
38 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimecres, 10 de desembre del 2008

Segura va trencar en la
correcció política del nucli
familiar tradicional de les
revistes d’humor de l’Edi-
torial Bruguera en afegir el
cunyat dropo a la intimitat
d’una parella jove. Pepón
era el germà de la senyora
De Alcorcón que es mos-
trava condescendent amb
el poc esme que posava a
l’hora de buscar feina o
d’encarregar-se de qualse-
vol tasca de la llar, la qual
cosa posava a cent el se-
nyor De Alcorcón, con-
demnat eternament a man-
tenir el gandul del seu cu-
nyat.

També d’ambient fami-
liar, en aquest cas en pro-
jecte, va ser una altra de les
seves creacions: Rigober-
to picaporte, solterón de
mucho porte, en què un jo-
ve, cada dia més a prop de
la maduresa que de la jo-
ventut, tractava, sense
bons resultats, d’aconse-
guir casar-se amb la seva
promesa, Curruquita Cen-
cérrez, una nena fina
acompanyada sempre de
Doña Abelarda, la seva
mare, que vigilava perquè
el seu futur gendre entrés
al món de l’alta societat, la
qual cosa era un repte gai-
rebé impossible per al be-
neït de Picaporte.

«Papuchi»
Si famílies com la de Zipi i
Zape conservaven la dis-
tància entre els fills i el pa-
triarca, les historietes de

Segura ja s’avançaven, en-
cara en el franquisme, al
canvi social que es conso-
lidaria amb la democràcia,
en què pares i fills mante-
nen un relació més prope-
ra. Fins i tot massa. Piluca,
no es talla a l’hora de de-
manar les claus del cotxe
al seu pare («papuchi» li
deia amb força afalaga-
ment) o unes quantes «pe-
setillas», per poder anar a
un guateque.

En aquesta línia juvenil,
Segura va ser autor de la
sèrie La panda, una colla
que sempre feia petites
malifetes que es movien

entre la criaturada i les si-
tuacions típiques d’ado-
lescents que pretenen ser
xicots i xicotes grans.

Pel dibuixant Antonio
Carrillo, company de Se-
gura a Bruguera i amb el
qual sempre va mantenir el
contacte, Segura «era un
home que semblava tímid,
perquè tota la seva vitalitat
la concentrava en les his-
torietes». «A més de bon
dibuixant era un gran gui-
onista. Amb ell, i també
amb Vázquez i Ibáñez, he
rigut més que mai llegint
un tebeo», va explicar ahir
Carrillo.

«Era molt treballador,
dibuixava simultàniament
diverses sèries. Un profes-
sional molt ben considerat
a l’Editorial Bruguera», va
afegir. També va ser autor
de la sèrie El grumete Dia-
bolín y el capitán Serafín,
una de les sèries preferides
de Carrillo, un gran expert
a dibuixar historietes de
tema mariner. Després de
la fallida de Bruguera, Se-
gura es va dedicar a
l’aquarel·la i a la pintura.
Cada diumenge se’l podia
veure a la platja de Premià
pintant amb una colla
d’amics.

Mor Robert Segura, el dibuixant
que va donar aire pop a les

publicacions infantils de Bruguera
Va ser creador de sèries com ara «Piluca, niña moderna» i «Rigoberto Picaporte»

Robert Segura en una imatge recent. / EL PUNT

● Segons va fer públic en un comu-
nicat de l’Ajuntament de Premià de
Mar, el dibuixant Robert Segura,
nascut a Badalona l’any 1927, però

JAUME VIDAL / Barcelona veí d’aquesta població del Maresme
des de fa molt anys, va morir dijous
passat. Segura va ser un dels desta-
cats dibuixants de la factoria Brugue-
ra i va formar part de la generació que

cap a finals dels 50 va sumar-se a
l’anterior de postguerra formada per
Cifré, Jorge, Escobar o Peñarroya.
Amb Segura va entrar la modernitat
en els hàbits socials dels personatges.

● Llunari. «Quan venia a
Catalunya em sorprenia
que ningú comprengués
aquesta paraula», diu Josep
Lluís Aguiló. «A Mallorca,
el mot respon a un llibre de
màgia i tant serveix per en-
devinar el futur com per in-
vocar el diable i els àn-
gels.» Aquesta és, precisa-
ment, la voluntat del poeta
a Llunari (Proa): transfor-
mar el lector com en un sor-
tilegi, treure tots els dimo-
nis i els àngels que porta a
dins. «Per a mi, la poesia és
una font de coneixement i a
través seu podem intentar
entendre l’esperit.»

I Aguiló vol repartir el
coneixement, fer-lo acces-
sible a tothom. Per això
adopta un estil planer, sen-
se cap entrebanc. «El to és
de confidència i en lloc del
jo hi apareix el tu i el vosal-
tres» (fins i tot un poema
s’adreça sense embuts i di-
rectament al lector).

L’aparent senzillesa dels
poemes, però, amaga una

pila de complexitats d’es-
criptura: «Molts tenen una
mètrica interna i he escrit
decasíl·labs i octosíl·labs
per facilitar al màxim la
lectura.» De fet, l’autor no
amaga que de cada poema
ha arribat a fer-ne fins a
mitja dotzena de versions
abans no han tingut el ver-
nís final. Aguiló, que va
guanyar la darrera edició
dels Jocs Florals de Barce-
lona amb aquest poemari,
va començar a treballar-hi
el 2004. Els 34 poemes re-
collits són el resultat d’una
selecció exhaustiva. Això
sí, els altres trenta tenen
una vocació clara d’entre-
tenir i divertir: «La temàti-
ca és molt variada i tant
parlo de contrabandistes i
minerals com escric un
western o bé un conte de fa-
des.» Tot de temes que des-
envolupa al marge de la se-
va feina d’empresari en el
sector, entre altres, de l’ali-
mentació: «El treball em
permet relaxar-me de la
poesia.»

Aguiló invoca els àngels
i els dimonis del lector

en el poemari «Llunari»
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Josep Lluís Aguiló, fa uns dies, a Barcelona. / QUIM PUIG

●  Josep Lluís Aguiló (Manacor, 1967) es conside-
ra un «oxímoron vivent» perquè, arran dels Jocs
Florals, ha estat nomenat Poeta de Barcelona
2008-09 i s’ha convertit, d’alguna manera, en un
«poeta famós», cosa que, segons ell, no qualla. Fa-
mós o no, està encarregat d’homenatjar la poesia
durant tot l’any en actes relacionats amb la ciutat, i
per això –animat pel seu esperit emprenedor– ja ha
organitzat tot un seguit d’activitats per apropar la lí-
rica al gran públic. Un d’aquests actes reunirà en
una taula rodona, de cares a l’abril, noms com ara el
de Baltasar Porcel, Carme Riera i Julià de Jòdar per
parlar de poesia. A més, Aguiló compondrà un text
que llegirà el rei del Carnestoltes –«la poesia també
és festa»– i, encara més sorprenent, uns versos que
regalarà a l’alcalde Jordi Hereu per ser llegits du-
rant les cerimònies nupcials –«la poesia és ideal per
als moments solemnes».

Un oxímoron vivent

● La companyia de teatre
de Santa Coloma de Gra-
menet Carro de Baco fa el
salt a Barcelona amb el seu
últim muntatge, La mà,
que es podrà veure des de
dijous fins al 25 de gener a
la Biblioteca de Catalu-
nya. L’obra, escrita per
Germán Madrid i dirigida
per Antònia Castillo –els
dos components de Carro
de Baco–, és una història

de misteri, «un thriller del
tipus dels de Hitchcock»
–segons Madrid– l’objec-
tiu del qual és fer reflexio-
nar l’espectador. «És un
plantejament de duel, un
conflicte emocional que
no deixa indiferent», ex-
plica Madrid.

El punt de partida és un
lavabo, dos homes mig
nus i la lluita per aconse-
guir una part de l’altre. Els
girs inesperats i el ritme

fan la resta. «Provoca im-
pacte, rebuig, por...», asse-
gura Castillo.

La mà –i la companyia–
arriba a Barcelona després
d’haver voltat per escena-
ris dels Estats Units i Mè-
xic, amb bones crítiques i
diversos premis a l’esque-
na. Per això, els dos artis-
tes es prenen la gira barce-
lonina com un gran repte.
«És una oportunitat per a
nosaltres, perquè ens es-

trenem a casa nostra, i per
al públic, perquè té l’opor-
tunitat de veure experièn-
cies noves», diu Madrid.

La mà és la seva tercera
obra –abans van produir
La curva i El celacanto
azul–. La companyia, artí-
fex del que es diu teatre de
l’emoció, va néixer a San-
ta Coloma fa deu anys i des
d’aleshores ha portat el
seu teatre a escenaris de
mig món.

La companyia de teatre Carro de Baco
s’estrena a Barcelona amb «La mà»
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