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n aquest article farem un breu repàs d’alguns títols de còmic que han arribat en els últims anys
a les llibreries, centrant-nos en els destinats als
lectors més petits de la casa, que estan dispersos entre diferents segells editorials i solen ser més desconeguts. I, per regla general, ens centrarem en creacions
originals per a les vinyetes, deixant a banda les inevitables adaptacions de pel·lícules, sèries de televisió o videojocs populars. Com que els principals
mercats d’origen tenen tradicions i característiques
pròpies, agruparem els còmics en funció de la seva
procedència.

la ficció llegeixen o escriuen els personatges, cosa que
dona un valor afegit a l’experiència del lector.
Un dels canvis més importants en la producció
estatunidenca és l’auge dels còmics que es publiquen
directament en format novel·la gràfica de mida petita, amb dimensions semblants a les de la novel·la tradicional. Aquest canvi que s’ha produït en l’última
dècada s’ha accentuat en els darrers anys, i està començant a desembarcar a Espanya en forma de traduccions. La punta de llança va ser l’èxit de Raina
Telgemeier, que es va donar a conèixer adaptant al
còmic la sèrie de novel·les juvenils El club de las canguro per després passar a crear els seus propis projectes. I ha tingut un èxit enorme de públic amb les històries autobiogràfiques ¡Sonríe! i Hermanas (Maeva),

Amèrica
Els còmics de superherois més populars que publiquen Marvel (Spiderman, X-Men, Vengadores) i DC
(Batman, Superman, Liga de la Justicia) originalment
estaven destinats a un públic infantil i juvenil, però
amb el temps s’han anat centrant gradualment en
una base de lectors i col·leccionistes formada principalment per adults, tot i que amb un ull posat en
l’adolescent. Els títols pensats per a nens en les dues
editorials ja són pràcticament anecdòtics, i gairebé
sempre basats en sèries d’animació derivades, malgrat que amb els personatges de DC s’han publicat algunes excepcions notables, com els còmics plens de
color realitzats per Art Baltazar i Franco, que han versionat diferents personatges de l’editorial a Pequeños
Titanes o Superman y su familia (ECC). També és interessant la sèrie de novel·les gràfiques en petit format DC Comics Sociedad de Héroes Secreta (Editorial
Hidra), en les quals Derek Fridolfs i Dustin Nguyen
reinterpreten una bona part dels principals personatges de l’editorial presentant-los com nens que van a
la mateixa acadèmia, i entre les pàgines d’historieta
introdueixen rèpliques de documents ficticis que en

Interior de ¡Sonríe! (Maeva).
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en les quals reconstrueix episodis de la seva infantesa
i la primera adolescència.
Aquesta resposta ha animat la publicació d’altres
còmics de no-ficció per al públic infantil, un camp
poc explorat tradicionalment. A les memòries en còmic s’hi apunta SuperSorda, de Cece Bell (Maeva),
en què l’autora recrea la seva vida com una nena amb
problemes auditius que es va veure obligada a portar un aparell voluminós per pal·liar-los. També han
trobat un forat els còmics de divulgació científica,
dels quals ens ha arribat l’excel·lent El teatro del cuerpo humano (Norma Editorial), de Maris Wicks, que
seria un equivalent modern d’Érase una vez el cuerpo humano resumit en un sol volum amb l’estètica
d’Hora de aventuras.
En gèneres de ficció més convencionals, hi ha
l’exitosa sèrie Leñadoras (Sapristi), en què diverses
autores narren les aventures d’un grup d’amigues en
un campament d’estiu ple de criatures fora del normal. En el camp de la ciència-ficció, apareix Zita, la
aventurera espacial (Astronave), de Ben Hatke. I dins
de la comèdia costumista hi ha Svetlana Chmakova,
autora de grafisme influït
pel manga, que amb Raritos i Valiente (Montena)
ha iniciat una sèrie que
reflecteix la vida diària i
els problemes de diversos alumnes d’un mateix
col·legi; el protagonisme
va variant en cada volum.
L’autèntic autor bestseller per a primers lectors
és Dav Pilkey, ja encimbellat per l’èxit de les novel·
les d’El Capità Calçotets,
que el 2016 va decidir
apostar pel format novel·
la gràfica per a la seva nova
sèrie, L’Home Gos (Cruïlla), en què juga a presentar un còmic de grafisme
extremament senzill (amb
una justificació argumental: està dibuixat pels dos
nens protagonistes de la
seva anterior sèrie), amb
idees absurdes que també sembla que hagin sortit de la imaginació d’un
infant, ja des de la matei- Volum de la sèrie L'Home Gos (Cruïlla).
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xa premissa: el protagonista és un agent de policia a
qui trasplanten el cap d’un gos. La popularitat dels
unicorns entre els més petits ha facilitat l’èxit de Cloe
y su unicornio (B de Blok), de Dana Simpson, que recopila tires còmiques protagonitzades per una nena
de nou anys que fa amistat amb una euga màgica
i presumida.
I, amb picades d’ullet més literàries, del Canadà
ens arriba la novel·la gràfica El carter de l’espai (Editorial Joventut), de Guillaume Perreault, que inclou
un simpàtic homenatge a El petit príncep.
Japó
La indústria nipona és un món a part, amb les seves
pròpies dinàmiques, que inclouen una classificació
sistemàtica de tots els seus còmics per grups d’edat.
I, lamentablement, de l’específic per a nens petits
(kodomo, en què hi hauria el conegudíssim Doraemon) amb prou feines ens arriben títols més enllà de
les adaptacions de videojocs d’èxit. Durant l’última
dècada, la novetat més rellevant en aquesta categoria
infantil és la sèrie El dulce
hogar de Chi (Planeta Cómic), de Konami Kanata,
protagonitzada per una
gateta domèstica. La gran
majoria de mangues que
ens arriben estan dirigits
en origen a adolescents
–tot i que alguns també són populars entre els
lectors més petits, com va
passar en el seu dia amb
Bola de Drac– o adults.
Europa
Al Vell Continent, el còmic francobelga per als
més joves gaudeix d’una
salut envejable. Nob és un
dels autors del qual s’han
traduït més treballs en els
últims anys –tots per Dibbuks–, fins a tres sèries
diferents: Marieta, los recuerdos de Naneta, que
parla de la vida quotidiana d’una nena a la França rural dels anys trenta;

Dossier

sèrie El petit pelut (Editorial Base), de Pierre Bailly
i Céline Fraipont, que planteja una petita moralina
en cada història.
A Espanya, aquests anys l’element més important
de la producció autòctona ha estat el segell Mamut, de
Bang Ediciones, que al llarg de l’última dècada ha elaborat un catàleg amb més de setanta còmics, la majoria destinats a primers lectors i prelectors. Val la pena
tafanejar en el seu ampli catàleg, començant per les sèries més llargues del segell: Superpatata, d’Artur Laperla, i Marcopola, l’illa remadora, de Jacobo Fernández,
amb les aventures d’un (literalment) superheroi tubercle i una illa que aconsegueix moure’s del seu lloc a
l’oceà per viatjar pel món.

Volum de la sèrie Dad (Dibbuks).

Dad, formada per gags curts sobre el dia a dia d’un
pare solter amb quatre filles d’edats diferents, i El comedor, amb historietes breus de nens que es queden a
dinar a l’escola. Entre les sèries supervendes a França
que també han funcionat aquí, hi ha Solos (Dibbuks),
de Fabien Vehlmann i Bruno Gazzotti, i Els diaris de
la Cirera (Alfaguara), de Joris Chamblain i Aurélie
Neyret. El primer és un thriller en què tots els adults
desapareixen de cop i un grup de nens s’ajunten per
sobreviure, mentre que el segon segueix les peripècies
d’una nena que vol ser escriptora.
En forma de novel·la gràfica per a tots els públics,
hi ha El malvado zorro feroz (Reservoir Books), una
història divertida i tendra sobre la paternitat firmada
per l’animador Benjamin Renner, que després també
la va adaptar a la gran pantalla. I La juventud de Mickey
(Planeta Cómic), de Tébo, és un experiment afortunat
en el qual l’autor va tenir la llibertat per reinterpretar
personatges clàssics de Disney i presentar l’icònic ratolí amb un avi oblidadís que explica al seu net «batalletes» diferents i inversemblants que va viure de jove.
Entre els llibres més accessibles per a primers lectors, hi ha dues sèries d’històries curtes protagonitzades per nens petits: la costumista Ariol (HarperKids),
d’Emmanuel Guibert i Marc Boutavant, i la més entremaliada Ana y Froga (Blackie Books), d’Anouk Ricard. I, entre els còmics sense paraules per a prelectors, són bons exemples la faula Lladre de gallines
(Libros del Zorro Rojo), de Béatrice Rodriguez, i la
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Recentment ha coincidit la publicació de la recopilació completa de les incursions en el còmic per a infants de dos autors brillants en l’humor per a adults:
Carlitos Fax (¡Caramba!), d’Albert Monteys, i Todo
MiniMonsters (Astronave), de David Ramírez. El primer presenta historietes curtes de ciència-ficció sobre
un reporter robot del futur, i el segon, entremaliadures
dels nens d’una ciutat poblada per famílies de monstres de tipologies diferents. Un altre autor molt prolífic dins l’humor que ha provat amb encert el còmic
infantil és José Fonollosa (també conegut pels seus llibres de tires còmiques sobre gats aptes per a tots els
públics), del qual s’ha recopilat la sèrie Vampi (Grafi16
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to Editorial), amb històries breus sobre la filla petita
de Dràcula, que resulta que és una lectora voraç. I, entre els autors que han debutat aquests últims anys, es
pot destacar Núria Aparicio, amb Cloe y la nube (Sallybooks), una història sense paraules.
De la resta d’Europa també ens arriben títols interessants, que encapçala el Regne Unit amb Hilda
(Barbara Fiore Editora), de Luke Pearson, una sèrie
d’àlbums protagonitzats per una nena que es veu involucrada en aventures amb diverses criatures fantàstiques que viuen ocultes entre els humans; ja ha
estat adaptada a sèrie d’animació per Netflix. D’Alemanya arriba la sèrie Caja (La Casita Roja), de Wirbeleit i Heidschötter, sobre l’amistat entre un nen
i una caixa màgica que té vida pròpia. I d’Itàlia destaca Lila Trotamundos (Dibbuks), de Teresa Radice
i Stefano Turconi, sobre una nena del final del segle
xix que viu en un circ i visita països diferents.
En els últims anys, ha coincidit que diverses editorials locals especialitzades en literatura infantil han
apostat per la creació de sèries de còmic noves amb
autors d’aquí, en format llibre de mida petita i amb
una peculiaritat formal comuna: recórrer amb freqüència a textos de suport i amb més densitat que
l’habitual. La més exitosa és L’Agus i els monstres
(Combel), de Jaume Copons i Liliana Fortuny, sobre
un nen que es troba compartint habitació amb un
grup de petits monstres; ja acumula una dotzena
d’entregues publicades i dos llibres d’activitats. En
un format idèntic però amb una narració una mica
més visual, tenim Dragon Girl (La Galera), de Martín
Piñol i Votric, protagonitzada per una nena que fa
amistat amb un dragó. I amb històries més breus per
a una franja d’edat inferior, hi ha Clara & SuperAlex
(Estrella Polar), de Santi Anaya i Sess, al voltant de
dos amics que tenen superpoders.
Just la direcció contrària, cap a un àlbum de format gran, és la que han pres altres editorials que han
publicat barreges interessants de còmic i llibre joc tipus «busca i troba». És el cas de la sèrie Los mellizos
detectives (Edelvives), de David Pedrera, que ens porta als carrers de Nova York o París; L’esbojarrada expedició de l’Oleguer i l’Albert (Baula), de Lomp, amb
animals de diferents lloc del món, o Pablo & Jane en
la Dimensión de los Monstruos (Astiberri), de José Domingo, amb criatures impossibles.
Finalment, cal esmentar que en la divulgació científica per als més petits es poden trobar en format
còmic títols com El profesor Astro Cat y el Sistema
Solar (Barbara Fiore Editora), de Dominic Wallman
i Ben Newman, o les biografies breus de figures histò-

riques com Darwin, Newton o Marie Curie que ha fet
Jordi Bayarri per a la «Colección Científicos».
Dues conclusions
Un canvi rellevant i positiu d’aquests últims anys és
l’augment notable de la participació femenina en les
novetats de còmic infantil, tant en els personatges com
en l’autoria. Si ho comparem amb els títols que es podien trobar dècades –o fins i tot menys d’una dècada– enrere, aquest fet crida l’atenció. El segon canvi
es pot comprovar al començament d’aquest text: una

Interior d'Olimpíada cultural (L'Agus i els monstres) (Combel).

de les característiques de les novetats de còmic infantil dels últims anys és la dispersió editorial. Una categoria que temps enrere es concentrava en uns quants
segells amb una tradició àmplia en aquest tipus de còmic ara es reparteix en una llarga llista de catàlegs diferents. I en molts casos es tracta d’empreses literàries amb una incursió puntual o reduïda en la historieta
i poca –o cap– experiència prèvia a publicar vinyetes.
Són dos fenòmens que han anat succeint lentament en
el món del còmic en general, però en el cas dels dirigits
als més petits s’ha produït d’una manera molt més ràpida en els darrers anys i resulta especialment visible. •
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