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Bruce Springsteen fa de 
Bono en un concert d’U2
Bruce Springsteen va reemplaçar el cantant 
Bono, lesionat en un accident de bicicleta, en 
una actuació sorpresa dels U2 a Nova York en 
ocasió de les commemoracions del Dia Mun-
dial de la Lluita contra la Sida. El Boss va can-
tar Where the streets have no name i I still ha-
ven’t found what I’m looking for. 

El Circ du Soleil passarà 
els estius a Port Aventura
Port Aventura i el Cirque du Soleil han tancat 
un acord de col·laboració per cinc anys que 
preveu establir al parc temàtic de la Costa 
Daurada una base d’estiu per als muntatges 
de la companyia canadenca. Coincidint amb 
el 20è aniversari de Port Aventura, l’espec-
tacle previst per al 2015 és Amaluna. 

r del còmic europeu
nández, que il·lustra el nostàlgic i vi-
olent relat de gàngsters La piel del 
oso (Norma, 2012). No és el gènere 
que més li agrada a Zidrou (“la majo-
ria fan apologia del crim”, opina), pe-
rò el belga es va adaptar. “Em venia 
de gust dibuixar gàngsters, cotxes 
antics, ancians...”, confessa Hernán-
dez. Per Zidrou és clau que els seus 
dibuixants se sentin còmodes amb la 
història “perquè passarà molt temps 
dibuixant-la”. Ell, assegura, té mol-
tes idees cada setmana i no té por a 
canviar de gènere. 

Aquesta disposició per adaptar-
se als dibuixants el va posar en un 
compromís quan va conèixer el gra-
nadí Francis Porcel. “Em va dir que 
era un apassionat de la Primera 
Guerra Mundial –diu Zidrou–. Però 
no m’hi veia amb cor. Escriure sobre 
el gran tema de Tardi no és fàcil per 
a un belga. Però què hi farem. ¿Dei-
xes de jugar a tenis perquè ja exis-
teix Federer?” La col·laboració en-
tre Porcel i Zidrou va donar com a 
fruit un dels seus millors àlbums, El 
Folies Bergère, una mirada entre re-
alista i fantàstica de les trinxeres 
d’una guerra brutal. “Vaig reflexio-
nar molt sobre la fascinació que les 
coses militars exerceixen en nosal-
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tres –comenta Porcel sobre el seu 
treball amb Zidrou–. Em va fer 
madurar. I crec que es nota en 
el dibuix: em centro en el traç 
i la línia, no en la posada en 
escena. La càmera sempre 
és a l’altura dels ulls”. 

El guionista que enganxa 
La imaginació de Zidrou 
l’ha portat a escriure histò-
ries de tots els gèneres, can-
viant sovint d’escenaris i èpo-
ques. Una de les poques que beu 
de la seva pròpia vida és ¿Quién le 
zurcía los calcetines al rey de Prusia 
mientras estaba en la guerra? (Nor-
ma, 2013), il·lustrada pel barceloní 
Roger Ibáñez. És la senzilla història 
d’una vídua obligada a cuidar sola del 
fill, un discapacitat mental de 40 
anys. “És una heroïna –afirma l’au-
tor–. Està inspirada en la meva tie-
ta. El meu cosí va tenir un accident de 
cotxe quan era jove i ella el cuida des 
de llavors. Podria explicar milers 
d’històries sobre ella”.  

Zidrou també fa incursions en 
terrenys més sòrdids. A El cliente 
(Norma, 2014) explora el món de les 
prostitutes i els proxenetes en una 
història dibuixada per Man, cone-

gut per les seves col·laboracions 
amb Hernán Migoya. “Per culpa 

meva ha hagut de visitar molts 
bordells”, bromeja Zidrou, 

que té una gran relació amb 
els seus dibuixants. Tots 
canten les seves virtuts i 
la majoria repeteixen. Zi-
drou enganxa. Amb Josep 
Homs, que participava a 

l’antologia La abuela que 
nunca jugó al tenis..., pre-

para des de fa cinc anys el 
projecte Chi. Hernández i el 

guionista treballen en una faula 
medieval; per a Porcel està escri-
vint Bufón, “una horrible i bonica 
història d’amor”. Però el seu prò-
xim llançament, per Sant Jordi, se-
rà El paseo de los sueños, amb la de-
butant Mai Egurza. Un conte oníric 
amb un toc Miyazaki que es publi-
carà abans a Espanya que a França 
gràcies a Norma. Zidrou, per cert, 
resideix des de fa temps a Ronda, a 
Màlaga. L’explicació és tan peculi-
ar com ell. “Volia instal·lar-me amb 
la família al sud de França, però, 
després que el Front Nacional hi ar-
rasés, vaig fugir més al sud –expli-
ca–. A Ronda, de moment, Le Pen 
encara no ha arribat”.e

Zidrou, amb 
samarreta 
blava, envoltat 
de set dels 
dibuixants de 
les seves obres. 
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Alan Moore 
El creador de Watchmen va 
marcar una època amb la 
seva desconstrucció del gè-
nere superheroic. No hi ha 
cap autor amb tantes obres 
mestres en el currículum: V 
de vendetta, La cosa del 
pantà, From hell... Actual-
ment, a banda de renegar 
de les adaptacions dels seus 
còmics, escriu The league of 
extraordinary gentlemen.

Quan el guionista 
és l’estrella:  

quatre noms propis

Neil Gaiman 
L’èxit de Moore va obrir la 
porta del mercat nord-
americà a altres autors bri-
tànics com Grant Morri-
son, Jamie Delano i Neil 
Gaiman. L’últim va renovar 
el còmic fantàstic amb The 
sandman, introduint-hi to-
ta mena de referents litera-
ris i mitològics. El 2014 ha 
publicat una preqüela de 
The sandman: Overture. 

Ed Brubaker 
El còmic nord-americà mo-
dern és pròdig en guionis-
tes estrella: Brian Michael 
Bendis, Warren Ellis, Mark 
Millar... Un dels millors és 
Ed Brubaker: format en el 
còmic indie, va saltar a la 
fama amb la seva etapa a 
Capità Amèrica, però en les 
seves obres més personals, 
Criminal i Fatale, es mou 
dins el gènere negre.

Santiago García 
Al nostre mercat la figura 
del guionista escasseja, tot 
i noms com Antonio Altar-
riba i Felipe Hernández Ca-
va. Santiago García és l’úl-
tim a afegir-s’hi. Format en 
la crítica, la seva reflexió 
sobre el mitjà s’ha traduït 
en obres originals i trenca-
dores com Beowulf, Fútbol i 
ara Las Meninas, un dels 
millors còmics de l’any.


