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Bernhard Willem Holtrop,
dibuixant holandès més
conegut com a Willem, va
arribar a París el 1968,
atret pels esdeveniments
de la joventut revolucionà-
ria de l’època. I ja es va que-
dar per sempre a França.
Primer, col·laborant en la
revista Hara-Kiri, recon-
vertida anys més tard en
l’àcida Charlie-Hebdo. I a
partir del 1981, publicant
diàriament una vinyeta de
contingut polític i irreve-
rent a les pàgines del Libé-
ration, que és l’herència
d’aquell maig del 68.

Ara, Willem té 72 anys i
ha rebut el reconeixement
dels seus companys de
professió, que l’any passat
li van atorgar el Gran Pre-
mi del Festival d’Angule-
ma. I com a tal, exerceix
en aquesta edició 2014,
des d’aquest dijous fins al
diumenge, com a presi-
dent del jurat. I se li dedica

una exposició antològica:
Willem, això és còmic!.
Una reivindicació per a
aquest autor a qui no s’as-
socia necessàriament a un
treball més enllà de l’acu-
dit polític però que té una
bibliografia de setanta tí-
tols. A la mostra s’hi po-
dran veure 150 dels seus
originals. I anirà acompa-
nyada d’un taller d’autors
joves holandesos, encap-
çalats per Joost Swarte,
que durant els quatre dies
del certamen crearan seri-
grafies sobre l’actualitat
que es penjaran als car-
rers d’Angulema.

L’altre gran veterà es-

perat a la ciutat del Poitou-
Charentes era l’argentí
Quino, 82 anys, però la se-
va avançada edat ha im-
possibilitat el seu despla-
çament, tot i presentar-se
l’exposició Mafalda, una
nena de 50 anys. En ella
no només es reprodueixen
tires originals d’aquest
personatge de falsa inge-
nuïtat aparegut a la prem-
sa entre el 1964 i el 1973,
sinó que es recrea la deco-
ració de casa seva i es re-
construeix un carrer típic
argentí dels anys seixanta.

Com a inici dels actes
del centenari de la Gran
Guerra, entre el 1914 i el
1918, el festival dedica sis-
cents metres quadrats a
l’extensa producció que el
francès Jacques Tardi ha
dedicat a la Primera Guer-
ra Mundial. Una minucio-
sa descripció entorn un
dels episodis més mortí-

fers de la història europea
que Tardi va començar als
anys 70 i continua avui
en dia. Com a com-
plement es recu-
pera l’obra del
també francès
Gus Bofa, re-
convertit a
l’antimilita-
risme després
de participar
en el conflicte.

D’altra ban-
da, entre els
convidats inter-
nacionals del certa-
men destaquen els
americans Alison Be-
chdel i Dash Shaw, els
britànics Pat Mills i Pe-
ter Blegvad, la israeliana
Rutu Modan, el japonès
Suchiro Maruo i el xinès
Li Kunwu. A més, el di-
buixant francès Jean-
Marc Rochette, autor del
còmic de ciència-ficció

Le transperceneige i del
qual el sud-coreà Bong
Joon-Ho n’ha fet una
versió cinematogràfica
(Snowpiercer), exposa-
rà part dels originals, a
més de les il·lustracions

fetes expressament du-
rant el rodatge.

A la selecció oficial,
entre els que aspi-

ren als guardons de
diumenge hi ha els

catalans Max
(Vapor) i Jai-

me Martín
(Les guerres
silencioses),

el madrileny
Carlos Giménez
(36-39. Malos
tiempos), el
val·lisoletà Da-
vid Aja i el cana-

ri Javier Pulido
(Hawkeye).

Willem farà entre-
ga dels trofeus, en una
cerimònia en què també
es coneixerà el seu suc-
cessor i que ja és objecte
de polèmica pel canvi en
el sistema d’elecció, que
intenta que cada cop si-
gui més internacional. ■

La sàtira de Willem
s’estén per Angulema
Vicenç Batalla
ANGULEMA (FRANÇA)

El dibuixant de ‘Libération’ és el president del jurat de la 41a Edició
del Festival de Còmic, amb exposicions dedicades a Quino i Tardi

El Festival de Còmic d’Angulema, en una edició anterior ■ PIERRE ANDRIEU / AFP

El dibuixant
holandès
publica cada dia
una vinyeta de
contingut polític
i irreverent

TEATRE
Dagoll Dagom
repetirà amb ‘Mar
i cel’ al setembre

L’escriptor suec de novel·la
negra Henning Mankell, crea-
dor de la saga protagonitzada
per l’inspector Kurt Wallan-
der, ha confessat que té càn-
cer, una malaltia que li van
diagnosticar a principis
d’aquest any. Mankell, que
ara té 65 anys, ha decidit es-
criure sobre la seva malaltia
en el diari suec Goteborgs
Posten “tal com és”, encara
que matisa que ho farà “des
de la perspectiva de la vida,
no de la mort”. ■ REUTERS

L’autor Henning
Mankell revela
que té càncer

LITERATURA

La decepció plana en el sector
de galeries d’art després de
saber que la rebaixa de l’IVA
del 21 al 10% anunciada di-
vendres pel govern espanyol
afecta només la venda d’artis-
ta a galerista o a col·leccionis-
ta, i no a les transaccions que
tenen lloc a les galeries. L’as-
sociació de galeries Art Bar-
celona ha emès un comunicat
per transmetre la seva sor-
presa i decepció i assegura
que continuarà exigint un IVA
reduït per a l’art. ■ REDACCIÓ

Els galeristes,
decebuts amb la
reforma de l’IVA

ART

La cantant Lady Gaga tornarà
al Palau Sant Jordi de Barce-
lona el pròxim 8 de novem-
bre, en el que serà l’únic con-
cert a l’Estat espanyol de la
gira europea ArtRAVE: The
Artpop Ball Tour. La nova gira
començarà el 23 de setembre
a Anvers. Aquest serà el ter-
cer cop que la cantant nova-
iorquesa ve a Barcelona. L’úl-
tima va ser el 6 d’octubre del
2012. Les entrades pel nou
concert es posaran a la venda
el 14 de febrer. ■ REDACCIÓ

Concert barceloní
de Lady Gaga el 8
de novembre

POP

El motiu principal del 30è ani-
versari de Dagoll Dagom, el
2004, va ser repescar la seva
producció més celebrada,
Mar i cel (1987), en un mun-
tatge que va saltar de la Sala
Gran del TNC al Victòria. Ara,
en el seu 40è aniversari, repe-
tiran l’operació al Teatre Vic-
tòria, a partir de setembre.
S’han convocat a càstings
actors (de 18 a 50 anys) i ac-
trius (de 18 a 40) a partir del
25 de febrer. ■ REDACCIÓ


