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27. L’home és com el mar: penetra i és penetrat

Les aventures de Mortadel·lo i Filemó no acaben mai bé. EDICIONES B.

NOVETATS EDITORIALS

Normalització olímpica
de Mortadel·lo i Filemó

Rècord olímpic de Mortadel·lo i Fi-
lemó: Londres 2012, el nou àlbum
dels personatges creats per Fran-
cisco Ibáñez, s’editarà simultània-
ment en català i castellà. La nor-
malització ha arribat a la T.I.A.

que s’edita en català a la vegada que
en castellà i la prova pilot d’una apos-
ta per potenciar la catalanitat de la
creació més popular d’Ibáñez.

Aquesta no és, però, la primera
vegada que Ediciones B prova d’im-
pulsar l’edició en català dels agents
més sapastres de la T.I.A.: a finals
dels anys 80 es van traduir una vin-
tena de títols d’entre els més repre-
sentatius dels personatges (El sulfat
atòmic, Contra la banda del Llar-
dó...), tot i que en edicions de poc
més de 500 exemplars i gairebé sen-
se suport promocional. L’aposta es
va saldar amb un cert fracàs de ven-
des: “Els números cantaven, i no
precisament Els segadors”, recorda
Ibáñez. Però Ernest Folch, director
editorial d’Ediciones B, creu que 25
anys després la situació de la cultu-
ra catalana és una altra i valia la pe-
na fer un nou esforç. “El mercat en
català està molt madur, i Morta-

del·lo i Filemó també”, afirma.
Ibáñez només hi va posar una
condició: que, a diferència de fa
25 anys, la traducció no fos gaire
acadèmica i que els personatges
no parlessin “el català de Pompeu
Fabra”, sinó “el del Cisco i la Pe-
peta, el que es parla al carrer”. El
resultat final, obra de la traducto-
ra Tina Vallès, ha entusiasmat
l’autor, que qualifica de “magní-
fiques” les solucions que ha tro-
bat Vallès per a frases intraduï-
bles i per al seu castellà ple d’ex-
pressions que han fet història.

Unes olimpíades pobrissones
Per assegurar el tret, Ediciones B
ha fet coincidir l’aposta amb un
dels àlbums especials de la
col·lecció que, cada quatre anys,
Ibáñez ambienta a les olimpíades
de torn, tradició que es remunta
a les olimpíades de Montreal 76.
A Londres 2012, Mortadel·lo i Fi-
lemó tenen l’encàrrec de vigilar
que els esportistes no rebin su-
borns ni incentius econòmics.
Amb la crisi, la majoria de delega-
cions tenen les butxaques escu-
rades i es tracta d’evitar que uns
atletes tinguin més al·licients que
els altres. Per portar a terme la
missió, es faran passar pels res-
ponsables de material de la dele-
gació espanyola, cosa que tindrà
funestes conseqüències per als
esportistes... i per a alguna de les
autoritats convidades. “Seran
unes olimpíades pobrissones, de
crisi”, diu Ibáñez. “La torxa olím-
pica serà un encenedor; les me-
dalles, xapes de gasosa; etc.”e

XAVI SERRA
BARCELONA. Era un contrasentit
que l’obra cabdal del barceloní
Francisco Ibáñez (1936), un dels au-
tors més venuts a l’Estat –31 milions
d’exemplars en els últims 25 anys–
i un dels que provoca les cues més
llargues per cada Sant Jordi, conti-
nués pràcticament inèdita en llen-
gua catalana.

Ediciones B vol posar fi a aquesta
situació amb Londres 2012, un nou
àlbum de Mortadel·lo i Filemó en
què els personatges més universals
del còmic espanyol parlaran català.
És la primera novetat de la col·lecció

Francisco Ibáñez volia que el català que parla Mortadel·lo no fos “el de Pompeu”, sinó “el del Cisco i la Pepeta”. A. DALMAU / EFE

S’edita en català un nou àlbum dels personatges d’Ibáñez, ‘Londres 2012’

TEATRE

Una colla
de magnífics
desgraciats

L’afinat quartet protagonista: un
rat pack brillant i patètic. ROS RIBAS

Els jugadors
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA
19 d’abril

JUAN CARLOS OLIVARES

Tres raons per veure Els ju-
gadors, de Pau Miró, al
Lliure de Gràcia: text, di-
recció i actors.

Primera i segona: Pau Miró és un
valor teatral consolidat, com a dra-
maturg i director d’escena. Els juga-
dors és l’últim text d’un autor que
n’ha signat d’altres per recordar,
com Plou a Barcelona i el tríptic Bú-
fals, Lleons i Girafes. Obres centra-
des a treure la singularitat del que és
insignificant. Vides grises, gastades
per una successió de petites desgrà-
cies que sempre es guarden a la but-
xaca un somni en tecnicolor. A Els
jugadors creua quatre biografies
mediocres amb la fantasia d’un mu-
sical de Las Vegas –amb el cançoner
de Dean Martin– i l’adrenalina d’úl-
tima oportunitat d’un projecte de
vida que es podria titular Rufufú.
Personatges que es relacionen amb
l’afilat llenguatge que cedeix Mamet
als seus perdedors i transformen la
glamurosa imatge del rat pack (la
colla de rates) de Sinatra i compa-
nyia en una realitat cutre literal.

Segona i tercera: Els jugadors
manté el to sec que ja li funcionava
perfectament al thriller Pluja cons-
tant. Una atmosfera que deixa poc
espai al sentimentalisme. L’empa-
tia de l’autor amb els personatges és
la justa i es veu constantment sabo-
tejada per la frustració mal assimi-
lada d’un enterramorts, un actor ad-
dicte a les addiccions, un barber ar-
ruïnat aterrit per la solitud i un pro-
fessor de matemàtiques assetjat
pels fantasmes. Un drama amb la su-
perfície de paper d’estrassa i el fons
de paper de vidre que treu el millor
d’un afinat quartet protagonista. La
contenció magnifica les interpreta-
cions d’Andreu Benito, Jordi Boixa-
deras, Jordi Bosch i Boris Ruiz. El
millor repartiment per a una me-
morable colla de desgraciats.e

Crítica

Precedent
Fa 25 anys
es va fer una
aposta similar
que es va
saldar amb
un cert fracàs


