i Lena, el text que la com-
panyia Q-Ars Teatre va
decidir posar en escena i
que va estrenar, el mes de
juliol de l’any passat al
Festival Grec, sota la di-
recció de Pep Pla i amb un
repartiment format única-
ment per dones. L’obra es
podrà veure avui (21.00 h)
al Teatre Municipal de Gi-
rona.

Georg Büchner va es-
criure l’obra, que té un ni-
vell líric notable, el 1836,
només un any abans de
morir de febres tifoidees
als 24 anys. Leonce i Lena
explica la història del prín-

cep Leonce, que està pro-
mès amb la princesa Lena.
No és coneixen i es tracta
d’un casament per conve-
niència política, imposat
pel rei Popo. Leonce, atra-
pat per una mena de fàstic
vital, fugirà, perquè tam-
poc no desitja les respon-
sabilitats que comporta
haver de regnar. Per la se-
va banda, Lena també
fuig, perquè no accepta un
matrimoni imposat.

La lectura que ha fet Pla
de l’obra, una comèdia
aparentment intranscen-
dent, la converteix en una
sàtira contra els absolutis-
mes i les imposicions de
qualsevol mena de poder, i
potencia tots aquells as-
pectes que conviden a re-

flexionar sobre el sentit de
l’existència. Pla opta per
l’humor i la farsa, en la de-
núncia dels principats mi-
nifundistes i absolutistes
d’Alemanya abans de la
unificació prussiana, un
aspecte que a causa preci-
sament d’aquest caràcter
de farsa i d’una necessària
actualització, queda un pèl
dissolt. El director, que
s’ha servit de la traducció
que ha fet de l’obra Carme
Serrallonga, disposa d’un
repartiment format per les
actrius Míriam Iscla
(membre també de la com-
panyia T de Teatre), Resu
Belmonte, Isabel Rocatti,
Mercè Anglès, Anna
Güell, Rosa Cadafalch i
Àngels Sánchez.

«Leonce i Lena» fa sàtira de
l’absolutisme i la imposició avui al

Teatre Municipal de Girona
DANI CHICANO / Girona

Quan encara falten dos
mesos llargs per a la cele-
bració del saló es preveu
una assistència de convi-
dats de luxe en una edició
que s’obre a tot l’imagina-
ri que forma part de la cul-
tura de narrativa visual
moderna. Un exemple serà
la celebració d’una expo-
sició dedicada als efectes
especials realitzats per la
companyia catalana DDT,
que va obtenir un Oscar
per El laberinto del fauno i
acaba de rebre un premi
Goya per El orfanato.
Aprofitant la circumstàn-
cia, el saló ha convidat el
pare del efectes especials
Ray Harryhausen, que
amb la memorable lluita
dels esquelets a Jason i els
Argonautes va passar a la
història de la fantasia.

Jacinto Molina, més co-
negut pel nom artístic de
Paul Naschy, un mite de
les pel·lícules de terror es-
panyoles dels anys seixan-
ta, també serà al saló con-
vidat com a guionista de la
novel·la gràfica El retorn
de l’home llop realitzada
amb Javier Trujillo. Na-
schy va participar en més
de cent pel·lícules de sèrie
B que l’han convertit en un
personatge de referència
del gènere a tot el món.

També hi serà present
Miguelanxo Prado, que
presentarà una exposició
amb materials utilitzats en
les seves produccions ani-
mades: De profundis, una
mostra del dibuix animat
d’autor, i material de la sè-
rie de dibuixos basada en
les entregues I i II de Men
in Black.

A més dels autors, hi
haurà una altra mena
d’hostes. El saló ha convi-
dat les Illes Balears perquè
mostri el seu potencial en
relació al món de la histo-
rieta, i cinc editors estra-
ngers (Dargaud, Humano-
ïdes Associés, Marvel,
Vertigo i WildStorrm) per-
què es posin en contacte
amb autors locals.

El saló, que té el recol-
zament del Ministeri de
Cultura, la conselleria de
Cultura de la Generalitat i
l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelo-
na, aquest any té el patro-
cini, per primer cop, de la
Caja de Ahorros del Medi-
terráneo (CAM) i, per se-
gona vegada, del Canal Sci
Fi, especialitzat en cièn-
cia-ficció. Els organitza-
dors del saló tenen la vo-
luntat d’acostar a les vi-
nyetes tot l’univers de fan-
tasia que s’hi relaciona,
com ara sèries de televisió
i pel·lícules. El Saló també
celebrarà el 50è aniversari
de Mortadel·lo i Filemó,
de Francisco Ibáñez, amb
una exposició.

Moebius, Manara, Bagge, Giardino...
Al Saló del Còmic hi haurà un allau d’invitats com ara Tim Sale, el dibuixant de la serie de televisió «Herois»

� El Saló del Còmic de Barcelona se cele-
brarà del 17 al 20 d’abril a Fira de Barce-
lona. Ahir mateix, Carles Santamaria, el
director, confirmava el nom de Moebius

Una il·lustració de Tim Sale que apareix a Herois.

� No té relació directa
amb el saló, però l’organit-
zació d’actes com aquest
demostra el grau de sensi-
bilitat creixent que el cò-
mic adquireix com a ex-
pressió creativa en el pa-
norama cultural català. Es
tracta del Seminari sobre
la Traducció a Catalunya,
que convoca l’Associació
d’Escriptors en Llengua
Catalana. La setzena edi-
ció estarà dedicada al cò-
mic, el manga i el conte il-
lustrat i es farà el dissabte
1 de març  a la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú. El
poeta, gramàtic i traductor
Albert Jané obrirà la jorna-
da parlant sobre l’adapta-
ció del llenguatge del cò-
mic. Marc Bernabé, Verò-
nica Calafell i Ainara
Munt, especialitzats en ja-
ponès i xinès, abordaran la
traducció del manga i del
conte il·lustrat, infantil i
juvenil. Anna Marzà i An-
na Matamala tractaran la
traducció audiovisual de
l’animació, i l’àmbit de la
inserció laboral i les pri-
meres experiències anirà a
càrrec de Roger Batalla,
Neus González i Glòria
Torralba.

� Pasqual Ferry és l’autor del car-
tell de l’edició del 2008 del Saló
del Còmic. Ferry és un gran pro-
fessional. A principis dels anys
vuitanta va dur a terme una interes-
sant feina d’autor, però quan les re-
vistes de còmic van començar a
tancar, a mitjans de la dècada, Fer-
ry, com altres joves amb talent que
es dedicaven a dibuixar vinyetes,
es va haver de plantejar el futur. Va
ser valent i va decidir continuar en
un ofici que en aquell moment

JAUME VIDAL / R.M. / Barcelona com un més a afegir a una llarga i lluent
llista de convidats a la 26 edició del certa-
men. Un llistat que inclou Milo Manara,
considerat un dels millors autors eròtics
del món; Peter Bagge, el retratista de la

trontollava. La creació d’una divi-
sió anglesa de la Marvel americana
va representar l’esperança de tre-
ballar en el que més li agradava: fer
còmics, ni que fos dibuixant super-
herois. La Marvel anglesa va tan-
car, però va obrir una escletxa per
als autors catalans i espanyols.

Van ser uns quants els que van
obrir forat, i un d’ells va ser Pas-
qual Ferry, que, a més de treballar
per a Marvel, va dibuixar Super-
man per a DC. Ara s’ha consolidat

generació grunge; Giardino que té llesta
la tercera tramesa de la historieta sobre la
Guerra Civil; Ray Harryhausen, el mític i
veterà autor dels efectes especials de Ja-
son i els argonautes; Melinda Gebbie, una

com a autor de prestigi als Estats
Units amb Iron Man, personatge
del qual aviat s’estrenarà una ver-
sió cinematogràfica. Ahir Pasqual
Ferry reivindicava l’ofici. «Encara
ara, quan parlo amb gent i dic que
sóc dibuixant de còmics, no em
prenen seriosament», diu. «Ni tan
sols els companys d’escola del
meu fill el creuen quan diu que el
seu pare dibuixa Spiderman. Per
això l’he fet sortir al cartell. Ara el
creuran.»

autora que incideix en temes socials; Mi-
chael Golden, que va plantejar una nova
mirada del conflicte de Vietnam amb la
sèrie The Nam; Adam Hughes, Tony Har-
ris i Terry Moore.

Traduir còmics

«El meu pare dibuixa Spiderman»


