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Joan-Pere Viladecans il·lustra un text de Jaume Sobrequés que comença a la prehistòria i arriba fins a l’1-O

Lahistòriapintada
JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Existeixen especialitats de
la història com l’econò-
mica, la política, la
poblacional o l’agrària,

sempre des d’una vessant teòrica i
acadèmica. Però darrerament ha
arribat,ambbonaacollida, lahistò-
ria explicada a través del còmic, i
ara l’artista Joan-Pere Viladecans
fa un pasmés i ens ofereix una his-
tòria de Catalunya interpretada
lliurement pel seu pinzell. És una
història més visual i estètica, més
obertaal lector.
Ens referim al llibre de bibliòfil

Catalunya. Història d’una nació,
amb textos de Jaume Sobrequés
(reedició actualitzada) i il·lustra-
cions de Viladecans que publica
l’editorialBase.Són890exemplars
(a 1.490 euros) i 75més d’acompa-
nyats d’un gravat de l’autor (1.890
euros). Una obra, doncs, amb una
doblelectura, latextual i laplàstica.
“Més que il·lustrar un llibre el

que he volgut fer és crear una at-
mosfera, suggerir a partir dels ele-
ments que m’oferia el text de Jau-
me Sobrequés. El llibre arrenca
amb la prehistòria i arriba fins a
l’1-O.IViladecansnoeslimitaaafe-
girmésd’unatrentenad’il·lustraci-
ons, sinó que acompanya cada pà-
gina de pinzellades, marques, se-
nyals que amoroseixen les
paraules. Ho fa, a més, amb sis co-

lors diferents segons cada capítol.
“He creat un codi de colors que
permet llegir el llibre com una se-
qüència i que dona valor plàstic al
text”, afegeix.
Nohihadubtequetotel llibredu

lamarcaViladecans,lasevapetjada
a través de símbols, colors i ele-
ments característics de la seva

obra.Peròdenounoesquedaaquí.
“He utilitzat colors comel blau del
Marrocquenohavia fet servirmai,
sempre em decantava pel blauet, o
he fet servir una reservade cautxú
per crear una mena de negatiu de
fons”. Sovint es tracta de collages,
amb l’afegit de filferros, pedres,
cargoles o trossos de cordaquedo-

nen donenunavisiómésenllàdela
bidimensionalitat. I ens fa present
elementsdelterritoricomelmar,la
fauna i la flora, els vestits, els cos-
tums... També els fets puntuals, els
més recents encara impregnats pel
record.“Hihahistòriesqueformen
partdelamevavida.LamortdePu-
gi Antich em va provocar un gran

xoc;recordol’endemàalmatísortir
al carrer i veure una ciutat buida i
grisa;m’hafetpensarenladelprin-
cipidelconfinament.Jovaigserala
tancada d’intel·lectuals de Mont-
serrat de què ara es compleixen 50
anys. A casa es parlava sovint de
l’afusellament de Companys...”.
L’obraquededicaalpresidentexe-

cutattédoselementspropis:unnú-
mero, 1940(l’anyde la sevamort), i
un mocador blanc tacat de sang
(evoca el que sempre duia sobre-
sortint de la butxaca de l’america-
na).Unamaleta iunesfletxesendi-
versesdireccionsensdua l’exili.
Pot semblar mes difícil il·lustrar

el passat, però una falç enmig d’un
camp de lletres evoca sense gaires
dificultats el cantd’Els segadors i la
pervivència de la llengua catalana.
“De vegades em sortia un dibuix
queni jomateixséexplicar idequè
el lector podrà fer la seva inter-
pretació”. El llibre acaba amb uns
punts negres suspensius. La his-
tòria continua, no està escrita ni
pintada.!

CÉSAR RANGEL

Joan-Pere Viladecans al seu estudi rodejat dels dibuixos originals que han il·lustrat el llibre d’història

L’artistanotan
sols inclouunatrentena
d’obresal llibre,sinó
quecreauncodide
signespercapítols

Un festival de amb el suport de:

Història d’un
senglar (o alguna
cosa de Ricard)
GABRIEL CALDERÓN
Fins al 22 de desembre

El Pot Petit
LES AVENTURESDEL LLEÓ
VERGONYÓS
De 2 a 5 anys

Fins al 22 de desembre

Viu el festival des d'on vulguis amb
la programacióADISTÀNCIA

Eva
contra Eva
SÍLVIAMUNT

Fins al 22 de desembre

En catàleg
Una selecció dels grans clàssics
del teatre europeu i del país

Fins al 22 de desembre

Ara, disponible online

Estrena online

Estrena online

Accés al catàleg 3€

entra awww.temporada-alta.com/a-distancia i tria la teva proposta


