
Cultura DIARI DE VILANOVA 17 de juny del 2005 105

‘Jóvenes Piratas’ és el primer treball al país del vilanoví

Redacció

Coincidint amb el Saló del
Còmic de Barcelona, ha apare-
gut Jóvenes Piratas: Orígenes,
un àlbum dibuixat per Gui-
llermo Mendoza. No és el pri-
mer treball del dibuixant vila-
noví, però sí el primer que es
pot trobar al mercat espanyol.

En aquest cas, Mendoza ha
format part d’un equip interna-
cional, amb editorial israelia-
na -Marhwood Press-, guio-
nista nord-americà, Chuk
Dixon (autor, entre d’altres, de
la sèrie Batman) i grafistes del
país, ell mateix en el dibuix a
llapis, Javier Ponsoda com a
colorista i Eduardo Alpuente
com a entintador i creador del
còmic. Ha estat aquest últim
qui ha convidat Mendoza a
participar en un projecte que
il·lusiona el vilanoví perquè li
permet treballar amb un guio-
nista de qui havia llegit cò-
mics de petit.

Perquè l’afició, a ell com a
altres autors de còmic, li ve de
petit: de la lectura i de les ganes
de dibuixar. Ja als 15 anys,
Mendoza entra a l’Escola de
Còmic Joso, de Barcelona,
mentre fa la secundària i, des-
prés d’un intent a la universi-
tat, decideix dedicar-se al gè-
nere. Abans d’arribar a dibuixar
un àlbum, però, s’ha dedicat a
fer de tot, des de vendre còmics
a una botiga a la Rambla, fins a
dissenyar mascotes per a roba
infantil o fer story boards –els
guions dibuixats dels anuncis–
per a publicitat. La primera
oportunitat li arriba des dels

EUA, amb els còmics Grumpy
old monsters, també per a nens,
i més, endavant, en un tebeo
anglès. Les opcions de treba-
llar professionalment t’arri-
ben de l’estranger, aquí no és
rendible, les editorials no po-
den pagar-te un sou normal.
És una feina aquesta, reconeix,
que té una component molt
gran d’il·lusió.

En cadascun d’aquests tre-
balls ha adaptat l’estil a allò
que li han demanat: s’assem-
bla a Escobar a la revista an-
glesa i s’acosta al manga a Jóve-
nes Piratas. M’agrada, com a
molts dibuixants, canviar
d’estil, i, d’altra banda, si no
tens un estil molt bo, molt

Mendoza: “El còmic és una forma
de cultura, per a tots els públics”

Acord per a

l’adquisició

de la vela

Redacció

L’Ajuntament de Vilanova
ha arribat a un acord amb la
Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per ad-
quirir la vela de la companyia
Monti & Cia per un valor de
180.000 euros. El ple d’aquest
mes de juny ha autoritzat l’al-
calde a signar els convenis per a
l’adquisició de l’equipament.

Segons l’acord, el Departa-
ment de Cultura farà l’aporta-
ció més quantiosa al projecte,
mentre que l’Ajuntament es
compromet a aportat-hi 50.000
euros, repartits en dues partides
de 25.000 entre aquest exercici
i el de 2006.

Amb l’adquisició de la vela,
la Regidoria de Cultura vol im-
pulsar un Centre de Producció a
Vilanova i la Geltrú que sigui
un suport per a les companyies
de circ catalanes i, a la vegada,
alimenti la feina a favor del circ
que es fa a través del festival
Trapezi. De fet, aquest Trapezi
2005 ja incorporava alguns es-
pectacles produïts a la Masia
d’en Cabanyes, on està instal·-
lada la vela. Les subvencions
també es destinaran al propi fes-
tival, segons la proposta apro-
vada al ple.

Durant la discussió al ple,
Josep Lluís Vidal, regidor de
CiU, va mostrar la seva satis-
facció i alegria que Diputació
i Generalitat ajudin a l’ad-
quisició de la vela i que l’Ajun-
tament treballi amb més es-
forç per al festival. Vidal, però,
no va perdre l’ocasió de dema-
nar a l’equip de govern que in-
verteixi en voluntat per a una
coordinació amb el festival de
Reus.|

Guillermo Mendoza, amb l’àlbum i envoltat de còmics
FÈLIX

vendes va bé, tindrà continuïtat
en altres àlbums.

Guillermo Mendoza defen-
sa el còmic com una forma
més de cultura, com ho és el
cinema o la literatura, i ho és
per a tots els públics, i lamen-
ta que els mitjans només es fan
ressò del gènere quan surt un
Astèrix o associat a un succés.
El còmic, diu, és un mitjà més,
per a la cultura escombraria
o per a la cultura pròpiament.

Jóvenes piratas es pot tro-
bar a la llibreria especialitzada
en còmics Metròpoli o qualse-
vol altra llibreria que en dema-
ni exemplars. L’edició caste-
llana l’ha fet directament
l’editorial israeliana.|

marcat, t’adaptes a treba-
llar allà on hi ha feina. Aquí
em van demanar que fes
manga, perquè comença a
tenir força als EUA (on l’àl-
bum va sortir ja fa un parell de
mesos) i també hi havia la
voluntat de publicar-lo aquí.
Però el meu estil és total-
ment diferent, comenta mos-
trant superhereois i supernoies
hiperrealistes.

Jóvenes Piratas, adreçat al
públic infantil, narra les peri-
pècies d’Eddie Teach, el fill
del capità Barbanegra, que en
aquest primer capítol recupera
els tresors del pare. És l’aven-
tura inicial d’uns personatges
que, si la resposta de crítica i


