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personatges, ara, tenen noms i cog-
noms, passats, motivacions clares; 
el que a les pàgines originals és mis-
teri, en el film s’articula de manera 
transparent.

Llarg clímax al·lucinant

Són mals menors que, a mesura que  
avança l’acció, al ritme de la descom-
posició física i psicològica dels per-
sonatges, acaben desapareixent. El 
tram inicial de la missió és gairebé 
contemplatiu, però a la vegada sem-
pre tens, molt tens, en part gràcies a 
l’exquisit treball a nivell sonor. Cre-

puscles psicodèlics i mutacions 
animals de rara bellesa s’alternen 
amb irrupcions violentes, sacseja-
des de terror corporal. En realitat 
fins i tot les flors són aquí font de 
preocupació: massa exuberants, 
massa colors que els nostres ulls 
no coneixien.
 El més al·lucinant arriba amb 
la mitja hora final: un llarg clímax 
de desorientació i vertigen existen-
cial que traça connexions visuals 
amb un clàssic del gènere mindfuck 
com Un viaje alucinante al fondo de la 
mente, de Ken Russell, i reivindica, 
volent o sense voler, Under the skin 
de Glazer. Aquesta, una història so-
bre el que significa ser humà, com 
totes les que Garland ha escrit per 
al cine des de 28 días después. HNatalie Portman, en un fotograma d’‘Aniquilación’.

versió escènica, una mostra del cò-
mic, un acurat volum que coedita 
l’editorial càntabra Valnera Gráfi-
ca amb el segell de Panini Evoluti-
on Comics.

by Dick (de 48 x 96). «Però em vaig 
quedar amb fam de Moby Dick, i el 
2003 vaig fer una minisèrie en co-
lor de sis grans olis (192 x 84)». En 
aquestes obres s’hi va introduir 
com a personatge i pintor. Però la 
seva obsessió per la balena era tan 
tossuda com la del mateix capità 
Ahab i, per fi, als 79 anys, es va atre-
vir amb un còmic, de 150 pàgines 
i 642 vinyetes, «fidel a l’esperit de 
Melville», apunta. «No vaig fer cap 
guió previ, sinó que vaig dibuixar 
totes les imatges primer», revela. 
Després, l’editor de Valnera, Jesús 
Herrán, es va encarregar de posar-
hi la veu amb l’adaptació literària 
i va buscar la complicitat en el pro-
jecte de l’editor de Panini José Luis 
Córdoba.

LES SEVES LECTURES COMIQUERES / Blan-
kets, de Craig Thompson; From Hell, 
d’Alan Moore; Persépolis, de Marja-
ne Satrapi, i, recentment, El informe 
de Brodeck, de Manu Larcenet, con-
formen les últimes lectures comi-
queres de Sánchez, que per al seu 
capità Ahab ha fugit de la inesbor-
rable imatge cinematogràfica de 
Gregory Peck en l’adaptació que el 
1956 va dirigir John Huston. «Peck 
era massa guapo i alt, no era l’actor 
perfecte per al paper, perquè Ahab 
és un amargat, un il·luminat, un 
fals profeta –opina–. Perquè, en 
contra del que ell creu, Moby Dick 
no és el mal, és simplement un ma-
mífer molt gran. La balena no és do-
lenta, és un animal que destrueix el 
Pequod perquè es veu atacada, no ho 
fa per maldat».
 Ara, avança Sánchez, ja treballa 
en un segon còmic; «una història 
impossible», diu: recrear com va ser 
la vida de Jesucrist fins que va com-
plir 33 anys. H

de la seva vida el que ell anomena 
el «pentàgon màgic» de la literatu-
ra, format per cinc grans clàssics 
universals: El Quixot, La Bíblia, El be-
at de Liébana, La Divina Comèdia i Mo-
by Dick. Amb la novel·la de Herman 
Melville ha culminat el seu propi 
repte infantil al mateix temps que 
ha satisfet la seva «fam» de la míti-
ca balena blanca.
 Aquesta bogeria va començar el 
2001, quan va realitzar una titàni-
ca sèrie de 72 olis panoràmics en co-
lor (80 x 30), més 215 il·lustracions 
i 117 escenes en llapis per il·lustrar 
una edició de col·leccionista de Mo-

 Figura popular des 
que ensenyava a di-
buixar en els televi-
sius programes infan-
tils dels anys 80 Sabada-
badá i El kiosko, i bregat 
cartellista publicita-
ri (ell va dissenyar els 
cartells del PSOE en les 
eleccions generals del 
1977 i el 1979), José Ra-
món Sánchez és tam-
bé el pare del cineasta 
Daniel Sánchez Aréva-
lo (La gran familia es-
pañola, Gordos, AzulOs-
curoCasiNegro), que fir-
ma l’epíleg del còmic. 
En ell assegura que el 
seu pare «és ple de di-
monis», com tot «cre-

ador», i confessa que el veu com 
«un nen amb un arpó caçant il-
lustracions».
 El veterà artista ja es va marcar 
de jove una meta: il·lustrar al llarg 
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33José Ramón Sánchez, fullejant ‘Moby Dick’.

 

Amb aquesta obra, 
el veterà il·lustrador 
culmina un repte infantil 
i satisfà la seva «fam» 
de la balena blanca

La màgia 
còmica de 
Marín arriba
al Capitol

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Un explosiu (literalment) nú-
mero d’endevinació de cartes 
inspirat en els musicals de Bro-
adway va donar a José Marín Te-
llo (Granollers, 1989) la victòria 
el setembre passat al talent show 
de RTVE Pura Magia, presentat 
pel Mag Lari, després de nou set-
manes de competició. El triomf 
va permetre a Marín consolidar 
la seva carrera professional en el 
món de l’il·lusionisme (distingi-
da amb el Premio Nacional de Ma-
gia, entre altres reconeixements) 
i preparar a consciència el salt als 
grans teatres.
 El moment ha arribat. Marín, 
que va encarrilar la seva vocació 
després de veure les aparicions 
televisives de Jorge Blass en pro-
grames d’horari infantil, estre-
na avui el seu nou espectacle a la 
Sala Rubianes del Club Capitol 
(dissabtes, a les 18.00 i les 20.30 
hores, i dijous, a les 20.30 h). Il-
lusionista de verb incontinent 
i formació dramàtica («un bon 
mag ha de començar per ser un 
bon actor», recalca), combina en 
la posada en escena trucs origi-
nals, música i grans dosis d’àcida 
comicitat. Màgia i humor. H 
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